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 تقديم

 كاحدا مف أىـ المقاييس األدبية المدرسة في مستكل األدب الصكفي الجزائرميعد مقياس 
نظرا لجمعو بيف الدراسة النقدية كالمنيجية كتحميؿ  "األدب الجزائرم"األكلى ماستر تخصص 

كىك إذ يركز عمى النص الشعرم الصكفي، ال ييمؿ الخطاب الصكفي القديـ النص األدبي، 
مما يمنح برنامجو شمكلية في الطرح، كيجعمو أكلكية في تكثيؽ محاضراتو لمطمبة،  كالحديث

محاضراتو لمطمبة كي يتسنى ليـ فيـ  كمف ىنا جاءت عنايتنا بيذا المقياس كاخترنا اعداد
ظاىرة التصكؼ في منحاىا التاريخي، كيستكعبكف أبعاد األدب الصكفي مف النكاحي الفنية 

 كالفكرية.

، حاكلنا مف أما المحاضرة األكلى فكانت تحت عنكاف: مصادر الشعر الصكفي الجزائرم
صادر العربية المشرقية، خبلليا تعداد أىـ مصادر التصكؼ الجزائرم، كصنفناىا ضمف الم

ف الشعرية، مف حيث النكع، فكنا أماـ الدكاكيثـ المغاربية، فالجزائرية، كعرضنا لتصنيؼ آخر 
 .كالتراجـ ككتب الرحبلت

ظاىرة التصكؼ في فيي تبحث مدخؿ إلى األدب الصكفي المعنكنة بػ:  الثانيةأما المحاضرة 
كحاجة ممحة لفيـ األدب الصكفي، مع مفيكميا المغكم كاالصطبلحي، كتمييد ضركرم، 

سكؽ أقكاؿ لعمماء كباحثيف ألمكا بتفيـ نزعة التصكؼ يأتي عمى رأسيـ القشيرم صاحب 
 الرسالة القشيرية، كالعطار صاحب كتاب الممع، كغيرىـ.

زائرم، كفييا ركزنا عمى التعريؼ ركاد األدب الصكفي الج :تحت عنكاف الثالثةالمحاضرة 
صكؼ الجزائرم مف الرعيؿ األكؿ ممف كاف ليـ شأف في رفع راية التصكؼ أبرز دعائـ التب

عاليا، كتطمؽ كممة الرائد عادة لتعني السابؽ، كىك ما يجعؿ المحاضرة تعنى بقدماء 
المتصكفة مف أمثاؿ أبي مديف شعيب التممساني، عبد الرحمف الحكضي، عفيؼ الديف 
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سي مع سكؽ شكاىد مختمفة عف انتاجيـ التممساني، عبد الرحمف الثعالبي، محمد السنك 
 الصكفي.

فسقنا تحميبل كشرحا  ،نماذج تطبيقية مف شعر الركادتحت عنكاف:  الرابعةالمحاضرة 
كاستشيادا نصكص شعرية لركاد آخريف فكقفنا مع قصيدة ابف النحكم المسماة المنفرجة، كمع 

اهلل عميو كسمـ لممغراكم القصيدة المرادية البراىيـ التازم، كقصيدة مدح الرسكؿ صمى 
 البسكرم، كقصيدة السينية لمحسف بف باديس.

العكامؿ المؤثرة في الشعر الصكفي الجزائرم، سطرنا فييا التي عنكانيا:  الخامسةالمحاضرة 
ربي كالمغاربي مع التركيز عمى المراحؿ الخمس عحديثا مقتضبا مركزا عف منابع التصكؼ ال

ي أثناء تطكره منذ أف كاف زىدا ككعظا إلى أف صار تصكفا التي شقيا التصكؼ الجزائرم ف
 فمسفيا ثـ طرقا متآلفة أك متنافرة.

العكامؿ السياسية كاالجتماعية، فكانت مخصصة لبحث التي بعنكاف:  السادسةالمحاضرة 
األسباب السياسية التي دفعت ظاىرة التصكؼ إلى سطح األحداث، فكاف تأثير السبلطيف 
كاضحا في بركز الظاىرة، كما كانت الفتف كالدسائس سببا آخر في ذلؾ، إلى جانب العكامؿ 

قباؿ الناس ع  مى المتع كالممذات كزينة الحياة. االجتماعية التي تعقدت بتطكر المجتمع، كا 

العكامؿ الدينية كالفكرية، فجعمنا نصب أعيننا البحث عف المعنكنة بػ:  السابعةالمحاضرة 
تأثير البيئة الدينية في تكسيع دائرة التصكؼ، لتؤكد حقيقة أف التصكؼ تطكر طبيعي مف 

ة العكامؿ الفكرية داخؿ الكسط العربي اإلسبلمي، فيما يبحث الشؽ الثاني مف المحاضر 
 .بالتركيز عمى التأثيرات األجنبية النصرانية كاليندية كالبكذية في تنامي الظاىرة

اخترنا مف ىؤالء األعبلـ ثبلثة، الثامنة بعنكاف: أعبلـ األدب الصكفي الجزائرم، المحاضرة 
كىك الشاعر أبك مديف التممساني، كصكفي آخر جمع بيف  ،عمـ صكفي مف الفترة القديمة
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التصكؼ العممي كالعممي، كالسني كالفمسفي كىك األمير عبد القادر مف الفترة القديمة 
 المتأخرة، كمف العصر الحديث احترنا الشاعر الطرقي عاشكر الخنقي.

نصكصا شعرية لؤلمير عبد ، كفييا حممنا نماذج تطبيقيةاختير ليا عنكاف:  التاسعةالمحاضرة 
القادر كأبي مديف التممساني، كعاشكر الخنقي، مع التعرؼ عمى أىـ األغراض التي 

 عالجكىا، كالمكاضيع التي طرقكىا بالتركيز عمى الحب اإلليي، كالفناء، كالسكرة.

الشعر الصكفي في اتجاىاتو كمكضكعاتو، فكاف التركيز عمى المحاضرة العاشرة عاينت 
الفصيح، كاالتجاه الشعبي، إلى جانب مكضكع الخمريات الصكفية، كمكضكع االتجاه 

 .المشاىدة كالفناء، كمكضكع الميؿ الحدسي كالذكقي

نماذج تطبيقية مستكحاة مف دكاكيف أعبلـ التصكؼ  اختارتالمحاضرة الحادية عشر 
تي كانت الجزائرم، مع شرحيا، كاعتماد تأكيميا كفؽ تحميؿ منيجي معاصر لفؾ الرمكز ال
 كسيمة مفضمة لممتصكفة لمتعبير عف المعاني التي تخالجيـ في عالـ الركحانيات.

، فقد اىتمت ببحث أىـ الخصائص الفنية لمشعر الصكفيالمحاضرة الثانية عشر مكسكمة بػ: 
المعالـ المميزة لمنص الصكفي الشعرم مف الناحية الشكمية كالمضمكنية، كالتعبيرية كاإليقاعية 

 عمى التعميـ تارة كالتخصيص تارة أخرل. معتمديف

المحاضرة الثالثة عشر تحت عنكاف: دراسات تطبيقية حكؿ بعض النماذج، فاخترنا مقاطعا 
قييف مف أمثاؿ مصطفى بف المكي عض الشعراء الطر شعرية صكفية مف الفترة الحديثة لب

اب الصكفي بيف عزكز، كمحمد بف سميماف، لمعرفة مدة تطكر النص الصكفي، كتقييـ الخط
 الفترة القديمة كالحديثة

، فكانت : مميزات األدب الصكفي الجزائرمعؿ لو عنكافالتي جن  ، المحاضرة الرابعة عشر
خاتمة برنامج السداسي األكؿ، كفييا استكشفنا أىـ مميزات األدب الصكفي الجزائرم، كلعؿ 
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تقضي عمى األبعاد الفنية أىميا ظاىرة التقميد التي التصقت بالشعرية الصكفية فكادت 
 لمقصيدة الطرقية الحديثة.
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 :األولىالمحاضرة 

 مصادر الشعر الصوفي الجزائري

 توطئة:

تنكعت مصادر الشعر الصكفي الجزائرم بيف كتب عربية مشرقية لقيت الركاج بالبيئة 
كالمبلحظة اليامة في الجزائرية، كبيف كتب جزائرية محضة ألفيا عمماء كفقياء جزائريكف، 

ىذا السياؽ غياب التأليؼ قديما في كتب مخصكصة لمشعر ما يعني أننا مف النادر أف نعثر 
في البدايات األكلى لمتصكؼ عمى كتاب كامؿ في الشعر الصكفي مف إنتاج صاحبو أك 
نما كانت الكتب الصكفية جامعة لصنكؼ مختمفة مف أدب المتصكفة أك مف الثقافة  جمعو، كا 

، فيما كاف يمثؿ الشعر الصكفي مادة مف المكاد التي ضمت إلى كتب ا لدينية عمى العمـك
 التراجـ كالرحبلت، كبعض كتب التاريخ كالسير.

عمى التصكؼ المغاربي كالجزائرم أنو ظير أكؿ مرة في بيئة متعممة أيضا مف المبلحظات 
الشاذلي كالبادسي كما في عيد أبي مديف شعيب كعبد الحؽ االشبيمي، كابف عربي ك 

كأضرابيـ أم مف القرف السادس اليجرم إلى الثامف تقريبا. كىذا يعني أف التصكؼ ظير في 
كسط المتعمميف كفي بيئة ريفية، ما يدؿ عمى أنو اتجاه تمسؾ بالعمـ منذ ظيكره األكؿ 

اؼ ككجكده بالريؼ يعني تمسكو بالفطرة كسبلمة الذكؽ التي يعرؼ بيا سكاف البكادم كاألري
 ثـ انتشر بيف العكاـ في القرف التاسع اليجرم. 

 مصادر عربية: .1

لعؿ مف أبرز مصادر األدب الصكفي التي أسيمت بقسط كافر في تفكير الذائقة الصكفية، 
كنقؿ عمـك القـك مف األسبلؼ إلى البلحقيف كتاب الرسالة القشيرية في التعريؼ برجاؿ 

ػػ 377طب الصكفية أبك القاسـ القشيرم النيسابكرم "الطريقة أك الرسالة المباركة مف تأليؼ ق
 .ىػ"465
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كظير كتاب إحياء عمكـ الديف لصاحبو أبك حامد الغزالي الطكسي الشافعي ليمثؿ نقمة نكعية 
كلقي الركاج كثيرا بالمغرب العربي كبالجزائر، ففصؿ  ،في مصادر التصكؼ العممي كالفمسفي
، كىذه الطرؽ طرؽ تركيض النفس كتربيتياعرض فيو كاتبو أخبلؽ التصكؼ بدقة عجيبة ك 

تمثؿ المقامات التي يسمكيا المتصكفة في مجاىدة النفس كتأىيميا، فيما عرؼ بينيـ بالتخمية 
 كالتحمية.

إلى جانب كتاب الممع لعبد اهلل بف سراج الطكسي، ككتاب األنكار القدسية في بياف قكاعد 
كتذكرة األكلياء لفريد الديف . ىػ973ىػ 898ب الشعراني الصكفية كالكبريت األحمر لعبد الكىا

 .الفتكحات المكية كفصكص الحكـ لمحي الديف ابف عربيإلى جانب  ىػ  607العطار 

كما تمثؿ الدكاكيف العربية القديمة التي جمت في الصر الحديث عند شعراء التصكؼ العربي 
ألشكاؽ البف الفارض، كديكاف كاآلرم مصادر أخرل لمتصكؼ المغاربي كديكاف ترجماف ا

  جبلؿ الديف الركمي، كالحبلج، كالسيركردم كغيرىـ.

 مصادر مغربية: .2
 التشوف لمتادلي: . أ

التشكؼ إلى رجاؿ  نجدعبارة عف تراجـ  في أصميا كىي ة، مغربيالكتب ال مف أميات
ـ،  1220ىػ 617التصكؼ كأخبار أبي العباس السبتي ألبي يعقكب يكسؼ بف يحي التادلي 

يتضمف أخبار عدد مف الرجاؿ الذيف تنتيي إلييـ معظـ األسانيد الصكفية في المغرب 
في ذلؾ  ر المؤلؼساكفيو أخبار لمشيخ الصكفي الجزائرم أبي مديف التممساني، ؛ 1األقصى
حيث ظير مشرقيا كتاب حمية األكلياء ألبي نعيـ  ،لى المراجع في الترجمة لؤلكلياءعمى أك 

                                                           
ينظر أبك يعقكب يكسؼ بف يحي التادلي التشكؼ إلى رجاؿ التصكؼ كأخبار أبي العباس السبتي، تح أحمد التكفيؽ   1
 .5، المغرب، ص 1997منشكرات كمية اآلداب كالعمـك االنسانية، الرباط  2،ط
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كيعد التادلي أكؿ مف أرخ لمتصكؼ كرجالو بالمغرب، كاىتـ كثيرا بصمحاء ، ىػ430ت 
 .1ىػ517ككقؼ عند حدكد سنة  ،الجنكب

 دالئل الخيرات لمجزولي: . ب

صكفي معركؼ كىك ىػ،  870 / ـ1465مف العمماء السبعة بمراكش ت  يعد الجزكلي كاحدا
احب الكتاب الشيير لو كبلـ كثير في التصكؼ كتغزالت رقيقة كأحكاؿ صادقة، كىك ص

قسـ ك  ، جمع فيو مختمؼ صيغ الصبلة عمى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ؛2دالئؿ الخيرات
 ،الخيراتدالئؿ ، كالعنكاف الكامؿ لمكتاب: الكتاب عمى سبعة أقساـ عمى عدد أياـ السنة

 .في ذكر الصبلة عمى النبي المختاركشكارؽ األنكار 

كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو، ما عبلقة الكتاب بالشعر الصكفي، كنجيب فنقكؿ  كما قاؿ 
النصكص الشعرية لممتصكفة الجزائرييف ترداد لما في البحاثة عبد اهلل الركيبي "إف العديد مف 

د كضع الجزكلي أنماطا متعددة في صفة الصبلة فق، كشكاىد ذلؾ كثيرة ،"دالئؿ الخيرات
عمى النبي، فيعجب بيا المتصكفة، كينشئ منيا أصحاب القريحة الشعرية نصكصا مستكحاة 

 مف تمؾ التعابير.

مما نجـ  عميا، كنماذج  يستميمكنياأشكاال قديمة  كقد كقع الشعراء بسبب ذلؾ في تكرار 
الشعر كثيقة جافة،  كمف تـ يغدك، اف التقميدلطغي، كبركدة العاطفةركح الشعر  عنو ضعؼ

                                                           
الريؼ، تح سعيد ينظر عبد الحؽ ابف اسماعيؿ الباديسي: المقصد الشريؼ كالمنزع المطيؼ في التعريؼ بصمحاء   1

 .5ص  1993، الرباط 2اعراب،ط
، كيشير المقاؿ أف الجزكلي  قتؿ مسمكما كمات في 31،01،2020نظر يـك    www.alsufi.netمكقع الصكفي  2

 صبلة الصبح.
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كمف الشعراء مف ال يبدأ بالغزؿ بؿ يخمص مباشرة لممدح كالكصؼ ثـ يعرج إلى ذكر 
 ىذا المسمؾ: 1عبد الرحمف الديسيالشاعر المعجزات النبكية، ككقد سمؾ 

 نبي اليدل الماحي الحبيب الممجدر فاستجر بمحمػػػػػػػد          إذ ناب خط

 ػػػدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأعرؼ أىؿ اهلل باهلل سيػػػػػػػػػ   بلصة خمؽ اهلل مف كؿ كائف       خ

 ػػػػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكباب طريؽ اهلل لمكؿ فاقتػػػػػػػػؿ         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كامؿ مكمػػػػػػػػػرؤكؼ رحي

 كقت حضرت": بقكلو الكتاب ليذا زكليالج تأليؼ سبب عف النبياني يكسؼ الشيخ نقؿ
 كذلؾ ىك فبينما البئر، مف الماء بو يخرج ما يجد فمـ ليتكضأ الجزكلي محمد كقاـ ،الصبلة

 الرجؿ أنت: لو فقالت. خبرىافأ أنت؟ مف: لو فقالت عاؿ مكاف مف صبية إليو نظرت إذ
 ففاض البئر في بصقت ثـ!! البئر مف الماء بو تخرج فيما كتتحير بالخير عميؾ يثنى الذم
 ىذه نمت بـ عميؾ أقسمت: كضكئو مف فرغ أف بعد الشيخ فقاؿ ،األرض كجو عمى ماؤىا

 بأذيالو الكحكش تعمقت األقفر البر في مشى إذا كاف مف عمى الصبلة بكثرة: فقالت المرتبة؟
 2.كسمـ عمية اهلل صمى النبي عمى الصبلة في كتابا يؤلؼ أف يمينان  فحمؼ

 ،محمد عمى صؿ الميـ) :وقكل ،نسج عمى منكاليا الشعراءمف نماذج نصكص الجزكلي التي 
 كشدت التمائـ، كنفعت البيائـ، كسرحت الحكائـ، كحمت الحمائـ، سجعت ما محمد آؿ كعمى

  3.(النكائـ كنمت العمائـ،

                                                           
ينحدر مف مدينة  المسيمة حفظ القرآف، كأصيب في حداثة  1854,1923محمد بف عبد الرحمف الديسي شاعر جزائرم   1

 الجذرم الذم أفقده بصره، مف الذيف درسكا عمي يده  أبك القاسـ الحفناكم صاحب كتاب تعريؼ الخمؼ برجاؿ السمؼ. سنو ب
ص  2001، 1ط ، مركز أىمسنة بركات اليند،2جامع كرامات االكلياء، تح ابراىيـ عطكة عكض، جيكسؼ النبياني،  2 

276. 
قكؿ نفعت التمائـ ىك األمر الغريب فقد جاء في الحديث النبكم عف ليس المبلحظ ىنا ىك الصبلة مف عدميا لكف أف ي  3

 ابف مسعكد قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: إف الرقى كالتمائـ كالتكلة شرؾ، ركاه أحمد.



12 
 

 محمدان  كارحـ شيء، الصبلة مف يبقى ال حتى محمد آؿ كعمى محمد عمى صؿ الميـ: )كقكلو
 يبقى ال حتى محمد آؿ كعمى محمد عمى كبارؾ شيء، الرحمة مف يبقى ال حتى محمد كآؿ
 1.(شيء السبلـ مف يبقى ال حتى محمد آؿ كعمى محمد عمى كسمـ شيء، البركة مف

 مصادر جزائرية:  .3

تنكعت المصادر الجزائرية بيف أشعار مأثكرة تداكليا الناس في كتبيـ كأضحت مف جميؿ 
أك نصكص شعرية ذكرت في رحبلتيـ كتراجميـ ثـ جمعت في دكاكيف شعرية  محفكظيـ،

 عند المتأخريف.

 الدواوين الشعرية: . أ
 ديوان أبي مدين التممساني -

أما المصادر الخاصة بالتصكؼ الجزائرم كبالشعر عمى الخصكص، فيأتي في مقدمتيا 
ا متنكعة في الحب ىػ، كىك يضـ قصائد594ػػ509ديكاف أبي مديف شعيب الغكث التممساني 

كالخمرة الصكفية، كقد طرؽ فيو مكاضيعا  اإلليي، كاإلشادة بصحبة الفقراء كالمتصكفة،
   2مختمفة في باب التصكؼ.

 :3فمف شعره في االستغاثة كالتككؿ

 كمنؾ كجدت المطؼ في كؿ نائب       يؾ مددت الكؼ في كؿ شػػػػػػػػػدةإل
                                                           

ذا القكؿ، لـ تخؿ ىذه الصفات في الصبلة عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف المبالغة، يعمؽ الشيخ المغراكم عمى ى  1
فيقكؿ: ىذا الكبلـ مرفكض مف كجييف: الكجو األكؿ أف ىذا مف الغمك الذم نيى النبي صمى اهلل عميو كسمـ عنو، كالكجو 

ًفي اآلًخرىًة، ًإنَّا ىيٍدنى   الثاني: أف ىذا مخالؼ لنصكص الكتاب كالسنة، فاهلل تعالى يقكؿ: سىنىةن كى ا كىاٍكتيٍب لىنىا ًفي ىىًذًه الدٍُّنيىا حى
يي  ًسعىٍت كيؿَّ شىٍيءو فىسىأىٍكتيبييىا ًلمًَّذيفى يىتَّقيكفى كى ذىاًبي أيًصيبي ًبًو مىٍف أىشىاء كىرىٍحمىًتي كى ، قىاؿى عى ٍؤتيكفى الزَّكىاةى كىالًَّذيفى ىيـ ًبآيىاًتنىا ًإلىٍيؾى

 مف سكرة األعراؼ(. 156ييٍؤًمنيكفى )اآلية 
 14ص: 2002ني، الرؤيا كالتشكيؿ، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، سكريا، ينظر حبار مختار: شعر أبي مديف التممسا  2
، 2011، 1ديكاف أبي مديف شعيب الغكت: إعداد عبد القادر سعكد، سميماف القرشي، كتاب ناشركف، بيركت، لبناف،ط 3

 كمطكلة. قصيدة ما بيف مقطكعة 29مكشح، ك 18منظكمة منيا  47. كقد بمغ ما جمع في ديكاف أبي مديف 45ص: 
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 ػبػػػػػػػكىؿ مستحيؿ في الرجاء ككاجػ      ػػػػػزؿػػػػػػػػػػػػػػػمبلذم كاألناـ بمعػػػػػػػكأنت 

 ػبػػػػػػػػػػػػػػػػػشمات عدك أك اساءة صاحػػػػ       فحقؽ رجائي فيؾ يا ربي كاكفني

 كسترؾ طاؼ مف جميع الجكانب        كمف أيف أخشى مف عدك إساءة

     1كيقكؿ عف صحابو أيضا

 ػػارػػػػػػػػػػػػػػػػكأنكـ في بقاع األرض أمط      ػػاػػػػػػػػػػتنزلكف بيػػػػتحيا بكـ كؿ أرض             

 ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأنكـ في عيكف الناس أزىػػػػػ      كتشتيي العيف منكـ منظرا حسنا

 ػػارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأنكـ في ظبلـ الميؿ أقمػػػػػػػػػ       وػػػػػػػػػػػػػػػكنكركـ ييتدم السارم لرؤيتػػػ

 يا مف ليـ في الحشا كالقمب تذكار         ـػػػػػػػػال أكحش اهلل ربعا مف زيارتكػػ           

 ديوان األمير عبد القادر: -

المكاقؼ، كديكانو الشعرم  النثرم نجد مؤلفات األمير عبد القادر يأتي عمى رأسيا كتابو
كاف األمير عبد القادر منتميا ، كقد جمع بيف التصكؼ السني كالفمسفي المعركؼ الذم
حدل أشير الطرؽ الصكفية الجزائرية إلى جانب التيجانية  إكىي  ،2لمطريقة القادرية

لمامو بثقافة عصره كتب في التصكؼ نثرا ا  كالسنكسية، كنظرا لسعة اطبلعو ك  كالدرقاكية 
مكاقؼ ككتاب ذكرل العاقؿ كتنبيو الغافؿ، "كيرل كشعرا، مف أشير مؤلفاتو الصكفية: ال

                                                           
 60المصدر نفسو،   1
ىػ، ك يعتبر عند المتصكفيف  سمطاف  561تنسب القادرية إلى الشيخ عبد القادر الجيبلني أك الكيبلني المتكفى سنة   2

األكلياء، كقطب األقطاب كالغكت، انتقؿ أكالده بعد كفاتو إلى االندلس كالمغرب العربي، كالزاكية األـ لمطريقة تكجد ببغداد، 
، كقد حاكؿ 1200ا فركع بالجزائر، كأكؿ مف أسس فرعا لمقادرية بالجزائر ىك  مصطفى بف مختار الغريسي سنة كلي

البعض أف ينسب المقاكمة عمى عيد األمير عبد القادر لمطريقة القادرية ، كىك ما يرفضو المؤرخ أبك القاسـ سعد اهلل، إذ 
اءه الطريقي، لكف مبايعة األمير كالتفاؼ الجماىير مف حكلو ميما كانت يرل أف األمير استفاد مف دعـ كالده الركحي كانتم

، عالـ 4عقيدتيـ الصكفبة جعؿ القضية تخرج عف نطاؽ الطريقة إلى النطاؽ الكطني. ينظر تاريخ الجزائر الثقافي ج
 .44،ص:2017المعرفة الجزائر 
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الركيبي أنيما كتاباف يظيراف ثقافة الشاعر الكاسعة، كمدل استيعابو لمتراث اإلسبلمي السني 
 1كالصكفي."

كنظرا لعمؽ أفكاره الصكفية كتنكعيا يرجح الدارسكف أنيا آخر ما كتب الشاعر في سنكاتو 
مو عمى الجانب الديني السني الصكفي، كعمى تأكيد التي قضاىا بدمشؽ، فقصر قم األخيرة

 نزعة الكحدة اإلسبلمية.

 :2يقكؿ األمير عبد القادر في تقريض عمـ التصكؼ

 ػدؼػػػػػػػػػػػػػػػػكالناس أعينيـ ترنك الى الصػػػػ        لبو كجكىػػػػػػػػػػػػػػػػرهعندم مف العمـ 

 تقميد مف يمشي نحك الظممة السدؼ         ػػػػـػػػػػػقد قيدتيـ عكائد كثبطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػرؼػػػػػػػػػػػػػػمستخرجا كنزه المحفكؼ بالطػ        كجدت لو أىبل لبحت بػػػػػػػػػػو فمك

 ػػػػػرؼػػػػػػػػػػػػػػتمقاه يسمك إلى العمياء كالشػػػػػ         لكف أىمو قد مضكا فبل طالب

 خمرة الصكفية:اليقكؿ عف 

 غكؿ فييا ال كال عنيا نزفة         كليس ليا برد كليس ليا حرفبل 

 كال ىك بعد المزج بأصفر فاقع         كال ىك قبؿ المزج قاف محمر

 3معتقة مف قبؿ كسرل مصكنة         كما ضميا دف كال ناليا عصر    

 الرحالت:  أدب . ب

                                                           
 246، ص2009عبد اهلل الركيبي: الشعر الديني الجزائرم الحديثػ، دار الكتاب العربي،   1
 .80.  ص 2007، منشكرات تالة الجزائر 3ديكاف األمير عبد القادر، جمع كتقديـ، شرح كتحقيؽ العربي دحك، ط  2
 111ديكاف األمير عبد القادر، ص  3
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صر عالتي تسكد في  تماعيةكاالجأسيمت الرحبلت بقسط كافر بنقؿ الحياة األدبية كالفكرية 
زجاة لمميتميف في مختمؼ المكاضيع، كمنيا مادة كنجد فييا أيضا بضاعة شعرية م ،ؤلؼمال

  التصكؼ.

 :أنس الفقير وعز الحقير -

ىػ  810ت ف قنفذ القسنطيني، ي العباس أحمد الخطيب الشيير باببأل مصدر ىاـ
زيارتو ألكلياء كقتو، كالكقكؼ كتاب في الرحبلت يركم فيو صاحبو ك ، كيصنؼـ1407/

يعطينا ىذا  ،عمى أضرحة الصالحيف السابقيف لزمانو مثؿ أبي مديف كأصحابو كتبلمذتو
الكتاب صكرة كاممة عف رجؿ الفكر في المغرب العربي أياـ المرينييف كالحفصييف كبني 
زياف، كفيو قصص كحكايات عف كرامات الصالحيف، كأخبار عف تصكفيـ ممزكجة بشعر 

 الصمحاء كما أثر عنيـ.

يقكؿ الكاتب: "كمف أصحاب أبي مديف  نص مقتبس مف الكتاب لمتدليؿ عمى طريقة تأليفو:
رضي اهلل عنو الشيخ الصالح أبك محمد عبداهلل الصنياجي المعركؼ بالزرىكني، كاف مف 

نـك إرادة ال أصحابنا أنو أشغمو ذكر المكت عند أىؿ الفضؿ كالعمـ، الصبلح شكا إليو بعض
 "كفي اإلنساف ذكر المكت عند النـكعف الراحة التي يستعيف بيا لمعبادة، فقاؿ لو: ي

 تناـ كلـ تنـ عنؾ المنايػػػػػػػػػػا      تنبو لممنية يا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤكـ

 سؿ األياـ عف أمـ تقضت     ستيبرؾ المعالـ كالرسػػػػػػكـ

 الرزايػػػػا     ككـ قد راـ غيرؾ ما تركـترـك الخمد في دار 

 1ألمر ما تصرمت الميالػػػػي      ألمر ما تقمبت النجػػػػػػػػػػػػػكـ

                                                           
، ص 92، ص 1965ير، منشكرات المركز الجامعي لمبحث العممي، الرباط ابف قنفذ القسنطيني: أنس الفقير كعز الحق  1
92. 
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ىي مؤلفات كتبيا أصحابيا لمتعريؼ بالعمماء كالفقياء كسكؽ أطكار مف أحاديثيـ  التراجم: . ج
ة، كالبردة، المنفرجثر فييا عمى قصائد شعرية صكفية مشيكرة كالمرادية ك عكأشعارىـ، كن

 كأخرل أقؿ شيرة.
  المطيف في التعريف بصمحاء الريف الشريف والمنزع المقصد -

كىك ثاني الكتب في الترجمة لعمماء المغرب  تأليؼ عبد الحؽ ابف اسماعيؿ الباديسي
كالعصر  ،كخاصة رجاالت شماؿ المغرب، كشمؿ مسحو الفترة الممتدة بيف زمف أبي مديف

الذم عاشو المؤلؼ أم مف حدكد منتصؼ القرف السادس اليجرم  الثاني عشر ميبلدم إلى 
المقصد الشريؼ في أنو حمقة مفقكدة  م الرابع شر ميبلدم، كتبدك أىميةأكائؿ الثامف اليجر 

في التصكؼ بالمغرب، كىك تصكؼ نقي ال أثر فيو لمشطحات ككحدة الكجكد، لكال ما فيو 
كقد  ساؾ كالزىاد أقرب إليو مف التصكؼفي بعض الكرامات، فيك إلى تاريخ النمف مبالغات 

التـز  عقب كؿ ترجمة أبياتا ضمنيا ما لممترجـ مف مناقب كحمى صنيع ابف الزيات، فقد 
 1.جمع بيف المنيجيف منيج أبي نعيـ في الحمية، كمنيج ابف الزيات في التصكؼ

 البستان البن مريم: -

 في كتقاييد شركح أغمبيا تأليفان  عشر أحد لو أف" البستاف" آخر في نفسو عف ؛2مريـ ابف ذكر
 بػ عنكنو الذم التراجـ في كتابو أشيرىا كالتراجـ، كالزىد كالكرامات كالذكر كالعقائد الفقو أمكر

 الذم" تممساف أكلياء مناقب ذكر في البستاف أك بتممساف، كالعمماء األكلياء ذكر في البستاف"
                                                           

، 2عبد الحؽ ابف اسماعيؿ الباديسي: المقصد الشريؼ كالمنزع المطيؼ في التعريؼ بصمحاء الريؼ، تح سعيد اعراب،ط  1
 .1993الرباط 

ىك أبك عبد اهلل بف مريـ المديكني التممساني، كلد بتممساف مف عائمة تنتسب إلى أشراؼ قبيمة مميتة. أخذ عف أبيو مبادئ   2
المغة كالفقو كتمقى تعميمو األكلي بمدارس تممساف، يعتبر مف أبرز فقياء تممساف في عصره لمعارفو الفقيية كالمغكية، امتيف 

ىػ، فاىتـ بتقييد األخبار كقراءة الشركح المغكية، اشتير بزىده كتفكقو في المسائؿ الفقيية، 985التدريس خمفان لكالده سنة 
تتممذ عميو الكثير ممف أصبحكا عمماء في عصره، مف أمثاؿ عيسى البطيكم الذم ترجـ لشيخو في كتابو "مطمب الفكز 

ظؿ مكاظبان عمى التدريس ميتمان بالتأليؼ حتى كالفبلح"، كمحمد بف سميماف الذم ذكر في "كعبة الطائفيف" أف ابف مريـ 
 ىػ. 1020كفاتو عاـ 
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 182 لػ مفصمة تراجـ كتضمف كاألمكات، منيـ األحياء كفقيائيا تممساف أكلياء آثار فيو جمع
 إلى غادرىا مف فمنيـ تممساف؛ عمى تعرفكا أك عاشكا أك كلدكا معظميـ صالحان  ككليان  عالمان 
 عرفت التي التراجـ كتب أىـ مف الكتاب ىذا يعتبر ،نحبو بيا قضى مف كمنيـ أخرل ديار

 كالعممية الثقافية الحياة عمى لمتعرؼ أساسي كمصدر كاألدباء، كالمدرسيف كالعمماء باألكلياء
 .لميجرة عشر الحادم إلى السادس القرف مف الممتدة الفترة خبلؿ كأحكازىا بتممساف كالدينية

كلقد كانت تممساف منذ عيد قديـ ببلد المتصكفة كالزىاد كالعباد، ففي ىذا المصدر نصكص 
 .تعالج مكضكع التصكؼ أك تندرج في أحد اتجاىاتوشعرية كثيرة 

 :1عنوان الدراية لمغبريني -

 كمنطقة بجاية التي اىتمت بتاريخ ككتابة السير عمـ التراجـ مف كتب الدراية عنكاف ييعتبر
 كقد تناكؿ فيو، القرف السابع اليجرم في الدكلة الحفصية خبلؿ حكـ زكاكة في القبائؿ

، األعبلـ سير حياة بمعباس الغبرينيسيدم  المالكي القاضي
الذيف عاشكا كتكافدكا عمى  كالعارفيف كالعمماء كاألئمة كالمتصكفة الفقياء مف

طبقة عمماء بجاية في شتى  عنكاف الدراية كتناكؿ كتاب، المغرب األكسط في بجاية مدينة
 .ىـالمجاالت، فاىتـ بذكر حياتيـ الشخصية، كمكاقفيـ كأثرىـ في الحياة كتأثير 

لؼ األقسـ تراجمو عمى حسب حركؼ اليجاء، فنجد مثبل في الحرؼ نموذج من ترجمتو: 
ذكره ألطراؼ مف حياة العالـ الصكفي سيدم أحمد بف محمد بف عبد اهلل المناكفي الكرنيدم 

كاف شاعر ماىرا في العركض، ككاف زاىدا في الدنيا، أخد عنو   ،المعركؼ بابف الحاج
أخذ عنو القراءات السبع كالعربية كالتصكؼ، كأخذ عنو  ،لمديكنيسيدم محمد بف ببلؿ ا

                                                           
رجؿ  ىك الزكاكم الغبريني البجائي أبك العباس أحمد بف أحمد بف عبد اهلل بف محمد بف عمي أك الغبريني أحمد  1
لقرف السابع ا في أحمد بف أحمد الغبريني بشماؿ أفريقيا، كلد الجزائر في جرجرة مف قادرم أشعرم مالكي سني ديف

كادم  عمى أطراؼ حكض مدينة بجاية قرب عرش أمازيغي ـ، في قرية مف1246 المكافؽ لسنة ىػ644 نحك عاـ اليجرم
في  المغرب األكسط في البربر قبائؿ مف عزازقة بضكاحي آث غبريف المسمى العرش األمازيغي الصكماـ، نسبتو إلى

بتكنس. قتؿ  الفتكل كنس، ذلؾ أف كالده "أبا القاسـ أحمد الغبريني" قد تكٌلىكبت كتعمـ بيا بجاية كادم سيباك، نشأ في أعالي
 ق. 704بسبب كشاية سنة 
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سيدم عبد الرحمف الكلي الصالح العارؼ باهلل اليعقكبي التصكؼ، لو قصائد شعرية في 
 الفقو، ك أشعار أخرل مخمسة عف شعر أبي مديف، يقكؿ في بعضيا:

 مىػػػػػػػػػػػػػػػػػكقمبي بأسقاـ القساكة مبتػ   غدكت بأثكاب المعاصي مسرببل        

 ػػػػػػػبل      فسبحانؾ الميـ ذا المجد كالعبلػػػػػػػػػػػػػػفجد بدكاء التكب ربي تفض    

 1تبارؾ ربي ما أجؿ كأقدرا          

كىي كتب متنكعة المعارؼ، خارجة عف دائرة التخصص، أقرب إلى كتب  كتب جامعة: . ح
 كاالقتباس مف كتب السابقيف.النكادر كالمطائؼ، كىي تعتمد الركاية 

  البجائي ةعصيد يبأل  ديباأل وروض الغريب سنأ -

 عنكانو جعؿ البجائي ةعصيد بكأل كتاب كالتصكؼ دباأل بيف جمعت التي المؤلفات كمف 
 سرارأك  العبادات في التبتؿ ذكر في الكتاب بكابأ سائر ككانت ديباأل كركض الغريب سنأ

 كالمدائح خباركاأل كالسير شعاركاأل كالفكائد كالنكادر بالحكايات كتابو ىحمٌ  نوأ كما ،الطاعات
 عمى اعتمد نوأ في يضاأ الكتاب ىميوأ كتكمف ،كتصكؼ دبأ كتاب ذاإ فيك ة،النبكي

 القشيرم ةكرسال لمغزالي الديف عمـك حياءإ كتاب مثؿ المؤلؼ باعتراؼ ةسابق ةصكفي مصادر
 القسطبلني حمدأ كمؤلفات ،ةالصفك  ةكصفك  القمكب كقكت نعيـ بيأل كلياءاأل ةكحمي

 رشيد ابف ةرحم لىإ رجع كما ،كالنككم الجكزم الفرج بيأك  اهلل عطاء كابف كالسيركردم
 مف يستقكف كانكا الجزائرييفة المتصكف فأ يؤكد ما كىذا ،الخطيب البف ةحاطكاإل ،الفيرم

  .ة أيضاالمشرقي المصادر نبع

 

 
                                                           

 1908ابف مريـ المميتي المديكني التممساني البستاف في ذكر األكلياء كالعمماء بتممساف، المطبعة الثعالبية الجزائر   1
 .14ص
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 الثانيةالمحاضرة 

 األدب الصوفيمدخل إلى 

أصكؿ كثيرة كضعت لكممة صكفي كتعددت اشتقاقات الكممة المتعددة، كأكثر الشراح لنسبة 
الكممة ألحقكىا بمبسة الصكؼ التي كانت شعار المتصكفة عندما يدلجكف ىذا العالـ زىدا 

 ، كرجحو أغمب الدارسيف.1كتقشفا عما في العكالـ كما أشار إلى ذلؾ أشير مف درس القضية

مف سمؼ الصكفية لككنو  يفتقدممحدث اليافعي أف لباس الصكؼ كاف غالبنا عمى ال فقد
أقرب إلى الخمكؿ كالتكاضع كالزىد؛ كلككنو لباس األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ، كقد جاء 

أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف يركب الحمار كيمبس الصكؼ، كعنو في السيرة 
يـك كمـ اهلل تعالى مكسى عميو السبلـ كاف عميو جبة مف »قاؿ: صمى اهلل عميو كسمـ أنو 

كقاؿ الحسف البصرم )رضي اهلل عنو(: ؛  2صكؼ كسراكيؿ مف صكؼ ككساء مف صكؼ
 3سبعيف بدريا كاف لباسيـ الصكؼ. لقد أدركت

كذكرت بعض المصادر أف الصكفية لـ ينفردكا بنكع مف العمـ دكف نكع، كلـ يترسمكا برسـ 
، كمحؿ جميع األحكاؿ المحمكدة، مف األحك  اؿ  كالمقامات دكف رسـ ألنيـ معدف جميع العمـك

كاألخبلؽ الشريفة سالفا كمستأنفا، فمما كانكا في الحقيقة كذلؾ لـ يككنكا مستحقيف اسما دكف 
اسـ، فمما أضيفكا إلى ظاىر المبسة كاف ذلؾ مجمبل عاما مخبرا عف جميع العمـك كاألعماؿ 

حكاؿ الشريفة المحمكدة، كذكر اهلل طائفة مف أصحاب عيسى فنسبيـ إلى كاألخبلؽ كاأل

                                                           
 .35تصكؼ كأخبار أبي العباس السبتي، ص ينظر أبك يعقكب التادلي: التشكؼ إلى رجاؿ ال  1
أخرجو سعيد بف منصكر، كابف المنذر، كالحاكـ، كابف مردكيو، كالبييقي في األسماء كالصفات، عف ابف مسعكد عف   2

 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.
الجادر، دار المكتبي فريد الديف العطار: تذكرة األكلياء، تر محمد األصيمي الكسطاني الشافعي، تح محمد أديب ينظر  3

 .50، ص 2016لمطباعة كالنشر، اإلمارات 
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ظاىر المبسة كىـ الحكاريكف، ككانكا قكما يمبسكف البياض، فنسبيـ اهلل إلى ذلؾ ، كلـ ينسبيـ 
 1إلى ظاىر المبسة.

 في الصكفية ظيرت ما أكؿ فإنو ؛2الصكؼ لبس إلى النسبة الشائع كالمعركؼ عنيـ ك
 مف الكاحد كعبد زيد بف الكاحد عبد أصحاب بعض الصكفية دكيرة بنى مف كأكؿ البصرة،
 لـ ما ذلؾ، كنحك كالخكؼ كالعبادة الزىد في المبالغة مف البصرة في ككاف الحسف أصحاب

 الشيخ أبك ركل كقد ، بصرية كعبادة کكفي، فقو:  يقاؿ كاف كليذا األمصار، أىؿ سائر يكف
 قكما أف بمغو أنو يفضؿ قكما أف بمغو أنو سيريف بف محمد مف بإسناده األصبياني األصبياف
 بالمسيح متشبيكف إنيـ: يقكلكف الصكؼ، يخيركف قكما إف:  فقاؿ الصكؼ، لباس يفضمكف

 3.القطف مبسي ككاف إلينا، أحب نبينا كىدم مريـ، بف

كالصكؼ قديما كاف مظير التخشف كالتقشؼ، كقد كصفكا ابف أدىـ بأنو حمؿ جمده عمى 
كاف يستحب لبس الصكؼ  صمى اهلل عميو كسمـ النبي محمد ك الصكؼ،  ةضعفو خشكن

>>ألف لبسة  كاف يستحب لبسو كذلؾ تكاضعا، عميو السبلـ تكاضعا، كأف النبي عيسى
الصكؼ دأب األنبياء عمييـ السبلـ كشعار األكلياء كاألصفياء، كشعار المساكيف المتنسكيف، 

                                                           
 21، ليدف، ص1914ينظر أبك نصر بف سراج الطكسي، الممع في التصكؼ، مطبعة بريؿ،   1
، كلـ يختصكا بعمـ معيف ينعتكف بو، لذا اعتبر تفظ الصكفية معنى داال   2 فالطكسي كشؼ أف الصكفية طرقكا جميع العمـك

ذ قاؿ الحكاريكف" أم أف اهلل كصؼ عمى جميع العم ـك ك األعماؿ كاألخبلؽ الحسنة التي يتصفكف بيا مدعما رأيو بقكلو" كا 
خكاص أصحاب عيسى عميو السبلـ بمباسيـ األبيض كلـ ينسبيـ إلى نكع العمـك كاألعماؿ كاألحكاؿ التي يتصفكف بياء 

 . 21، 20:الطكسي: المصدر السابؽ، ص، 112سكرة المائدة األية 
بينما اعتبر السيركردم المعنى مناسب مف حيث االشتقاؽ كأف يقاؿ تصكؼ إذا لبس الصكفي كتقمص إذا لبس القميص 
مدعما رأيو بأف الصكؼ أقرب إلى التكاضع، كأدعى إلى الذبكؿ كالخمكؿ كاالنكسار كالتخفي ك التكارم. عكارؼ المعارؼ، 

تقاد في أف أصؿ الكممة تعكد إلى أىؿ الصفة كىـ فقراء مف ، أما االع60ـ، ص 1966، دار الكتاب، بيركت، ١ط
المسمميف منقطعكف لمعبادة في عيد الرسكؿ )ص(، فبنيت ليـ صفة في المسجد، مظيرىـ النسؾ كالجكع كالفقر ك المباس 

، 3ي، طالخشف كالشعر الغميظ مف الصكؼ، ينظر أبك فرج عبد الرحمف ابف الجكزم: تمبيس إبميس، تحقيؽ السيد الجميم
 . 201ـ، ص 1989ق/1409دار الكتاب العربي، بيركت، 

 .12، ص 1993، تعميؽ زىير شفيؽ الكبي، دار الفكر العربي بيركت،  1ابف تيمية، فقو التصكؼ، ط 3
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 كاسيحية كالزىاد في اإلسبلـ كانمكأف الرىباف في ال ؛1ات<<كيكثر ذلؾ في األخبار كالركاي
 .يستحبكف لبس الصكؼ

 صمى اهلل عميو كسمـجماعة رجاؿ أقامكا بمسجد النبي  أىؿ الصفة، كىـ كينسبكف أيضا إلى
، ، ك لـ ينالكا مف حظ أىؿ المدينةاألىؿك ترككا  ىؤالءفي المدينة بعد اليجرة، كقد ىاجر 

فأصبحت بعد ذلؾ صفة العزلة، ك الزىد خاصة  المسجد، كاعتزلكا الدنيا اضطرارا،فأقامكا في 
 العميو كسمـ، فكانكا  اهللبيـ، ك إف كانت عامة في المسمميف عمى عيد الرسكؿ صمى 

عميو كسمـ يتردد عمييـ لما  اهللمف الطعاـ لكناف. فكاف الرسكؿ صمى  اليجتمع ليـ لباساف، ك 
بذلؾ ارتبطت تسمية التصكؼ بأىؿ الصفة؛ لكجكد قرينة تكمف في عيدكا مف حبو ليـ، ك 

لسيـ مف التذكير بأىؿ الصفة، كشرؼ النسبة اككف المتأخريف مف الصكفية لـ تخؿ مج
 .زمة الفقر في الحياةبلكرسكلو، كم اهللإلييـ، مع اشتراكيـ معيـ في حب 

نما القركف الثبلثة، في عدـ اشتيار لفظة الصكفية تيمية ابف ذكر  بعد بو التكمـ اشتير كا 
 كأبي حنبؿ، بف أحمد كاإلماـ: كالشيكخ مف األئمة كاحد غير عف بو التكمـ نقؿ كقد ذلؾ،

 عف ذلؾ يذكر كيعضيـ بو، تکمـ أنو الثكرم سفياف عف ركم كقد ۔كغيرىما ،(الداراني سميماف
: أسماء النسب مف فإنو الصكفية إليو أضيؼ الذم المعني،» في كتنازعكا الحسف البصرم،

 كاف لك ألنو ؛ غمط كىك الصفة، أىؿ إلى نسبة إنو: فقيؿ .ذلؾ كأمثاؿ كالمدني، كالقرشي،
كاف  لك فانو ، غمط أيضا ، اهلل يدم بيف المقدـ الصؼ إلى نسبة كذلؾ لقيؿ: صفي كقيؿ

: لقيؿ كاف كذلؾ لك ألنو ، غمط كىك خمؽ مف الصفكة إلى نسبة كقيؿ.. صفي: لقيؿ كذلؾ
 مف بمكة يجاكركف کانكا مف العرب قبيمة بشر طابخة بف صكفة إلى نسبة: كقيؿ صفكم،
النساؾ، كاف كاف مكافقا لمنسب مف جية المفظ لكنو ضعيؼ أيضا،  إلييـ ينسب القديـ الزمف

 2ألف ىؤالء غير مشيكريف، كال معركفيف عند أكثر النساؾ.

                                                           
 20الطكسي: الممع ص   1
 .11ابف تيمية، فقو التصكؼ، ص   2
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 الدكر في كاليند اليكناف كتب ترجمت لما العربية لىإ اليكنانية التصكؼ لفظة كدخمت
 اسي،يس كاضطراب نييد اختبلؼ عصر العصر ذلؾ ككاف أمكف،مال أياـ سيما ال العباسي

 كنظمو التصكؼ قكاعد كاختمفت غايتو، يبلئـ ما حسب فريؽ كؿ التصكؼ مف فأخذ
 عمى يرد كما الرياضة فيو العمدة إذ كميمو كمصره كعصره المتصكؼ جنسية باختبلؼ
، عميو يسيطر قانكف كال يضبطو ضابط لو فميس كاليامات، خكاطر مف أثناءىا صاحبيا

 فتعددت ، بالديف يقيدىا مف منيـ ك كحدىا الرياضة عمى يعتمد مف الصكفية مف ككاف
 المطمؽ االتحاد أك المطمقة بالكحدة يقكلكف الديف مف كمارقيف مبتدعيف ك سنييف الى مذاىبيـ

 كاشارات غامضة عبارات مذاىبيـ تصكير في كليـ ، الخاص الحمكؿ أك المطمؽ الحمكؿ أك
 1.بعيدة

كيراه أعمؽ في ؛ 2ك التصكؼ في نظر ابف خمدكف مف العمـك الشرعية الحادثة في الممة
العبادة كأغرؽ في الطاعة، "كغاية أىؿ العبادات إذا لـ ينتيكا إلى ىذا النكع، أنيـ يأتكف 

في األجزاء كاالمتثاؿ، كىؤالء يبحثكف عف نتائجيا باألذكاؽ  بالطاعات مخمصة مف نظر الفقو
كالمكاجد ليطمعكا عمى أنيا خالصة مف التقصير أك ال، فظير أف طريقتيـ كميا محاسبة 

التركؾ، كالكبلـ في ىذه األذكاؽ كالمكاجد التي تحصؿ عف  النفس عمى األفعاؿ ك
 3ا.لى غيرى، كيترقى منيا إتالمجاىدات، ثـ تستقر لممريد مقاما

مفيكـ اف خمدكف لمتصكؼ ينحصر في التسميـ كالمكاجد كاألذكاؽ دكف األمر بالمعركؼ، 
فتعبد ابف خمدكف بعصبية النسب أطمعو عمى أشياء كحجب عنو أخرل، كما حجبو كاف مف 
صعيد ما ال يحسف بالمؤرخ تحقيره، أك إىمالو، منو عمى سبيؿ المثاؿ حقيقة التمردات غير 

حقيقة الثكار كدعاة المعركؼ مف المتصكفة الذيف خصيـ بأفدح األكصاؼ القادحة المكفقة، ك 
                                                           

، ص 1983، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر،  2محمد بف مبارؾ الميمي، تاريخ الجزائر في القديـ كالحديث، ج  1
342. 

 .576مقدمة ابف خمدكف ،تحقيؽ: حامد أحمد الطاىر دار الفجر لمتراث القاىرة، ص:  2
 .578المصدر نفسو، ص:  3
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المسفية )مجانيف، ممبسكف، صفاعكف، أىؿ زعارة( فكاف في ىذا المكضكع المخصكص يقؼ 
مع المتغمب األقكل، كيحصر التاريخ في اإلخبار عما يكتبو منطؽ الغمبة كالقكة، كيبقي 

 1ال تعضدىـ عصبية.خارجو جماىير المغمكبيف، كمف 

ثقافة  ،ثـ ابتدأت تتككف ليذه الطائفة ثقافة إيمانية، ليا لكنيا كطابعيا كخصائصيا الفنية
لياماتو، كمجاىدة النفس، كما ينبثؽ مف ىذه  ، مف آداب المجاىدةتدكر حكؿ ذكر اهلل كا 

سبحانو، كما يترقرؽ حكؿ ىذه الصمة  باهلل ر، كيتكج كؿ ىذا الصمةيالسمكؾ، كمقامات الس
كما تفيض ىذه  ةالباطني المعرفةمف أذكاؽ كلحكف كمكاجيد كأشكاؽ، ثـ ثمرة ىذا كمو، كىك 

 .مف عمـك كأنكار المعرفة

كفي ذلؾ تنبثؽ المعرفة الصكفية في الحضكر ىنا كاآلف، كليس مف معرفة ماضية، 
فيي عامة كما يقتضيو ىذا الحضكر  كتأسست، كلـ تعد قادرة أف تستجيب ليذا الحضكر،

يتمثؿ في فرادة التجربة، كفي زمنيتيا المتميزة، كىذه الزمنية ىي كقتؾ أنت، أم ىي ما أنت 
فيو، ما أنت بكصفؾ فردا متميزا، في لحظة تاريخية متميزة، فالكقت في التجربة الصكفية، 

 2سيؼ أك ما يسحقؾ.ىك ما بيف الزمانيف، الماضي كالمستقبؿ، ىك ما أنت فيو ىك ال

كمف ثـ بدأت الحياة الركحية تنفصؿ عف الحياة العامة، كتستقؿ بمناىجيا كمعارفيا، كابتدأ 
الصكفية يصطنعكف كممات تحدد أذكاقيـ، كتعبر عف شعكرىـ، كأخذ أفؽ ىذه الكممات يتسع 

لصكفية، عاف متعددة، ككانت كؿ كممة تيضاؼ إلى التصكؼ، تفتح أفقنا، كتتناكليا ألسنة امل
ثـ أخذكا يًككنكف ليـ فمسفة  قا، كتككف نبعا متدفؽن كأذكاةجديدا فتفتقيا كتبتدع ليا صكرا كألكان

في األخبلؽ، كفي السمكؾ، كفي العبادة، كأخذكا يجردكف األسباب مف قكتيا، كيرجعكف كؿ 

                                                           
، 1في االسبلـ الثقافي، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، ط بنسالـ حميش: في االسبلـ الثقافي، بف سالـ حميش:  1

 .218، ص: 2016
  .116، ص:3أدكنيس: التصكؼ كالسكريالية، دار الساقي،ط  2
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اهلل قكاميا الرضا بقضاء  ركحية شيء إلى اهلل سبحانو، فأكسبيـ ذلؾ عزة خمقية، كسعادة
 1.بأف ال سمطاف لقكة مف قكل األرض عمى مصائرىـ كحياتيـ كاليقيفكقدره، 

جعؿ عمماء السمؼ عمـ الحقيقة مبلزما لعمـ الشريعة كذاؾ ىك التصكؼ السني فيما جعمكا 
كؿ البدعة في تخمي عمـ الحقيقة عف الشريعة كعف التكميؼ كالغرؽ في الشطحات الصكفية 

مع نبي األمة محمد عميو أزكى  اكتممتالجديد في العبادة التي كالسعي إلى إغراؽ الديف ب
 صبلة كتسميـ.

لقد بدأت معالـ التصكؼ كمبادئو في الكضكح منذ أكائؿ النصؼ الثاني مف القرف الثالث 
؛ فبعد أف الزىد قكت العامة، كالمجكف قكت الخاصة أضحى التصكؼ قكت 2لميجرة

 الخاصة، كمبلذ العامة.

 المصري مؤسس التصوف اإلسالميذو النون 

( ك 245يستخمص نيكمسكف أف الكاضع الحقيقي ألسس التصكؼ ىك ذك النكف المصرم )ت
يجعمو أستاذ المشارقة قاطبة في ىذه النزعة، كلعؿ تفكيره الفمسفي الصكفي يقكـ عمى تقسيـ 

لعمماء، كقسـ المعرفة ثبلثة أقساـ، قسـ مشترؾ بيف عامة المسمميف، كقسـ خاص بالفبلسفة كا
خاص باألكلياء الذيف يركف اهلل بقمكبيـ، ففصؿ بيف المعرفة الصكفية كالمعرفة العممية 
الفمسفية، فاألكلى قمبية تعتمد التجربة الحدسية، كالثانية عقمية تعتمد عمى األفكار كما تعتمد 

نما أحكاؿ  كمقامات، عمى المنطؽ، كمف ىنا كاف التصكؼ ليس عمما كال فمسفة كال مذىبا كا 
 كقد قاؿ: "عرفت ربي بربي، كلكال ربي لما عرفت ربي."

ككانت تجرم في كبلمو ألفاظ المحبة كالكجد فقاؿ عف الصكفي: )الصكفي مف إذا نطؽ أباف 
ف سكت نطقت عنو الجكارح بقطع العبلئؽ(  نطقو عف الحقائؽ، كا 

                                                           
 .26، ص:2014طو عبد الباقي سركر: الحبلج شييد التصكؼ اإلسبلمي، مؤسسة الينداكم   1
2
 555 ، ص5791اني، دار المعارف بمصر، شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي، العصر العباسي الث  
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ات المحب هلل متابعة كلـ يحدث عنده انفصاـ بيف الشريعة كالتصكؼ، فكاف يردد: )مف عبلم
 1حبيب اهلل في أخبلقو، كأفعالو كأكامره كسنتو(

 أبو يزيد البسطامي مؤسس فكرة الفناء

ىػ( ىك صاحب  261يشير بعض الدارسيف أف أبا يزيد طيفكر بف عيسى البسطامي )ت 
فكرة الفناء في الذات العمية، كأكؿ مف أدخؿ فكرة السكر بجانب فكرة العشؽ اإلليي، كلقد 

 سبت إليو أقكاؿ كثيرة حتى غذل شخصية أسطكرية.ن

 الجنيد أول من اعتمد فكرة الطريق والمريد

ىػ( يردد طريقنا مضبكط بالكتاب كالسنة، كمف لـ يحفظ القرآف، كلـ 297كاف الجنيد) ت 
يكتب الحديث، كلـ يتفقو ال يقتدل بو، كتتردد عمى لسانو كممتا الطريؽ كالمريد، مما يدؿ 

ذ يشيع منذ العصر العباسي الثاني نظاـ الطرؽ كالمريديف في التصكؼ، فمئلماـ عمى أنو أخ
الصكفي طريقة يحمميا نو مريدكه مف تبلميذه كأتباعو، كينشركنو في مكطنو كغير مكطنو مف 
العالـ اإلسبلمي، كأتاح ىذا النظاـ البقاء لكثير مف الطرؽ الصكفية، كصبغيا بصبغة 

ا دفع ألف يككف االرتباط في الطريقة باإلماـ الصكفي نفسو ال جماىيرية شعبية، لكنو أيض
بمبادئو كأفكاره، كبذلؾ أكجد صمة كثيقة بيف الشيخ كمريديو كتبلميذه، فكانكا يأتمركف 
بتكجيياتو، كيحيطكنو بيالة  مف اإلجبلؿ كالتكقير ىيأت فيما بعد ألف تصبح لكؿ شيخ 

 قداسة.

 أول من أشاع فكرة الوالية

مف أشاع قكرة االعتقاد بكالية الصكفية، كما جرت إليو مف تصكر الكرامات، فيك  أما أكؿ
ىػ(، كمف أشير مؤلفاتو ختـ  320الحكيـ الترمذم محمد بف عمي بف الحسف بف بشر )ت 

 الكالية.
                                                           

1
 507: ، صب العربي، العصر العباسي الثانيشوقي ضيف، تاريخ األد  
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 البدايات األولى لمشعر الصوفي: 

ب إلى منشئيف في أكاخر القرف الثالث اليجرم  يتحكؿ المتصكفكف مف منشديف ألشعار الح
لمشعر الصكفي، فقد بدأت تشيع تقاليد التصكؼ، كتتييأ البيئة فكريا لميبلد الشعر الصكفي 

ىػ(، كأبك 303ىػ( ثـ سمنكف أبك الحسيف الخكاص )ت  295منذ أبي الحسيف الثكرم )ت 
 ىػ(، ككميـ مف تبلمذة الجنيد334ىػ(، كالشبمي )322عمي الركذبارم )ت 
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 المحاضرة الثالثة

 رواد األدب الصوفي الجزائري

 توطئة: .1

متى ظيرت الزكايا سؤاؿ يطرح نفسو في ىذا الصدد، ىؿ الزكايا قديمة منذ ظيكر االسبلـ أـ 
أنيا مرتبطة بالرباطات التي كجدت لمجياد أـ انيا ترتبط بالخمكات كأماكف العبادة، يؤكد أبك 

تمميذ أبي مديف في القرف  ؛1يا يعكد إلى أبي داككد مزاحـالقاسـ سعد اهلل أف بداية ظيكر الزكا
السادس اليجرم، فكاف أبك داككد مف بطيكة مقيما قرب ساحؿ البحر بكىراف ثـ عاد إلى 

نشاء خمكة أك زاكية لمعبادة كالبعد عف الناس امغربي بعد غياب، كتسنى لو ببلده بالريؼ ال
  ،ىػ578كالكرع ثـ أدركتو الكفاة سنو كالسمطاف، كبعد أف عاش حياة مف الزىد كالتقشؼ 

آخركف فبنكا زكايا أصبحت بيكتا لؤلتباع  ،كقمده في ذلؾ شيكخ ،كمنذئذ انتشرت الزكايا
بفاس كالقركييف  أبك مديف قد مرٌ  ككاف ،كالمريديف كأبناء السبيؿ في جباؿ الريؼ كفي غيرىا

قبؿ حمكلو ببجاية قادما مف األندلس، كمف ثمة نرل أف الزاكية كانت محؿ إقامة لمشيخ كىك 
حي كمعو أسرتو كخدمو، ككانكا معركفيف جميعا بأنيـ فقراء الزاكية أم المنقطعيف فييا في 

  .2سبيؿ اهلل.

ناس بالزكايا إلى درجة التقديس كاإليماف ما سبب تمسؾ ال ،سؤاؿ يطرح نفسو في ىذا السياؽ
قد يككف الناس كجدكا فييـ درعا صمدا يقييـ غائمة األياـ كعدكاف  ؟الذم ال يكؿ كال يمؿ

الفتكة كالنزاىة، يقكؿ أبك القاسـ ت في شيخ الزاكية صفات المركءة ك كبطش السمطاف، كما تمثم
التصكؼ ألنيـ يفرجكف ىمكمو  سعد اهلل في ىذا المضمار: "كاف الشعب يتعاطؼ مع أىؿ

                                                           
 ىػ578صكفي كرع تقي لو كرامات يقاؿ أنو أكؿ مف أسس رباطا في الريؼ في جبؿ تمسماف ت   1
 .290أبك القسـ سعد اهلل: تاريخ الجزائر الثقافي، ص   2
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كيكاسكنو كيتدخمكف باسمو لدل السمطاف الظالـ، ككانكا يثقكف بالشيخ لبركتو كنزاىتو كدعائو 
  1المستجاب في نظرىـ، كشفاعتو ليـ كعبلجيـ مف األمراض كتفريج كركبيـ."

كما  دقكف ما يأتي بوىك الشيخ صاحب الكرامات الذم لو أتباع يصة؟ مف ىك مؤسس الزاكي 
ء فيك كلي مف األكلياء الصالحيف في نظر المريديف كاألتباع، كيتحدث ىؤال يأخذكنو عنو

كىـ يتحفكنو في الزيارات الرسمية باليدايا كيعتقدكف في  عنو حديث المندىشيف كالمعجبيف
ككانكا يمتمسكف عنده الدعاء فيك في نظرىـ مستجاب  ،كراماتو كتصرفاتو غير العادية

يتكفى في الزاكية تنتقؿ إدارتيا كتعميـ فقرائيا إلى أحد أبنائو أك أقاربو أك  الدعكة، كحيف
 تبلميذه كبيذه الطريقة انتشر التصكؼ في نكاحي ببلد المغرب كافة.

منذ القرف السادس اليجرم ظيرت فكرة مفادىا أف رجبل مف نسؿ فاطمة الزىراء سيظير ف
اس ينتظركف قرب ظيكره، كىذا ىك التكجو كيجدد الديف كيعيد الحؽ إلى نصابو، ككاف الن

الشخصي نحك الميدكية، كىي العقيدة التي ظمت مستمرة إلى زمف االحتبلؿ الفرنسي كما 
تشير إلى ذلؾ القصائد النبكية كأشعار المداحيف في األسكاؽ كغيرىا إلى أف فرج اهلل بالثكرة 

 ةة في اإلماـ المعصـك كعقيدكيظير أف ىذا التشابو بيف عقيدة الشيع ،1954الشاممة سنو 
 .الصكفية في القطب الكاصؿ دليؿ عمى التكافؽ بينيـ بالنظر إلى مذىب الحمكؿ

 التعميم الصوفي: .2

 كجكد لىإ 88 ةصفح كؿاأل الجزء الثقافي الجزائر تاريخ كتابو في اهلل سعد القاسـ بكأ يشير
 كالمفكريف العمماء تخريج في ميـ دكر ليما كاف مدرستيف يضـ بالجزائر تعميمي تيار
 كبار منيا تخرج التي ؛2الوغميسي الرحمن عبد ةمدرسة ببجاي كلىاأل ةالمدرس ،دباءكاأل

                                                           
 .291المرجع نفسو، ص   1
ىػ أحد أعمدة التصكؼ في القرف الثامف اليجرم تمميذ الشيخ أحمد بف ادريس األيمكلي لو كتاب شيير 786ىػ 702  2

ؽ اإلليية مف األحكاـ الفقيية المعركؼ بالكغميسية كالذم ال ينكر فيو العقؿ ككسيمة تأمؿ، لكنو يعتبر إدراؾ الحقائ
 تقة كاحدة.لى صير التصكؼ كالفقو في بك إاختصاص القمب، سعى 
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 ماأ ،بسكرمال ةسبلم بف كعيسى ،يكالثعالب ،اليكارم محمد منيـ الفقو في الجزائرييف العمماء
 التي ةالسيني صاحب باديس بن حسن ةمدرس كىية، بقسنطين ةفمكجكد ةالثاني ةالمدرس

 القادر عبد الشيخ مدح في نياأل بيا كالتبرؾ كتقميدىا شرحيا في العمماء بعض لتبار 
 صقاعاأل مف الكثير ـيرىأثت امتدك  الببلد كامؿ في المدرستيف ىاتيف تبلميذ كتكزع ،الجيبلني

مغربيا، كىك الشكؿ  ازدىر فيو التصكؼالذم زمف الالمدرسة في  نظاـ ظير، كقد الجزائر في
ذاتو الذم اتخذه التصكؼ المشرقي حيف ركاجو حيث استند إلى المدرسة يبث مف خبلليا 

 تعالميو، كيذيع فمسفتو كفكره كيستكثر األتباع كالمحبيف.

 ةمحمي ماراتإ ظؿ في عاش نتاجإ بيف ةحمق اليجرم التاسع القرف اهلل سعد القاسـ بكأ يعتبر 
 الجزائر انتاج كفرأ مف كىك قكم مركزم سبلميإ احتبلؿ ؿظ في عاش نتاجا  ك  ةضعيف
 . كالمؤلفات العمماء كأ المثقفيف سماءأب عيكدىا بخصأ كمف الثقافي

 مازكنة، ة،بجاي ة،قسنطين ،تممسافمثؿ:  كعرفت حكاضر كثيرة بالعمـ كالثقافة كالتصكؼ،
 بالعمـ اشتيرت ةعائم المدف ىذه مف ةمدين كؿ ففي ة،كبسكر  ة،كعناب ،كالجزائر ،كىراف
 في كالعقباني المقرم ةعائم العائبلت ىذه كمف ،كالتصكؼ بالزىد كأ كالدرس ليؼأكالت

 ،ةبجاي في كالمشدالي يتالمنجبل ةكعائم ةقسنطين في كالقنفذ باديس ابف ةكعائم ،تممساف
 بف ناصر زياف بيأ بعممائيا ةبسكر  اشتيرت كما ،الجزائر ةبمدين السكات ابف ةكعائم
 في بقصيدتو المعركؼ البسكرم المغركام اهلل عبد محمد بيأك  ،ةسبلم بف كعيسى ،مزني
 :النبكم المديح

 اػػػػػػػػذكراى إلى طرب مف كتحف        اػػػػػػػػػػػػػػػتيكاى أف أحؽ الحبيب دار

 تغشاىا أف عميؾ الكراـ ابف يا        بزكرةو  ىممت إذا الجفكف كعمى

 اػػػػػػرباى ظبلؿ في ترتع كظممت        ةو ػػػػػػػػػػػػػبطيب حممت إذا أنت فؤلنت

 اػػػػػػػػحبلى العاشقيف قمكب سمبت      كالتي الخكاطر مف الجماؿً  مغنى
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 رواد األدب الصوفي: .3
كعرفت الجزائر أعبلما مبرزيف في التصكؼ عمى غرار عبد الرحمف  عبد الرحمن الثعالبي: . أ

 تبلميذه طريؽ ،طرؽ ةثبلث مف كالتصكؼ الزىد ميداف في كبير ثيرأت لو كافالذم  ؛1الثعالبي
 ةجذاب ةشخصي كصاحب قكيا كمفسرا كمحدثا رسالتو مف كاثقا كعالما ناجحا مدرسا كاف فقد

 كلكنو ،الناس عف معزكال دركيشا كأ بسيطا اىداز  يكف لـ فيك ،ليفوآت طريؽ كالثاني ة،كمييمن
 ثارهآك  ليفوآت نسخ في يتفننكف البلحقكف ككاف ،ةالمكتكب ةالكمم طريؽ عف دعكتو ينشر كاف
 ك الزكار مقصد صبحتأ ثـ ضريحو عند سستأت التي زاكيتو طريؽ كالثالث ،كنياكلادكيت

 2.كالشفاء ةالبرك طبلب مجمع ك الدارسيف ممتقى

 مف شعره:

 فيا قـك مالي عف المكت سالي    ي     ػػػػػػتمر الميالي بنفسي كمال

 يػػػػػجداؿ كليمي انجداؿ         كحكلي رجاؿ عمى مثؿ حالنيارم 

 كيقكؿ أيضا:

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبزيد كعمرك كقيؿ كقال   قطعت لعمرم بساعات عمرم   

 كحكلي رجاؿ عمى مثؿ حالي   بل   ػػػػػػػػػػػػػػفيا صاح ميبل أأسمؾ جي

 عبد الرحمن الحوضي: . ب

                                                           
ىػ تعمـ بيسر كالمغرب 786مفسر كفقيو مالكي كصكفي كفقيو كمتكمـ عمى طريقة أىؿ السنة مف األشاعرة كلد سنة   1

ىػ 875كتكنس كبجاية كمصر، ذاع صيتو في التفسير، لقي حفاكة بتركيا ببكرصة، كأقيمت لو زكاية كقؼ ىناؾ،  تكفي سنة 
 لحديث، التصكؼ، الفقو، المغة، التاريخ كالتراجـ.مؤلؼ في التفسير ا 90ترؾ ما يزيد عف 

 91، ص2تاريخ الجزائر الثقافي،ج  2
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أكلع الجزائريكف بالتأليؼ في التصكؼ منذ أمد سحيؽ، يرتد بعضو إلى القرف الثامف 
 العظمى الكسائؿ اهمٌ س التصكؼ في كتاب لو ؛1الحكضي الرحمف عبداليجرم، فنجد 

 اىتماـ عمى يدؿ مما كسمـ عميو اهلل صمى النبي مىة عالصبل في كىك ،سمىاأل لممقصد
ة، كىي أيضا دعامة لممدائح النبكية التي تكرم النبكية الصبل منظكمات ليؼأبت الجزائرييف

كزيارة المسجد النبكم، كقد رثى شيخو محمد بف يكسؼ  ،زناد التشكؽ إلى بيت اهلل الحراـ
 السنكسي بقصيدة لزكمية يقكؿ فييا:

 ما لممنازؿ أظممت أرجاؤىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا          كاألرض رجب حيف خاب رجاؤىا

 عمييا النقص مف أطرافيا           كتراكمت كتعاطفت أرزاؤىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكأتى 

 عفيف الدين التممساني : . ت

 صكفي الديف، بعفيؼ مشيكر التممساني، الككمي عمي بف اهلل عبد بف عمي بف سميماف
، كىك األعماؿ بعض فييا فباشر دمشؽ كسكف الرـك ببلد في تنقؿ( ىػ610) سنة كلد شاعر،
، ببلد في تنقؿ( ككمة قبيمة مف) األصؿ ككمي صكفي، شاعر  كيتكمـ يتصكؼ ككاف الرـك
 القاىرة كزار الصغرل، بآسيا تنقؿ بدمشؽ، كمات بتممساف، كلد ،(القـك) اصطبلح عمى

 بكحدة يعتقد كاف حيث عربي، بف الديف محي طريؽ اتبع. بالشاـ األعماؿ بعض كباشر
 كلو ابف يعرؼ ،الديف برقة فريؽ اتيمو العمكييف، مذىب إلى كالميؿ بالزندقة فاٌتيـ الكجكد،

 فكات كفي ،الصكفية زنادقة بأحد نعتو صاحب كتاب شذرات الذىب ،الظريؼ الشابب
 2.سنة ثمانكف كلو( ىػ690) سنة بدمشؽ تكفي تصنيفان. عمـ كؿ في الديف لعفيؼ أف الكفيات

                                                           
ىػ لو منظكمة في النحك  كتخميس لقصيدة البردة نظـ  910متكمـ كفقيو أصكلي مالكي كشاعر مف شعراء تممساف  ت   1

 في العقيدة كتاب سماه كاسطة السمكؾ في بياف كيفية السمكؾ.
: )أحد زنادقة الصكفية، كقد قيؿ لو مرة أأنت نصيرم؟ فقاؿ: النصيرم بعض مني. كأما شعره ففي الذركة قاؿ الذىبي عنو 2

العميا مف حيث الببلغة كالبياف ال مف حيث اإللحاد(،  كقاؿ ابف كثير: )كقد نسب ىذا الرجؿ إلى عظائـ في األقكاؿ 
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 مف شعره:

ـٍ   يىئًف   أىٍف  أي         ًكرم   قيمىٍيبى    ميتىيَّـو ز تى   أىلى ٍفًنًو    كىٍىكى     يىٍظمى آًقي   جى  تىًفيضي    مى

ٍيفه   أىٍغمىدىٍت   نىٍصؿى   فىٍصًموً  ابىٍتوي   عى زَّأي       أىصى قىٍمبي    اليىكل  مىٍف  كىافى   قىٍمبه   ميرى  كى

ًبيبان     الى     أيسىمِّيًو      ـي    اليىكىل    ًلمقىٍمًب   أىٍنكىى   كىأىٍنك      ىىٍيبىةن أيًحبُّ    حى ٍت كى  أي ػػػػػػػى كى

مىٍيًو  ًمٍف  ىىكىالى   فىكىٍيؼى   الى  اؼى   عى مىٍيًو     ًمٍف     ًسكىالى     كىأىٍبرىأي         أىخى  أىغىاري    عى

كىاًنًحي رَّ   جى اًني    ًفيًو   حى بىٍيفى         أىًبيتي    أيعى ٍدمىعه   لىٍيسى    يىٍرقى    كى فيكني   مى  أي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػجي

لىٍيمىةو  ٍف ًكٍرًد   الًكصاًؿ سأيرب       أىرىاهي      ًبقىمًبي    كيؿَّ     يىٍكـو      كى ٍف   كينتي   عى  أي ػػػػػػػػػػكىا 

قِّوً  ا   اٍستىطىٍعتي   كأىقٍ فىيىا   أىنىا  أ       أىتاني     ًكتىابي    ًمٍنوي    قيٍمتي    ًبحى  رىأي ػػػػػػػػػٍبكي  مى

 أحمد النقاوسي: . ث

 ،ليؼأكالت التصكؼ باب ةتغذي في كاسيمأ ممف  ؛1اكسيقالن حمدأ الشيخكيعد 
 :المسمى كتابو سياماتوإ شيرأ كمف ،الثعالبي الرحمف عبد كشيخ الغبريني عيسى تمميذ  كىك

 كضعيا التي ةالمنفرج ةلقصيد مستفيض شرح كىك ة"،منفرجال سرارأ مف ةالمنبمج نكاراأل"
 سعد القاسـ بكأ يؤكد ،كالتصكؼ دباأل بيف تجمع التي القصائد مف كىي ،النحكم ابف
 لو معاصرا كاف الذم التصكؼ تيار  دفع في ةلممنفرج بشرحو ساىـ قد قاكسينال فأ اهلل
 كالشرح دباأل كشرح ،المفظي الشرح ة،القصيد شرح في ثبلث مراحبل كاتبع ،فيو احبكسا

 .كالزىد التصكؼ باب في عممو يصنؼ المؤرخ جعؿ ما كىك ،المعنكم

 محمد السنوسي: . ج
                                                                                                                                                                                     

تو تغني عف اإلطناب في ترجمتو( ترؾ كتبان أصحيا: )شرح كاالعتقاد في الحمكؿ كاالتحاد كالزندقة كالكفر المحض، كشير 
 الفصكص( ك)شرح منازؿ السائريف( لميركم ك)شرح القصيدة العينية( البف سينا.

 ىػ 810فقيو مالكي جمع بيف عمـ المعقكؿ كعمـ المنقكؿ ت   1
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 في العمماء تبارل التي ةالمشيكر  العقائد صاحب ؛1السنكسي محمد يعالبثال تبلميذ برزأ مف
 لبسوأ الذم التازم ابراىيـ يد عمى التصكؼ في كتتممذ ،كحفظيا كتقريرىا كدرسيا شرحيا
 ليوإ نسبت لذلؾ كبالتصكؼ فيو نتاجاإل ةككثر  العمـة بغزار  سنكسي كاشتير، ةالصكفي ةالخرق

 اىتـ ، كقدالجزائر مدينو في يالثعالب ستاذهأ ةمكان تممساف في لسنكسية، ككانت كثير  كرامات
 في ةالجزائرية كالمنظكم ،الفقو في ةغميسيك ال ةالمنظكم فشرح ،ةكثير  بشركح السنكسي
 فكاف ،التكحيد في الحكضي الرحمف عبدل السمكؾ ةكاسط كشرح ،اهلل عبد بف حمدأل التكحيد
  .كالتصكؼ الكبلـ بعمـ باالىتماـ عرؼ الذم العصر تيار في فاعبل مشاركا

 نظرة نقدية لإلنتاج الصوفي لدى الرواد:

 عيسى لؼأ عندما  التاسع القرف في ليؼآالت صابأ عما ةبمرار  اهلل سعد القاسـ بكأ يتحدث
 فآالقر  منافع في سراركاأل المكامع كتاب ،الحفيد مرزكؽ كبف يالثعالب تمميذكىك البسكرم 

 في يدخؿ نوأل اهلل سعد أثار حفيظة المؤرخ ،مكضكعو ةىميأ رغـ كتابو لكف خباركاأل
 يستكحي فأ يريد ال فيك ،كالسخؼ ةكالفجاج ةبالدركش يختمط التصكؼ مف خاص نكع طارإ
 لكامعو عف البحث لىإ ييدؼ كال ،كتشريعاتو ةالسامي كمعانيو عجازهإ مف فآالقر  سرارأ

 ياتوآ عمى االتكاء كىك فآالقر  مف خرآ شيء لىإ ييدؼ ىك بؿ ةنسانياإل كمراميو ةالببلغي
 الكتابات مف النكع ىذا فإ ة،الصكفي مجالس في ذكارأك  كرادأك بعضيا كترداد ةحجبأك  كتمائـ
 عند الجزائرم المجتمع في ءالدا مكاطف عف كشؼي اليجرم التاسع القرف خبلؿ راجت التي

 نوأب نجـز نناإف كالبسكرم كالتازم الفراكسني نمط عمى المجتمع في مأالر  ةداق كاف ذاإف ذفإ
 .جنبياأل لمغزك ةفريس الببلد كتقع ةالدكل تتفكؾ فأ ذلؾ بعد ةغراب كال مريضا مجتمعا كاف

 

 

                                                           
 ىػ 895كفي ىػ ت830محمد بف يكسؼ السنكسي عالـ كصالح كزاىد مف كبار عمماء تممساف كلد سنة   1
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 المحاضرة الرابعة

 تطبيقية من شعر الرواد:نماذج 

 النموذج األول: -

يكجد قصائد شعرية طكاؿ أكلع الناس بيا كتداكلكىا عمى مر العصكر ككثرت الشركح حكليا 
 مثؿ:

 :1المنفرجة البف النحكم

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقد آذف ليمؾ بالبم         ي ػػػػػػػػػػػػػػػػاشتدم أزمة تنفرج

 رجػػػػػػػحتى يغشاه أبك السي       رجه   ػػػػػػػػػػػػػػػػػكظبلـ الميؿ لو سي 

 يػػػػػػػػػػفإذا جاء اإلباف تج        كسحاب الخير لو مطري  

مى   األنفس كالمييجً  حلشرك          ؿه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفكائد مكالنا جي

 فاقصد محيا ذاؾ األرىجً         دان   ػػػػػػػػػػػػػػػكليا أرج محي أب

جً           يا ػػػػػػػػػػفمريبتما فاض المح  ًببيحكر المكج مف المجى

 رىجً ػػػػػػػػػػفذكك سىعىةو كذكك حى        كالخمؽ جميعا في يدًه    

 ى درجً ػػػػػػػػػػفإلي درؾو كعم        ـي  ػػػػػػػػػػػػكنزكليـي ك طيمكعييي 

 في المشي عمى ًعكىجً  ليست        كمعايشيـ ك عكاقبيـ      

ٍت    ًكمى ٍت بيدو حي ـه نيًسجى  ثـ انتسجت بالمنتسج       ًحكى

                                                           
ىػ، شاعر كفقيو عاش في عيد الدكلة المرابطية كلد 513ىػ/433ىك يكسؼ بف محمد بف يكسؼ التكزرم التممساني   1

 بتكزر بالجنكب التكنسي تكفي بقمعة بني حماد قرب المسيمة.
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ية الصكفية التي تعمؽ مف أشير القصائد الشعر البالغ عدد أبياتيا األربعيف قصيدة المنفرجة 
منا طكيبل، فكاف العمماء كالفقياء كالشراح يتباركف في تفسيرىا كتحميميا عمى الناس بيا ز 

كما كاف عامة الناس يتخذكنيا كحرز كبركة كمعارضتيا،  كتخميسيا عيكد كالعقكد،تكالي ال
، كاليقيف في تحققو ، لما فييا مف طاقة تعبيرية ايجابية مرتكزة عمى أمؿ الفرجلتفريج اليمكـ

يمانو، كمف الشركح التي لقيت شيكعا بيف الناس  شرح أبك العباس  لمف أخمص في إ
 .األنكار المنبمجة في بسط أسرار المنفرجو النقاكسي جعمو تحت مسمى

 ابن النحوي وكتاب احياء عموم الدين: -

مثمما تحكلت البيئة الثقافية األندلسية إلى مصدر لمنقاش كذلؾ أحدثت كتب مشرقية ضجة 
فمـ  ،كبيرة بالمغرب األكسط، فعارضيا البعض كما عارض فكرىا كآمف بيا البعض اآلخر

نجد كتابا لقي الركاج كحمؿ عميو الناس مثمما حممكا عمى كتاب يسمـ مف المطاردة  كال 
اإلحياء ألبي حامد الغزالي كعمى ابف النحكم الذم تبنى أفكاره كركج ليا في بيئة تحجر عمى 

 الفكر الحر كتطارد أنصاره بإيعاز مف السمطة السياسية.

في ببلدنا كالغزالي في  كقد قاؿ القاضي أبك عبد اهلل بف عمي بف حماد فيو: كاف أبك الفضؿ
العراؽ عمما ك عمبل نسخ اإلحياء ثبلثيف جزءا، فكاف يقـك كؿ يـك في رمضاف يقرأ جزءا 
قائبل كددت أني لـ أنظر في عمرم سكاه، أحب الغزالي كآمف بأفكاره ككتبو كدافع عنيا مف 

ابف بساـ أحد  السبلطيف الذيف أمركا بحرقيا كمف المعارضيف، أقرأ بسجمماسة "األصميف" فقاؿ
رؤساء البمد: يريد ىذا أف يدخؿ عمينا عمكما ال نتعارفيا فأمر بطرده مف المسجد فقاؿ: أمت 
العمـ أماتؾ اهلل سجؿ لنا ابف الزيات الذم ترجـ البف النحكم أف اهلل استجاب دعكتو حيف 

بالرماح في مرت جماعة مف قبيمة ممكانة الصنياجية في اليكـ التالي لطرده، كقتمت ابف بساـ 
 نفس المكاف الذم دعا عميو فيو.
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ك جرل لو مثمو بفاس مع قاضييا ابف دبكس فدعا عميو فأصابتو أكمة في رأسو فكصمت 
لحمقو فمات ك قطع ليمة خركجو في صبحيا بسجدة قائبل فييا الميـ عميؾ بابف دبكس 

 فأصبح ميتا.

شعرم في عمـ الكبلـ أك كقد جاء في كقت لـ يتشرب فيو المغرب األكسط  المذىب األ
فكاف الطابع الغالب لدل فقياء المغربيف األكسط كاألقصى في  العناية بأصكؿ الفقو،

كلقد لقي ابف النحكم المتاعب  ،ىك النفكر مف عمـ الكبلـ، كأصكؿ الفقو المرابطيف عيد
ـ، كعمـ كالمقاكمة مف الفقياء كالرؤساء زمف استقراره بالمغرب األقصى عندما أقرأ عمـ الكبل

 أصكؿ الفقو حتى قاؿ:

 ػػفػػػػأدب خػػاؿ مػف الديػػػػػػػػػػػػػ ـػػػػبل أدب          كمف ليػػػػػػػديػػػػػػػػػػػػف بػ ـأصبحت فيمف لي

 1كفػػػػػػػػػػػػػػردا          كبيت حساف في ديكاف سحنػػػػػػػػػػػػػػأصبحت فييـ غريب الشكؿ منف

 رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسيبو كاسع يرجى كينتظ     عطاء ذم العرش خير مف عطائكمك             

 درػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال ك كاهلل يعطي فبل مفٌ   ك       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنتـ تكدركف ما تعطكف منكم       

 درػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفي يديو عمى ما شاءه الق   و       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ إال لمف تمضي مشيئتال ح       

كقد لقي العنت بسبب أفكاره االجتيادية كتفضيمو لكتاب اإلحياء عمى سائر الكتب التي قرأىا 
" ىكذا كاف التنكر لكؿ جديد حتى قاؿ عنو ابف بساـ "ىذا يريد أف يدخؿ عمكما ال نعرفيا

سكاءا في الديف أك في األدب ففي الديف رفضت اآلراء التنكيرية الجديدة، ككانت المحافظة 
ال يخرج عما رسمو المشارقة،  االتجاهكالنزعة التقميدية سمة غالبة، كفي األدب كما رأينا كاف 

قيقة تحدث عنيا ابف ككاف االعتزاز بتمؾ اآلداب سمة غالبة منعت مف اإلبداع، كىي ح
 الربيب سابقا.

                                                           
شبو حالو بحاؿ كتاب المدكنة لسحنكف المالكي ، فمع كبر المدكنة  ال يكجد فييا مف الشعر إال بيت حساف بف ثابت   1

 رضي اهلل عنو كىك: كىاف عمى سراة بني لؤم         حريؽ بالبكيرة مستطير
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عمي بف يكسؼ بف  كفي أثناء كجكده بمدينة فاس صدر األمر مف السمطة المرابطية في عيد
إلى أىميا بالتحريج )التضييؽ( عمى كتاب اإلحياء ألبي حامد الغزالي، كأف يحمؼ  تاشفيف

كحدىا التي شمميا ىذا كلـ تكف مدينة فاس  ،الناس باإليماف المغمظة أف اإلحياء ليس عندىـ
القرار، بؿ إف األمر يتعمؽ بقضية سياسية عامة تبنتيا الدكلة المرابطية بيدؼ محاصرة 
االتجاه الصكفي بالغرب اإلسبلمي كالتضييؽ عميو، كفرض نمط ثقافي كفكرم محدد عمى 

  الناس.

ندلس كالمغرب لقد أثار كتاب إحياء عمـك الديف لئلماـ أبي حامد الغزالي بعد كصكلو إلى األ
مناقشات متعددة في األكساط الثقافية، لما تضمنو مف إشكاالت كطركحات جديدة. فقامت 
جماعة مف الفقياء األندلسييف يتزعميـ قاضي الجماعة بقرطبة أبك عبد اهلل محمد بف عمي 

ىػ( بإصدار فتكل تقضي بمنع اإلحياء مف التداكؿ بيف 508 - 439بف حمديف التغمبي )
مبلحقة كمطاردة مف كجد عنده. كسرعاف ما أعقب ىذه الفتكل التي تبنتيا السمطة الناس ك 

ا أقدـ عميو األمير المرابطي عمي بف يكسؼ بإيعاز مف ىؤالء سياسيا خطير  المرابطية إجراءا
 الفقياء، كىك إحراؽ كتاب اإلحياء في بعض مدف األندلس كالمغرب.

اإلسبلمي إلى طائفتيف: فأما األكلى فيي التي تزعمت كقد انقسـ خصكـ الغزالي في الغرب 
فتنة اإلحراؽ ككاف عمى رأسيا األندلسياف ابف حمدم قاضي الجماعة بقرطبة كمالؾ بف 

كأما الطائفة الثانية فقد  ،ىػ( كزير عمي بف يكسؼ كقاضي الجماعة بمراكش525كىيب )ت 
كمف  ،ما ذىبت إليو الطائفة األكلىاكتفت بالرد عمى الغزالي ردنا عممينا دكف أف تتكرط في
ىػ(، الذم كضع كتابنا 520 - 451ىؤالء أبك بكر محمد بف الكليد المعركؼ بالطرطكشي )

كالفقيو المالكي  ،كبيرنا عارض بو كتاب اإلحياء، قاؿ عنو الضبي، إنو رأل منو قطعة يسيرة
كمعاصره الفقيو  ،ريديفالذائع الصيت أبك بكر بف العربي الذم رد عميو في كتابو سراج الم

ىػ(، الذم 536المالكي المشيكر اإلماـ أبك عبد اهلل محمد بف عمي المعركؼ بالمازرم )ت 
 ( 35)."ألؼ كتابنا في الرد عمى الغزالي سماه "كتاب الكشؼ كاإلنباء عف المترجـ باإلحياء
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ة عف آرائو كتصادفنا في ىذا الصدد مكاقؼ ابف النحكم التي دفعت بو لممحاججة كالمنافح
ف كاف التيار العاـ يأباىا كيقمعيا، فقد دافع ابف النحكم عف الغزالي كشٌير  الفكرية حتى كا 

 بمف أفتى بتحريؽ كتبو قائبل:

 أبك حامد أحيا مف الديف عممو          كجدد منو ما تقادـ مف عيػػػػػػػػد

 د إلى الرشػػػػػػػػػػدككفقو الرحمف فيما أتى بػػػػػػػػػػػو          كأليمو في ما أرا

 ففصميا تفصيميا فأتى بيػػػػػػػػػػػػا          فجاءت كأمثاؿ النجـك التي تيدم

كىذه األبيات عمى بساطة نسجيا تظير مدل اصطراع األفكار  عصرئذ عمى اختبلؼ 
 التيارات الدينية كالميكؿ المذىبية، فيذا يقدس االجتياد كالعقؿ فيتأثر بالغزالي كينافح عنو،
 كآخر يرل النقؿ كالحرص عمى المذىب المالكي أفضؿ صكرة لمتعاطي مع الديف االسبلمي.

كحيف عاد إلى القمعة بالمسيمة، باشر ميمة التدريس بكؿ حرية كما كاف يفعؿ فييا مف قبؿ، 
ا. كىنا تجدر اإلشارة  كلقي قدرنا كاحترامنا ال مف أىميا فحسب، بؿ مف أكلي األمر فييا أيضن

انت تنعـ بو مدف المغرب األكسط مف حرية ثقافية في ظؿ بني حماد، عمى خبلؼ إلى ما ك
حكاضر المغرب األقصى التي كانت حياتيا الثقافية خاضعة لتأثيرات كتكجييات الفقياء 
بتحالؼ مع السمطة السياسية الكاقعة تحت نفكذىـ. كفيما تعرض لو ابف النحكم في 

كما يكشؼ  ،ما يكفي لمتدليؿ عمى ىذه المقارنة حماد سجمماسة كفاس، كما لقيو في قمعة بني
الخكؼ الذم ناؿ الفقياء الذيف اشتغمكا بالدنيا كبمجاممة الحاكـ، ما جعميـ يخشكف كتاب 

 اإلحياء ألنو فضح صفات ىؤالء الفقياء.

قصيدة المغراكم في مدح النبي الصكفية الجزائرية  كمف عيكف القصائد النموذج الثاني:
 ،عميو كسمـصمى اهلل 

 ذكراىػػػػػػػػا إلى طرب مف تيكاىػػػػػػػػػػػػػػػا        كتحف أف أحؽ الحبيب دار
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 تغشاىا أف عميؾ الكراـ ابف بزكرةو        يا ىممت إذا الجفكف كعمى

 رباىػػػػػػا ظبلؿ في ترتع بطيبػػػػػػػػػػػػػةو        كظممت حممت إذا أنت فؤلنت

 حبلىػػػػػػػػا العاشقيف قمكب كالتي      سمبت الخكاطر مف الجماؿً  مغنى

 اىاػػػػري مف المسؾ أيف ىييات        كتربيا الذكي المسؾ تحسب ال

 راىاػػػث لثـ الساعات عمى فأدـ         فتى يا لطيبو  تبغي فإف طابت

 اىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسم بطيبةو  اإللو إف       تقرران  الصحيح الخبر ففي كابشر

 اىاػػػػػػػػػػػػػػػػػسكن إلى كدعا كاختارىا       ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطيب بالطيبيف كاختصيا

 اىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبفن محمد حمكؿ شرفان         اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ككفى منزؿه  كالمدينة ال

 اىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج كأعظـ قدران  كأجميـ    الثرل كطئ مف خير ةبيجر  خصت

كالشاعر في ىذه األبيات يمجد مدينة طيبة التي اختصيا اهلل بالتمسية، ككانت مستقر 
الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بعد اليجرة، كىي أرض جمعت الطيبيف عمى مر العصكر، 

االحساف، فالشاعر يديـ مدحيا كمدح معالميا طربا معجبا بيذه فيي مجمع الخير، كمرتع 
 البقعة المباركة.

 باف الحقبة االستعمارية كالتركية،إممئت المدائح النبكية بعض الفراغ األدبي في الجزائر كلقد 
كما كاف ليا دكر في الحياة الركحية كاألدبية، فأسيمت في إبقاء شعمة الممارسة الشعائرية 

نئذ مف آككانت ترجمة أمينة لمحاؿ التي كصؿ إلييا الشعر كاألدب  لجماعية ممتيبة،الدينية ا
كانت لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ في  ، كقدككنو كاف في خدمة الفكرة الدينية شكبل كمضمكنا

نقكس الجزائرييف متصكفة كمصمحيف مكانة عظيمة ال ترقى إلييا مكانة أم شخص، فحبيـ 
ؿ األكصاؼ، كبعض دليؿ ذلؾ األشعار الجمة التي نظمت في مدحو، لمنبي فاؽ كال يزاؿ ك
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حظ بكضكح غمبة الركح بل، ياليجرييف السادس كالسابع يفالقرن فيحكاؿ الناس أل المتتبعإف 
، كيظير أف ما شيدتو اإلسبلميةالعربية  األمصار اإلنساني فيجمؿ النشاط مالدينية عمى 
 ترمف جية، كبسبب النزاع السياسي الذم تس الخارجيت عنيفة بسبب الغزك امف اضطراب

الديف ب، كاف كراء التمسؾ ثانيةتصارعة عمى السمطة مف جية مالقكل ال بيف بالعقيدة
الصراع الداخمي  في سبلحا اتخاذهعمى شعائره، طمبا لمراحة كالطمأنينة حينا ك  الحرصك 
 1.حينا آخر الخارجيك 

تبعو مف مراسـ إلى درجة أف صبلح الديني األيكبي  كلقد تقكت مكانة المكلد النبكم كما
ق كأبطؿ رسكميا كأعيادىا، كلـ يستبؽ مف ىذه 567قضى عمى الخبلفة الفاطمية سنة 

األعياد إال المكلد النبكم، بسبب عمؽ الشعكر الديني، كازدياد سطكة الحركات الصكفية التي 
 أخذت شكؿ مؤسسات محكمة التنظيـ.

فنكف الشعر التي أذاعيا التصكؼ عمى حد تعبير زكي مبارؾ، فيي لكف مف  2فالمديح النبكم
مف التعبير عف العكاطؼ الدينية، كباب مف األدب الرفيع، ألنيا ال تصدر إال عف قمكب 

؛ كيراد بيا التقرب إلى اهلل بنشر محاسف الديف كالثناء عمى 3مفعمة بالصدؽ كاإلخبلص
لقدماء أك المحدثيف بيذا الفف في المغة العربية، ألف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كلـ يعف ا

                                                           
 25، ص1،1996محمكد سالـ محمد: المدائح النبكية حتى نياية العصر المممككي، دار الفكر دمشؽ، ط  1
ال يرتبط المدح كغرض أك سمكؾ في الحياة إال بمدح األحياء، كلكف مع ذلؾ سمى الناس اإلشادة برسكؿ اهلل مدحا،   2

كىي إشارة لطيفة تنبو إلييا زكي مبارؾ، فقصيدة رثاء الرسكؿ تطمؽ عمى مف عاصره، أما مف جاء بعده فيسمى شعره 
الحياة، كأنيـ يخاطبكنو كما يخاطبكف األحياء، كىناؾ أحاديث تؤكد ىذه  مدحا، كأف المادح يعتقد أف الرسكؿ مكصكؿ

 النزعة أف األرض ال تأكؿ أبداف األنبياء، كأف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يرد عمى مف صمى عميو كسمـ.
ي بحث ىذا المكف كما يمييا، كقد اعتبر زكي مبارؾ دراستو التي تعد األكلى مف نكعيا ف 18ينظر المدائح النبكية ص   3

 الشعرم أف العاطفة الحارة ال تخص كؿ شعر المدائح النبكية بؿ أف بعض مف نسجكا في ىذا الباب يفتقركف لمذكؽ األدبي.
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الذيف أجادكه لـ يككنكا في األغمب مف فحكؿ الشعراء، كألنو لـ يطرد في التاريخ، كلـ يكف فنا 
نما ىك فف نشأ في البيئات الصكفية.  1ظاىرا بيف الفنكف الشعرية، كا 

فأقبؿ الشعراء عمى النظـ في  كبالمية نفسيا غز المديح النبكم المغرب العربي كاألندلس،
المدائح النبكية إقباال عظيما "نافس المغرب فيو المشرؽ، كنشأ فف جديد متفرع عف ىذه 

؛ أم القصائد التي كانت تنظـ خصيصا لكي تنشد في 2المدائح، أصبح يدل بالمكلديات"
كاف ديال يكاد احتفاالت المكلد النبكم، التي اىتـ بيا السبلطيف كاألمراء كعامة الشعب، ، ك 

شاعر مغربي أك أندلسي ػػػ بدءا مف القرف السابع ػػػػ يخمك مف عدد كبير مف ىذه المكلديات، 
ىذا فضبل عف المدائح  النبكية التي كاف الشعراء ينظمكنيا دكف أف تككف مرتبطة بمناسبة 

 المكلد.

 النموذج الثالث:

 :3القصيدة المرادية البراىيم التازي

يعتبر الشيخ إبراىيـ التازم مف أبرز الشخصيات الصكفية كالعممية التي عرفيا المغرب  
 ،األكسػط خبلؿ القرف التاسػع اليجرم/ الخامس عشر الميػبلدم، كالسيما في مدينة كىراف

كبالنظر إلى مستكاه الثقافي كاآلثار التي خمفيا كالنشاطات المتعددة لمزاكية التي أسسيا 
ف، كعمى اعتباره شخصية إسبلمية مف أصكؿ مغربية استكطنت مدينة كىراف، بمدينة كىرا
  :المرادية لمشيخ ابراىيـ التازم قصيدة ، كىذه شخصية جديرة باالىتماـ كالدراسةفإنو ييعىدُّ 

                                                           
مف أكائؿ قصائد المدح النبكم التي تخمصت مف نزعة التشيع كأخمصت لمدح الرسكؿ القصيدة الشقراطيسية نسبة   1

 بيت. 135ىػ تقع في 466أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر الشقراطيسي ت  لصاحبيا الفقيو المالكي التكنسي
 .129، ص 1991، 1محمكد عمي مكي: المدائح النبكية، الشركة المصرية العالمية لمنشر، مصر،ط  2
 ـ اش بتممساف ككىراف، ينحدر مف قبيمة تازة األمازيغية، تتممذ بكىراف 1390متصكؼ كلغكم كفقيو كمحدث كلد سنة  3

شعباف  9عمى يد محمد بف عمر اليكارم، كاف مف أكلياء التصكؼ في عصره، كلو ديكاف في الشعر الصكفي تكفي يـك 
 ـ كدفف بكىراف، كقيؿ أف رفاتو نقؿ إلى القمعة  بعد غزك االسباف لكىراف. 1462مام  9ىجرية  866
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  دكاـ الرضى كالعفك عف سكء أعمالي      يػػػػػػػػػػػػػػػػػػمرادم مف المكلى كغاية آمال
  يػػػػػػػػػػػػػبو أخمدتني عف ذكم الخمؽ العال      ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبانسبلؿ سخيكتنكير قمبي 

سقاط تدبيرم كحكلي كقكت   اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػكصدقي في االحكاؿ كالفعؿ كالق      يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 
  اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئكة كأنبياء كأرسمبل       ىػػػػػػػػكفي حبو كحب صفكتو الرض
  ؿ كاآلؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأصحابو الغر األفاض       دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكحب النبي الياشمي محم

  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػكخافكا مقاـ الكاحد الصمد العال        كحب رجاؿ خالفكا النفس كاليكل
 يػػػػػػػشركا عارض المذات بالغابر الغال       كاػػػػػػػػػػػػػػػػػرجاؿ كراـ في النفيس تنافس

 اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغراـ كال في كسب جاه كال م       ـػػػػػػػػػػػػػفميس ليـ في غير حب إليي
قب        يـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجاؿ كراـ قكتيـ ذكر رب  اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقياما قعكدا في صدكر كا 

 اؿػػػػػػػػػػػفميس لمخمكؽ عمييـ مف أفض        كشيمتيـ ترؾ المطامع في الكرل
 اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكميـ ندب كحامؿ أثق          عمى الصبر كاإليثار راضكا نفكسيـ

جماؿ         ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصدكرىـ مف كؿ ضغف سميم  كراـ السجايا أىؿ سمح كا 
 بيـ يحؽ لمف كاالىـ جر أذياؿ         يـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىـ القـك ال يشقى جميس

 فمف مات قبؿ المكت ليس بمقتؿ         كىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمذىبيـ قتؿ النفكس كمح
 كما عاممكا في فكزىـ مثؿ بطاؿ          ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبمغ المن جبار قؿ أف ؿك

 اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفما يعبا الرب الكريـ ببخ         زؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككؿ بخيؿ فيك عنيـ بمع
 اؿػػػػػػػػػػػػػػػلو خبرة بالكقت كالعمـ كالح          ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكغنـ مريد في انقياد لكام

 اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأراد كصكال أك بقا قيد آم          فػػػػػػػػػػػىك السر كاإلكسير كالكيميا لم
 كآخرىـ شيخي كمكضع إجبللي          رناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقد عدـ الناس الشيكخ بقط

 كاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذا منذ أعكاـ خمكف كأح           ناػػػػػػػػػػػػػشيخ بغربكقد قاؿ لي لـ يبؽ 
 عميو مف اهلل الرضى ما تبل تاؿ           وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيشير إلى أىؿ الكماؿ كمثم

 أبكمديف الغكث المعاصر كالتالي            يـػػػػػػكنص عمى حب التشبو شيم
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 اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلي اإللو الشاذلي ابف بط           ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيألكلياء كالكقد قاؿ حب ا
 كاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىـ مف مكبقات كأىذكمنق              سميؿ شفيع الخمؽ يـك انبعاثيـ

 اؿػػػػػػػػميالي كالغدك كاألصبطكؿ ال             كرلػػػػػػػػػػػػػػػعميؾ صبلة اهلل يا أكـر ال       

 :1حسن بن باديسمالسنية ل

ىػ( / 787 – 701ألبي الحسف عمي بف القاسـ بف باديس رحمو اهلل، )سينية ابف باديس 
تبارل ، كقد تسعكف بيتاـ( أحد عمماء القرف الثامف اليجرم كعددىا ثبلثة ك 1385 – 1320)

 ي مدح الشيخ عبد القادر الجيبلنيألنيا ف بيابعض العمماء في شرحيا كتقميدىا كالتبرؾ 
، كاشتيرت بتسمية النفحات القدسية، كقد عمد أحمد بف محمد الحاج سمطاف الصكفية

البجائي التممساني إلى شرح القصيدة المذككرة في عمؿ سماه )أنس الجميس في جمك 
 :الحناديس عف سينية ابف باديس(

 كحدث بيا عمف ثكل باطف الرمس           أال مؿ إلى بغداد فيي منى النفس            

 سػػػػػػػػػػػػػػػػالكشؼ كالعرفاف كالبسط كاألن          أكلي  اػػػػػػػػػػػػمف أبداليا أقطابيا عممائي          

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكالية كالشم كضاء لو نكر        ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػكمف قد أتاىا نازح الدار منيم          

 عف العدؿ يمقى العدؿ خاؿ مف الدلس        و  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحديثا صحيحا مسندا بشركط          

عيد  بيا منذ ايا الذيف رابطك ببلد العراؽ كمتصكفيعف يتحدث الشاعر ابف باديس طربا فرحا 
ؼ المتصكفة العرب كاآلرييف يجدكف في بقاعيا مبلذا لمكشؿ بعيد، فيي كانت كال تزاؿ مكئ

ثـ يشرع في سرد أسماء  ،كيعاينكف أحكاؿ متنكعة كاألنس كالبسط، فيخبركف مقامات
، فيبدأ بعبد القادر الجيبلني، ثـ ابف المتصكفة، ذاكر كراماتيـ كأحكاليـ في عمـ القـك

                                                           
ىػ( ناظـ جمع  1230-1150اج إبراىيـ الشنقيطي )كمما يركل أف اإلماـ العالـ العبلمة الشيخ سيدم عبد اهلل بف الح  1

الجكامع في ألؼ بيت، كمؤلؼ طمعة األنكار في مصطمح الحديث ككتاب نكر األقاح في عمـ البياف، كاف ىذا الشيخ إذا 
 أخذتو الحمى يجعؿ سينية ابف باديس عمى رأسو كيقكؿ يا حيمَّى ال أخشاؾ كمعي األربعكف السادة.
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، كحماد الدباس بحر حقائؽ، لرفاعيامنصكر خاؿ كيعطؼ عمى  ي،تاليكارم، كتمميذه الشنبك
، كغيرىا مف األسماء لقاسـ البصرماك  كالرفاعي،لسيركردم اك  أبي مديف،شيخ أبك يعزل ك 

القاسـ المشترؾ بينيا أنيا أسماء أعبلـ ذاع صيتيا مشرقا كغربا في عمـ الحقيقة كالشريعة، 
 كطار ذكرىـ بيف الناس.

 استمدكا في اإلضاءة كالقبس كمنو          ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلؾ قطبيبالجيمي فابدأ فذك 

 رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدرع مف عمـ الشريعة بالت           تضمع مف عمـ الحقيقة بعد ما 

 الحكـ كالتصريؼ في المنح كالحبس        كأضحى أمير األكلياء بعصره لو 

 سػػػػػػػػػػػػػػػتقاعس عنيا ذك التكاسؿ كالغ          كالبف ىكارل في المقامات رتبة 

 أبك بكر الصديؽ شيخؾ في اإلنس        رأل المصطفى في نكمو قائبل لو 

 أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكطاقية تمحك ثآليؿ عف ب         فأصبح مكسكا مف الصكؼ جبة 

 مسشك بالعراؽ إلى الر أميتت كتف         ا ػػػػػػػػػػػكقاؿ ستحيي سنة القـك بعد م       
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 :المحاضرة الخامسة

 العوامل المؤثرة في الشعر الصوفي الجزائري

كقع أصحابيا في سكء التقدير قد إف أكثر البحكث التي تتعمؽ بتقصي دكافع حركة الزىد، 
جكىر ل ممثمة كمف ثـ في االستنتاجات الخاطئة، بسبب تصكرىـ ىذه الحركة إسبلمية، 

أما نحف  فحصركا األمر في األسباب الدينية البحتة، اإلسبلـ كتتصؿ بو بشكؿ عضكم،
 فسنتعرؼ عمى الحركة باعتبار أنيا تمثؿ ظاىرة اجتماعية دينية كسياسية ظيرت في العراؽ،

كاستمدت عكامؿ  ثـ امتدت في بقية األقاليـ اإلسبلمية كباألخص في المغرب اإلسبلمي،
مع كحركتو، كمف ثـ فبل بد ليا مف أسباب تتصؿ باألكضاع نشأتيا مف تطكر المجت

االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية التي سادت المجتمع فما تمؾ األسباب؟ كما آراء الباحثيف 
 عنيا؟

 منابع التصوف وعوامل بزوغو:

ىي عكامؿ كبلسيكية يجمع عمييا أغمب الدارسيف الذيف يركف التصكؼ تطكرا طبيعيا 
الدينية كيربطكف ظيكره بالسيرة النبكية كتقشؼ الصحابة كالتابعيف، كزىدىـ في لمممارسة 

 الدنيا كنفكرىـ مف نعيميا.

تعكد نشأة التصكؼ في اإلسبلـ إلى حركة الزىد العظيمة التي ظيرت تحت تأثير تعاليـ ك 
المسيحية في القرف السابع الميبلدم كما ىك كاضح مف كتب تراجـ الصكفية التي تفيض 

كقد احتفظت ىذه الحركة  ؛1أخبارىـ كأقكاليـ، كمنيـ كثيركف مف كبار زىاد العصر األكؿب
بطابعيا اإلسبلمي إلى حد كبير بالرغـ مف أف فييا بعض النكاحي الخارجة عمى ركح 

كربما كاف أىـ صفاتيا اإلحساس الديني العميؽ، كالشعكر الغامر بالضعؼ  ؛اإلسبلـ
                                                           

ق(،  227ق . 150ق( كبشر الحافي)298ق . 215ق( الجنيد البغدادم)110ق 21الحسف البصرم)يأتي عمى رأسيـ   1
ق(، ينظر الرسالة القشيرية دار 261ق، 188ق( أبك يزيد البسطامي)194ق( شقيؽ البمخي)ت 161كابراىيـ بف أدىـ)ت 

 حيث أفرد فصبل ألعبلـ التصكؼ كالزىد. 259، ص 2011، 3صادر لبناف ط
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كالتفكيض التاـ لو كالخضكع إلرادتو، كلـ يكف لمصكفية إلى ذلؾ  اإلنساني، كالخكؼ مف اهلل ،
العيد حياة زىد منظمة داخؿ الزكايا كالطرؽ كما إلييما، كلك أف بعض الزىاد كانكا يسيحكف 

أك يعقدكف بعد الصبلة مجالس يتدارسكف فييا القرآف ؛ 1في الببلد كمعيـ القميؿ مف المريديف
ت البصرة مركزا لمزىاد الذيف لـ يعبأكا كثيرا بالطقكس كالرسكـ أك يتكممكف في مكاجدىـ، ككان

الدينية، ناظريف إلى الزىد في أرقی درجاتو عمى أنو أمر باطني بحت، بينما كاف أىؿ الشاـ 
  .ينظركف إليو مف ناحية رسكمو كمظاىره الخارجية

نزعات القكية كلـ يظير العنصر الصكفي في كضكح عند قدماء الصكفية بمقدار ما ظيرت ال
نحك الزىد فييـ، بؿ قد كجد دائما أكلئؾ الزىاد المنقطعكف إلى العبادة الذيف قد نتردد في 

 تسميتيـ صكفية بالمعنى الدقيؽ.

فكاف الزىد الذم يعني في أصمو اليكناني التمريف كالرياضة، كفي االصطبلح استبداؿ الحالة 
 2كات ىك الصكرة البدائية لمتصكؼ.المحمكدة بالحالة المذمكمة أم اإلعراض عف الشي

نرل في القرف الثاني لميجرة بساطة في ممارسة التصكؼ، ألف عماده في ذلؾ الحيف الكتاب 
كالسنة، كلـ تتسمؿ إليو بعد تيارات فكرية متغمغمة، لقد كاف كؿ شيء إلى ذلؾ الحيف عمى 

 بساطتو.

، كعددناىا فكجدتاىا أربعيف كلقد جمع القشيرم طائفة طكيمة مف تعاريؼ المتصكفة لمزىد
شارة، فبل ترل بينيا تشابيا كال تساكيا بؿ ىي رؤل ابنة التجربة الصكفية، كالممارسة  تعريفا كا 
العممية، كقد تجد الزاىد عينو يضع مفيكما لمزىد، كيضع تصكرا مغايرا لو في مقكلة أخرل 

السمؼ في الزىد، فقاؿ ما يؤكد فعبل أف المتصكفة أرباب أحكاؿ ال أقكاؿ>> كقد اختمؼ 
                                                           

مارم شميؿ، األبعاد الصكفية في اإلسبلـ كتاريخ التصكؼ، تر محمد اسماعيؿ السيد، رضا حامد قطب، ينظر آنا   1
 .31، ص 2006منشكرات الجمؿ ، بغداد 

، كالزىد في اصطبلح 640، مادة الزىد، ص 1982، دار الكتاب المبناني، 1ينظر جميؿ صميبا: المعجـ الفمسفي،ج  2
عراض عف شيكاتيا، كىذا المعنى قريب مف معنى التقشؼ، ألف التقشؼ ترؾ الترفو أىؿ الحقيقة ىك بغض الدنيا كاإل

 كالنعمة، كمحاربة النفس في سبيؿ الكصكؿ إلى الكماؿ األخبلقي.
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سفياف الثكرم كأحمد بف حنبؿ كعيسى بف يكنس كغيرىـ، الزىد في الدنيا إنما ىك قصر 
األمؿ، كىذا الذم قالكه يحمؿ عمى أنو مف أمارات الزىد، كاألسباب الباعثة عمية، كالمعاني 

لفقر، كبيذا قاؿ المكجبة لو، كقاؿ عبد اهلل بف المبارؾ: الزىد ىك الثقة باهلل تعالى  مع حب ا
فإف العبد ال يقكل عمى  ،شفيؽ البمخي، كيكسؼ بف أسباط، كىذا أيضا مف آمارات الزىد

 1الزىد إال بالثقة باهلل تعالى.<<

إلى االعتقاد بأف  -كىي عقيدة التكحيد  -كقد أدل بيؤالء الزىاد النظر في أكلى عقائدىـ 
حتى الرغبة في أخذ النفس بجميع ألكاف  الزىد بمعناه الحقيقي يتعارض مع كؿ رغبة أنانية،

الرياضة كالحرماف أمبل في الفكز بثكاب اهلل في اآلخرة، كجعمكا الغاية مف زىدىـ الكصكؿ 
قدماء الزىاد في اتباع األكامر الدينية  ةبمبالغ >> كأدت، 2إلى محبة اهلل في غير مقابؿ

ؾ األكامر الدينية نفسيا، لظيكر مذىب جديد أكشؾ في النياية أف يتحمؿ أصحابو مف تم
كلكنيـ لـ يصمكا إلى ىذه النتيجة دفعة كاحدة، فإف متصكفة القرف الثاني ظمكا عمى مذىب 
أىؿ السنة ممتزميف قكاعد الشرع مع تمسكيـ بالفقر كمحاربة النفس كالتككؿ عمى اهلل في 

ي تصكفيـ جميع أمكرىـ، ككاف خكفيـ مف اهلل أشد مف حبيـ إياه، ك بالجممة لـ يكف ف
صفات بارزة يمتاز بيا، كال كجية نظر خاصة، بؿ كقفكا في منتصؼ الطريؽ بيف الزىد 

 3<<كالتصكؼ.

كاف الزىد القناة األكلى التي شكمت فيما بعد معالـ نزعة التصكؼ، فقد عرفت البيئة العباسية 
كعاظ كقصاصيف ترككا الدنيا، كأقبمكا عمى اآلخرة، كعمى الكعظ كاإلرشاد، كلـ ينتشركا في 
المساجد بيف العامة فقط بؿ نشركا مكجة الزىد في الطبقات األرستقراطية في بعض الكقت، 

الشعر الزىدم حتى بيف شعراء المجكف كأبي نكاس، كأبي العتاىية في عيده الثاني، كشاع 
                                                           

  68ص ،ص:2011، دار صادر، بيركت ،3أبك القاسـ القشيرم: الرسالة في رجاؿ الطريقة أك الرسالة المباركة، ط  1
لمتصكفة كثيرا كيسمكنو عبادة األخيار كىي عبادة لكجو اهلل حبا فيو تحقؽ تماـ العبكدية هلل دكف يتردد ذلؾ في أقكاؿ ا  2

 خكؼ مف جحيـ أك طمب  نعيـ، كتقابميا عبادة التجار كىي عبادة العكاـ بيف خكؼ كرجاء.
 69. ص1949رينكلد نيكمسكف في التصكؼ اإلسبلمي كتاريخو، تر أبك العبل العفيفي، مطبعة لجنة التأليؼ القاىرة   3
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"فيذه المكجة الحادة مف الزىد أخذت تمتقي بيا منذ أكاخر القرف الثاني اليجرم مكجة صكفية 
؛ تمؾ التي قامت عمى المحبة اإلليية، كما يتصؿ بيا مف حب 1تعد كليدة المكجة السابقة"

ف التككؿ عمى اهلل تككبل خالصا، كمف الشعراء الذيف عٌمقكا فكرة الفناء  أبك إنكار الذات، كم
 2الحسيف سحنكف الخكاص. 

كمف تبلميذ الجنيد أبك عمي الركذبارم، كاف يقكؿ عف صفة المريد : "المريد الذم ال يريد  
حيث ال يحس لنفسو إال ما أراد اهلل لو، يريد أنو ىك الذم تفنى إرادتو في اإلرادة اإلليية ب

 المريد أك المتصكؼ شيئا في الككف سكل اهلل."

 يقكؿ جامعا بيف فكرة المحبة كفكرة الفناء، ألف إحداىما تنتيي إلى األخرل

 ركحي إليؾ بكٌميا قد أجمعت      لك أف فييا ىمكيا ما أقمعت

 اء تقطعتتبكي عميؾ بكٌميا مف كمٌػػػػػػػػػػػػػػيا     حتى يقاؿ مف البك               

 بين الحالج والشبمي:

                                                           
 .475شكقي ضيؼ، تاريخ األدب العربي، العصر العباسي الثاني، ص   1
ال كاف خصميـ في ذلؾ اهلل عز   2 قاؿ أبك الحسف المزيف: التصكؼ قميص قمصو اهلل أقكاما ، فإف ألممكا عميو الشكر، كا 

عف الناس إال أىؿ الدراية كقميؿ ما ىـ. سمعت أبا الفضؿ  كجؿ، كسئؿ الخكاص عف التصكؼ . فقاؿ : اسـ يغطى بو
قؼ يقكؿ سألت الجنيد بف محمد عف التصكؼ فقاؿ : الخركج نصر بف أبي نصر الطكسي يقكؿ سمعت أبا بكر بف المثا

عف كؿ خمؽ دنی ، كالدخكؿ في كؿ خمؽ سنی، سمعت أبا الفضؿ الطكسی يقكؿ: سمعت أبا الحسف الفرغاني يقكؿ: 
سألت أبا بكر الشبمي ما عبلمة العارؼ؟ فقاؿ : صدره مشركح، كقمبو مجركح، كجسمو مطركح، قمت : ىذا عبلمة العارؼ 

عرؼ اهلل عز كجؿ كعزؼ مراد اهلل عز كجؿ كعمؿ بما أمر اهلل ، كاعرض عما نيى  ف العارؼ ؟ قاؿ : العارؼ الذمفم
اهلل، كدعا عباد اهلل إلى اهلل عز كجؿ. فقمت : ىذا العارؼ فمف الصكفي؟ فقاؿ : مف صفا قمبو فصفی، كسمؾ طريؽ 

كأذاؽ اليكل طعـ الجفا... فقمت أحسف مف ىذا ما التصكؼ؛ المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ ، كرمی الدنيا خمؼ القفا، 
قاؿ : تسميـ تصفية القمكب، لعبلـ الغيكب . فقمت لو : أحسف مف ىذا ما التصكؼ ؟ فقاؿ : تعظيـ أمر اهلل ، كشفقتو عمى 

مف الفكر،  عباد اهلل، فقمت لو : : أحسف مف ىذا مف الصكفي ؟ قاؿ : مف صفا مف الكدر ، كخمص مف العكر ، كامتؤل
  كتساكل عنده الذىب كالمدر.
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الحبلج عرؼ بالتصكؼ، ككاف تمميذ الجنيد أخذ عنو شطحاتو كعباراتو الطنانة المكىمة لكنو 
زاد فييا، كتعمـ عمى يد الطبيب الرازم الفمسقة اليكنانية كالكيمياء، كعندما بمغ اليند تعرؼ 

 1عمى السحر كالشعبذة كالنيرنجيات.

منيا أف الزاىد إذا تحمؿ المشاؽ كاآلالـ كظؿ يصفي نفسو كببغداد بدأ ينشر آراءه 
بالمجاىدات الرياضات المضنية انتيى إلى الدرجة الرفيعة التي يبتغييا إذ يتمثؿ في نفسو 
حقيقة الصكرة اإلليية التي سكاىا اهلل فيو، كبذلؾ يصبح ىك كالحؽ بمنزلة سكاء، كجادلو 

أف كثيرا مف المريديف اجتمعكا حكلو، كأخذ يكثر  أستاذه الجنيد في ىذه الفكرة طكيبل، غير
مف الشطحات، كمف الكبلـ المكىـ بالكفر، كالخركج حتى عمى متصكفة عصره مف مثؿ )أنا 
اهلل( كيقاؿ أف الشبمي قاؿ لو مصححا: بؿ أنت باهلل، كعندما يميج: أنا الحؽ، يرد عميو 

 2الشبمي: بؿ أنت بالحؽ.

مكققا خاصا مف حقيقة الكجكد،  -بما ىك إنساف  –لكؿ إنساف ذلؾ العالـ كحقيقتو: ذلؾ أف 
 أك فمسفة خاصة في طبيعة الكجكد، أدرؾ ذلؾ مف نفسو أـ لـ يدركو، كعرؼ أف لو مف أجؿ

 ذلؾ فمسفة في الحياة أـ لـ يعرؼ ذلؾ المكقؼ الكاحد العاـ الذم يشترؾ فيو ىؤالء القكـ

الحقيقة ىي الكاقع المحسكس؛ »إنكارا باتا أف الذيف نتحدث عنيـ يتمخص في أنيـ ينكركف 
ألف الكاقع المحسكس الذم يتشبث بو غيرىـ ممف ىـ أقؿ منيـ نضجا في العقؿ كالركح 
كيكادكف يقدسكنو، ال يشبع في طائفتنا نزعاتيـ الركحية العالية، كال يركم فييـ غمة الشكؽ 

 -يا كاالتصاؿ بيا، فيـ يحاكلكف إلى معرفة الحقيقة المجردة التي تصبك نفكسيـ إلى معرفت
أف ينكركا الكجكد لكي يصمكا إلى الكجكد؛ أم ينكركا الكجكد  -عمى حد قكؿ خصكميـ 

 3الظاىر لكي يصمكا إلى حقيقة الكجكد.

                                                           
 النارنج أخذ كالسحر كليس بو، كعمـ النيرنجيات مزج قكل الجكاىر األرضية ليحدث منو أمكر غريبة.  1
 .478شكقي ضيؼ، تاريخ األدب العربي، العصر العباسي الثاني، ص   2
3
 .57.ص7059ي المملكة المتحدة أبو العال العفيفي.   التصوف الثورة الروحية في االسالم، هنداو  
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يفيـ مف سيرة الحبلج أنو اغتر بكثرة المرديف المتحمقيف حكلو، كعدـ انصياعو لداعي 
حقيقة، التي جير بيا أقرانو مف أمثاؿ الشبمي كأستاذه االعتداؿ، كالمقاربة بيف الشريعة كال

 الجنيد، لذلؾ لقي حتفو.

إلى جانب عقيدة الحمكؿ عند الحبلج، فقد رفع الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في مرتبة فكؽ 
جميع الخمؽ، كيبدك أنو أكؿ مف أعٌد لفكرة الحقيقة المحمدية، كأف محمدا بتمؾ الحقيقة ال 

د مبدأ العالـ، إذ ىك النكر الذم تفجرت مف ينابيعو جميع أنكار النبكات، بصكرتو الجسدية يع
بؿ ىك مبدأ الكجكد كمو، كنبعو الفياض السابؽ لكؿ مكجكد، أك بعبارة أخرل ىك الحقيقة 

 1اإلليية السارية في الكجكد.

يقكؿ عنو شكقي ضيؼ في فكرة عميقة جامعة شارحا نيجو الصكفي: "فكماؿ الحب الصكفي 
ه أف يجاىد المتصكؼ كيعاني، كيمقى األمريف في حبو بمداكمة ذكر محبكبو، كتسبيحو عند

حتى ليغيب عند ذكره حيف تأخذه نشكتو بو، فيغيب عف ربو، كيغيب عف الكجكد كمو، كحينئذ 
يصؿ المتصكؼ إلى حالة تجعمو يؤمف بأف صبلة أمثالو مف الكفر، كىك يريد أنو حيف يصؿ 

عنو التكميؼ، كبذلؾ يتضح أنو ىك الذم أعد لبلنفصاـ بيف أىؿ إلى ىذه الحاؿ يرتفع 
الحقيقة مف المتصكفة، كأىؿ الشريعة مف الفقياء، كظؿ ىذا االنفصاـ قائما بعده عند الغبلة 

 2مف المتصكفة حتى رتؽ فتقو القشيرم كالغزالي في القرف الخامس اليجرم."

ة الصكفية، ال صكفية اإلسبلـ فحسب، مف ىذا الصنؼ المميـ المتصؿ بالعالـ الركحي طائف
بؿ صكفية كؿ ديف، أما اليدؼ الذم ييدفكف إليو كيكرسكف حياتيـ لو، فيك الكصكؿ إلى 
الحقيقة، أك االتصاؿ بيا عف طريؽ حالة ركحية خاصة يدرككنيا فييا ادراكا ذكقيا مباشرا. 

ـ بما في ذلؾ أركاحيـ، في ىذا المطمب تتمثؿ الحياة عندىـ كمف أجمو يبذلكف كؿ عزيز لديي
كلسنا بحاجة إلى ذكر أمثمة مف تاريخ االضطياد الديني الذم القى فيو أكلئؾ الذيف حممكا 

                                                           
 .481شكقي ضيؼ، تاريخ األدب العربي، العصر العباسي الثاني، ص   1
 .482، صالمرجع نفسو  2
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الشعمة المقدسة ضركب العنت كاالضطياد مف معاصرييـ، بؿ القكا حتفيـ شنقا أك صمبا أك 
 1إحراقا، فإف تاريخ اإلنسانية حافؿ بالكثير مف ىذه األمثمة.

أف مذىب الحبلج يقـك عمى أفكار البلىكت كالناسكت، كالحمكؿ كاالتحاد، كرفع  كيفيـ بالتالي
 التكاليؼ الشرعية.

أما الشبمي فإف كاف معاصرا لمحبلج، كتمميذا لمجنيد لكنو كاف معتدؿ االتجاه، درب حقيقتو 
ال يخرج عف فمؾ الشريعة، فمـ يكف يؤمف بالشيكد فضبل عف الحمكؿ كاالتحاد، فقد كاف 

بالفناء في الذات اإلليية مثؿ أستاذه الجنيد، كلكف لـ يكف يفنى فيو عف نفسو الكاعية،  يؤمف
ف بدا في كبلمو أحيانا أنو فناء إنما يككف  فتصكفو دائما تصكؼ صحك ال تصكؼ غيب، كا 

 2في حاؿ غيبة.

لما رجع الشبمي إلى الجنيد أخذه برياضات كمجاىدات عنيفة، كيذكركف أف قاؿ لو في أكؿ 
ما أف س مككو الطريؽ: "لقد حدثكني أف عندؾ جكىرة العمـ الرباني، فإما أف تمنحينو، كا 

ف منحتيا لؾ أخذتيا  تبيعنييا؟" فقاؿ لو الجنيد: "ال أستطيع أف أبيعكيا، فما عندؾ ثمنيا، كا 
رخيصة، فبل تعرؼ قدرىا، ألؽ بنفسؾ غير ىياب في عباب ىذا المحيط مثمما فعمت، فمعمؾ 

 تظفر بيا."إف صبرت أف 

كيفيـ مف ىذا الكبلـ أف التصكؼ يجب أف يتممس معناه في حياة الصكفية ال في منطقيـ، 
في ذلؾ القبس اإلليي الذم ينير صدكرىـ، كفي ذلؾ الشيكد الذم يتحدثكف عنو كالمعرفة 
التي يتذكقكنيا: ال أقكؿ التي يدرككنيا عقبل أك التي يستطيعكف التعبير عنيا، فإف اإلدراؾ 

 3لعقمي كالقدرة عمى التعبير مف أعماؿ العقؿ، كنحف بإزاء أمكر فكؽ طكر العقؿ.ا

                                                           
 .12أبك العبل العفيفي، التصكؼ الثكرة الركحية في االسبلـ،.ص  1
 .485شكقي ضيؼ، تاريخ األدب العربي، العصر العباسي الثاني، ص   2
 .18أبك العبل العفيفي، التصكؼ القكة الركحية في اإلسبلـ، ص    3
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 السادس القرنيف خبلؿ األكسط المغرب في ظيرت التي التصكؼ حركة كيشير الباحثكف أف
 نتاج الظاىرة ألف فقط، راءاآل ىذه في نشأتيا عكامؿ اختزاؿ يمكف ال اليجرييفالسابع  ك

  اليجرم الثالث القرف إلى بجذكرىا تعكد كاقتصادية كسياسية كاجتماعية دينية إرىاصات
 معالميا بدأت التي الصكفية الحركة ميبلد عنيا نجـك  قركف، عبر تخمرت ميبلدم، التاسع
 السني، لمتصكؼ بالنسبة - الميبلدم عشر الثاني -1 اليجرم السادس القرف في تتضح

  2.الفمسفي التصكؼ لتيارات بالنسبة - ميبلدم عشر الثالث ، اليجرم السابع القرف كبدايات

المجتمع كيساىـ  يتجسد التصكؼ مع مطمع القرف السادس تيارا لو حضكر قكم داخؿكقد 
أىـ األسباب التي أدت إلى انتشاره  كلعؿ إحدل ،في التأطير الديني ألىؿ الغرب االسبلمي

المذىب كسيمة مف كسائؿ نيؿ الدنيا، لى اعتبار إالفقياء  خبلؿ الفترة المذككرة جنكح أغمب
 كقد أدل ىذا ،اختيارات الدكلة التي لـ تكافؽ دائما ركح كتعاليـ االسبلـ كاندماجيـ في

 لأعيف الرعية كلد لى تكجيو المذىب تكجييا تطبيقيا أضر كثيرا بصكرتيـ فيإاالنحراؼ 
يعة تكجيا نحك الزىد مف أمكر الشر  لى تمكنيـإضافة طرؼ مف زمبلئيـ الذيف اختاركا باإل

 الذيف كانت أعدادىـ تتزايد باستمرار. كالعبادة كالتربية الركحية ألتباعيـ

كيشير بعض الباحثيف إلى تسمط سياسي مف قبؿ مؤسسة الخبلفة، كتكجيييا لمنص الديني 
جعؿ السمطة الدينية تنحاز لممتصكؼ بدؿ الفقيو المتكرط، فكانت مؤسسة الخبلفة تكره 

الصحابة بما سمعكا عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، مما يتعارض مع  >>أف ييحدث
أيديكلكجية كرؤل كمشاريع السمطة، كما أف كثيرا مف الفقياء عممكا عمى تبرير ىذه المسمكية 

                                                           
منذ القرف السادس اليجرم ظيرت فكرة مفادىا أف رجبل مف نسؿ فاطمة الزىراء سيظير كيجدد الديف كيعيد الحؽ إلى   1

نصابو، ككاف الناس ينتظركف قرب ظيكره، كىذا ىك التكجو الشخصي نحك الميدكية، كىي العقيدة التي ظمت مستمرة إلى 
لنبكية كأشعار المداحيف في األسكاؽ كغيرىا إلى أف فرج اهلل بالثكرة زمف االحتبلؿ الفرنسي كما تشير إلى ذلؾ القصائد ا

كيظير أف ىذا التشابو بيف عقيدة الشيعة في اإلماـ المعصـك كعقيدة الصكفية في القطب الكاصؿ دليؿ  1954الشاممة سنو 
 عمى التكافؽ بينيـ بالنظر إلى مذىب الحمكؿ.

، 2004الميبلدييف، دار اليدل،  13ك 12اليجرييف،  7ك6خبلؿ القرنيف  ينظر الطاىر بكنابي: التصكؼ في الجزائر  2
 .46ص
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السمطكية سعيا منيـ إلى إبعاد الشبية عف معاكية بف أبي سفياف كغيره، عمى أساس نظرية 
ما أف كثيرا مف الفقياء سعكا إلى رد أك تأكيؿ نصكص أخرل عدالة الصحابة الشييرة، ك

لمغرض نفسو، كبذلؾ أسسكا نصكصا تأكيمية )حتى ال نقكؿ تحريفية( مكازية لمنصكص 
األصمية، أطمؽ عمييا بعض الباحثيف تسمية "النص الثاني"، ىذا النص الذم قامت عميو 

سة الخبلفة شرعيتيا الدينية المؤسسة الدينية أم سمطة الفقيو التي منيا تستمد مؤس
 1كالسياسية.<<

كما شاع الكذب كالتزييؼ في مرحمة اإلسبلـ المبكر، بدفع مف مؤسسة الخبلفة كأعكانيا مف 
جيكش الكذابيف كالكضاعيف الذيف أطمقتيـ لتؤسس شرعيتيا مف خبلؿ "النص الثاني" الذم 

  مناقشتو كال نقضو. اعتمده الفقياء بعد ذلؾ كأصبح في حكـ الديف الذم ال يمكف

، المرحمة 2كمف المبلحظ أف نزعة التصكؼ عبرت مف جية التحقيب التاريخي خمس مراحؿ
األكلى كانت عبارة عف زىد كتقشؼ خاصة في القرنيف األكليف لميجرة، أما الثانية فكانت 

 الثاني القرف قبؿ زىدية بحركة المشرؽ في لمتصكؼ ميد مثمما>> ف تقميدا أك اقتفاءا ليا،
 القرف إلى الثاني القرف مف بداية أيضا األكسط المغرب شيد - لمميبلدم الثامنة – لميجرة

 في األكلى مبلمحيا برزت زىدية حركة لمميبلدم، عشر الحادم إلى الثامف/ لميجرة الخامس
 أحد منية بف كىب الزاىد بتممساف استقر حيث المغرب، الببلد اإلسبلمية الفتكحات سياؽ

                                                           
عمر بف عيشة، أبحاث في التصكؼ كالطرؽ الصكفية ك الزكايا كالمرجعية الدينية في الجزائر، دار الفيركز لئلنتاج   1

 50، ص.2013الثقافي الجزائر  
فترة التصكؼ النخبكم خبلؿ القرف السادس كالسابع كالثامف، كبقي يرل أبك القاسـ سعد اهلل أف  التصكؼ مر  بمرحمتيف،   2

فييا التصكؼ يدرس بالمدارس الخاصة مقتصرا عمى طبقة معينة مف المتعمميف، كلـ ينتشر  بيف الطبقات الشعبية مستقرا 
 في الحكاضر الكبرل تممساف بجاية ككىراف.

لجانب الفكرم إلى الجانب الشعبي منذ القرف التاسع، مف النظرم أما فترة التصكؼ الشعبي، فقد انتقؿ فييا التصكؼ مف ا
 289، 1إلى العممي، أسيـ في ذلؾ نشأة الزكايا كالرباطات، ينظر تاريخ الجزائر الثقافي، ج
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 أحد عمى أطمقكا الذيف يفيالتممسان زيارة محؿ قبره أصبح تكفي كلما كالصمحاء التابعيف كبار
 1اسـ كىب.<< مدينتيـ أبكاب
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 :المحاضرة السادسة

 العوامل السياسية واالجتماعية

 أوال: العوامل السياسية

 بذخ السالطين، وتجبرىم: .1

في حياة المسمميف كبدأت األمكر تصب في كمف ىذه النقطة بالذات بدأ التحكؿ الكبير 
مجرل آخر، كبدأ االنحراؼ تحت ظؿ السمطة الحاكمة، ثـ أف مجيئ األمكييف كما ركج لو 
كاف بإرادة اهلل كقضائو، كليـ أف يتصرفكا كما يشاؤكف خارج نطاؽ حکـ الشريعة ، كال يجكز 

األمكييف، كاستيانتيـ ألحد أف يحاسبيـ إال اهلل كشاعت حياة الترؼ كالبذخ في قصكر 
بقكانيف األخبلؽ، كمصانعة الفقياء، كتمفيؽ األحاديث، كتأكيميا لصالح الحكـ، ك قبكؿ سب 
أحد أجبلء الصحابة، كغير ذلؾ مف األمكر جعؿ النظرة إلى الحياة غير مسددة نحك ىدفيا 

تمر حكـ الصحيح، كأف ارستقراطية الحكـ حكلت الرياح بغير ما تيكل سفينة الشريعة، كاس
 األمكييف زىاء قرف مف الزمف تقريبا عمى ىذه الشاكمة.

ذا كاف حكـ األمكييف انتيى سنة  ىجرية ، فيككف ىذا التاريخ بداية العيد العباسي في  132كا 
بغداد، كىنا ينبغي اإلشارة إلى أف المؤرخيف أجمعكا عمى أف ظيكر التصكؼ حدث في القرف 
الثاني اليجرم أم مع بداية حكـ العباسييف، كيدلنا عمى ذلؾ أف أكؿ مف أشار إليو التاريخ 

ق أم بعد حمكؿ العصر 191كفي سنة ابراىيـ بف األدىـ المت كمف رجاؿ الصكفية ى
العباسي بتسعة كعشريف عاما، كىذا يعطينا قناعة أف ابف األدىـ كلد في أكاخر العيد 
األمكم، كأنو عاصر بعض خمفائيـ كجاء العصر العباسي، كما رافقو مف حياة مستقرة حينا 

الحياة، كبخاصة كمضطربة أكثر األحياف، كأخذت الحياة تتجو نحك الترؼ كاالنغماس بمذائذ 
 بعد أف أصبحت ببلد فارس مفتكحة األبكاب كالحدكد أماـ العرب، فاختمط الفرس بالعرب.



56 
 

كيبلحظ أف السمطة لـ تعارض انتشار الزىد، ألنو يكفر عمييا مشاكؿ الجماىير الجائعة 
 المقيكرة، فترضى بما قسـ اهلل ليا ، كتنصرؼ عف كؿ أسباب الحياة ..

 م والسالطين:تمقي الدعم من الحكا .2

في العيد العثماني أصاب التخمؼ كاالنحطاط الفكر الصكفي ك تحكؿ إلى فکر سطحي 
متزمت، كلكنو أدل حاجة ممحة تتناسب كظركؼ حياة الجماعات، كعيد الفكضى، 
كاالضطراب ، كالقمؽ السائد آنذاؾ، ككاف تيار انتشار الصكفية، كحمقاتيا المتعددة ، كفرقيا 

االقطاعية الشرقية كالحرفية. ككاف  ؛1خر لمتطمبات المجتمعات العثمانيةالكثيرة الكجو اآل
انتشار الصكفية عمى نطاؽ كاسع ، كدخكليا إلى أعماؽ الجماىير، جماىير المدينة صدل 
لبلحتجاج غير المباشر عمى نظاـ الحكـ السائد آنذاؾ ، كمظيرا مف مظاىر الحياة الحرفية، 

عف مصالحيا المينية، كالمعاشية كالحياتية، كقد قامت ىذه كحاجتيا إلى التكتؿ كالدفاع 
الجماعات الحرفية، بتحكيؿ المفاىيـ الصكفية العقمية كالركحية إلى تعبيرات عممية ، كأسس 
أخبلقية، تسير حياتيا االجتماعية، متبعة في ذلؾ تقاليد معينة، كىي تمارس رياضة نفسية 

المتصكفة كانت ليا دكيبلتيا الخاصة في إطار  خاصة تحت اشراؼ شيكخيا المحمييف، ففرؽ
الدكلة العثمانية، كأحيانا خارج اطارىا، كيتخذ مف مكاكبيـ في الشكارع ككالئميـ في البيكت، 
ك اجتماعاتيـ في المساجد كالزكايا كتغمغؿ نفكذىـ في المدف كالقرل، كامتداد سمطانيـ إلى 

األغنياء دليبل عمى ذلؾ، كيرل أف مختمؼ فئات الشعب كتسربيـ إلى قصكر الحكاـ ك 
دكيبلت الطرؽ الصكفية زادت مف عركشيا، بما ليا سمطاف في قمكب العامة، كقسـ كبير 

 2مف الخاصة.
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كىذا ما جعؿ بعض الدراسيف يقكؿ) أف دكلة الفقراء الصكفية كانت أثبت قدما، كأعظـ نفكذا، 
التي سادت في العصكر األخيرة فالحاالت المأساكية  ،كأقكل مف سمطاف دكلة بني عثماف(

قدميا كشيكع تعاليميا بيف ىي التي أسيمت في ثبات دكيبلت الطرؽ الصكفية كرسكخ 
حتى كصؿ األمر ببعض فرؽ الصكفية كخاصة الدراكيش كالمجاذيب إلى الضرب ، الناس
، كحتى بدينيا كاف تغطية األىداؼ اجتماعية أك الحائط بأعراؼ الببلد كتقاليدىا بعرض

 اسية .سي

 الفتن والدسائس والقالقل: .3

إف الثكرات كالفتف كالحركب الداخمية التي قامت خبلؿ العقكد األكلى مف تاريخ اإلسبلـ، 
رضي اهلل  -كحركة الفتنة الكبرل، التي أكدت بحياة الخميفة الثالث الراشد عثماف بف عفاف 

ء التي انتيت باستشياد عنو كما تبلىا مف حركب الجمؿ كصفيف كالنيركاف، ثـ مأساة كرببل
كؿ ذلؾ أثر في صفكة مف كجكه الصحابة كالتابعيف  -رضي اهلل عنو  -الحسيف ابف عمي 

إلى حياة  كدفعيـ إلى االعتزاؿ السياسي كالرغبة عف الدنيا كاالنقطاع عف زخرفيا كالخمكد
 .النسؾ كالزىد كالعبادة

إف ىذه الفكضى السياسية كما رافقيا مف قمؽ ركحي كمظالـ اجتماعية كتفاكت طبقي، 
كظيكر أرستقراطية مبتذلة انطمقت كراء المتعة الرخيصة كأسرفت في المجكف كاف ليا دكرىا 

 في نشأة الفرؽ كاالتجاىات الفكرية. 

 ثانيا العوامل االجتماعية:

تطغى، كبدأ البذخ كالتبذير كما يحدثنا التاريخ،  كبدأت عكامؿ الحياة االقتصادية كالمادية
كتبديد أمكاؿ الدكلة، في غير طرقيا المشركعة كما يكصؼ بو العيد العباسي مف مظاىر 
الميك كالمجكف التي أعطى عنيا أبك نكاس صكرة صادقة، كغيره مف الشعراء المصانعيف 
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ألخبلؽ ك مفاىيـ الشريعة، ىذه كالمرتزقة كغير ذلؾ مف ظكاىر األمكر التي عبثت بالقيـ كا
 1في الحياة اإلسبلمية. االظكاىر التي تكلدت في العصر األمكم، كالتي كانت منعطفا تاريخي

فكانت مف أكبر العكامؿ عمى شجب الحياة المادية، كالتنكر ليا تحت شعار الزىد في الدنيا 
الشاعر أكؿ مف التـز بو كالعمؿ مف أجؿ اآلخرة، ىذا الشعار الذم كاف أبك العتاىية 

  :مكضكعا ك نادی بو ك بو فصرخ بالناس

 لدكا لممكت كابنكا لمخراب    فكمكـ يصير إلى تباب

فيمكف فيـ التصكؼ بالتالي عمى أنو احتجاج عمى المجتمع الطبقي القائـ بغض النظر عف 
 الكسائؿ المتبعة في ىذا االحتجاج.

مصر كالشاـ كنيسابكر جمع  البصرة كالككفة كفي الزىد المنظـ الذم نادل بو في»ثـ ىناؾ 
كالبكائيف كالجكعية  الزىاد كالعباد كالنساؾ عرفكا بيف الناس باسـ« مف خكاص المسمميف

التصكؼ، ىذا الزىد الذم انتيى أصحابو  كالقراء، كصار مقدمة اتجاه ميد بدكره كتطكر إلى
فراط،  إلى كجكه مف العبادات فييا كبرزت كظاىرة اجتماعية منتظمة في تشدد كسرؼ كغمك كا 

نما  بصكامع الرىباف كأديرتيـ فإف اإلسبلـ لـ يدع إليو، كلـ يةكربط شبي صكامع يرغب فيو، كا 
عكامؿ اجتماعية كاقتصادية كسياسية،  انتيى أصحابو إليو تحت تأثيرات نفسية تنامت بفعؿ

ذكرىا، منيا: )أ( المبالغة المجتمع اإلسبلمي كنمكه، مما سبؽ  ظيرت في أثناء مراحؿ تطكر
استنزفت قكل  سي الحركب األىمية ككيبلتيا كالتيآالشعكر بالخطيئة الذم تبمكر نتيجة لم في

كاستشياد  في مأساة كرببلء المسمميف كذىب ضحيتيا رجاؿ مف الصحابة كبمغت ذركتيا
 .رضي اهلل عنو -الحسيف 

 .ف عذاب اهلل كأىكاؿ اآلخرةالذم استكلى عمى قمكب بعض المسمميف م )ب( ثـ الرعب
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الذم تمبست بو الطبقة  المادم المسرؼ االتجاهمحاربة  المسمميف)ج( كأخيرا محاكلة خكاص 
ع الحياة الرخيصة تفي م كاالنغماسالميك  األرستقراطية المتنفذة مف حكاـ بني أمية، كتفشي

عكة إلى اصطناع ، كاضطراب المقاييس، كذلؾ بالدمالقصد كالميؿ إلى الممذات، كالخركج
التقشؼ  المظاىر بالتأكيد عمى الزىد في الدنيا، كالترفع عف األنانية، كالدعكة إلى أضداد تمؾ

المكت، كمشاىد القيامة كفتنة  ع الحياة كزخرفيا كزينتيا، كتخكيؼ الناس مف سكراتتفي م
لممجتمع المحاكلة النابعة عف الظركؼ الراىنة  الدنيا كعذاب القبر، ككاف مف أئمة ىذه

رجاؿ مف أمثاؿ الحسف  -باستقبلؿ عف المؤثرات األجنبية  - اإلسبلمي كتطكره التاريخي
بف جبير  كسفياف الثكرم كمالؾ بف دينار كعبد الكاحد بف زيد كرابعة العدكية كسعيد البصرم

 1مخصكصة. ككثيركف غيرىـ، ممف أصطبغ زىد كؿ كاحد منيـ تقريبا بصفة

 إيجابية إزاء ما استشرل مف األسباب ظيرت حركة الزىد بمثابة صيحة نقدليذه كلغيرىا مف 
بالمجتمع إلى مثمو كقيمو، ككجد مف يدعك إلى  فساد كفتف، تريد تصحيح الكاقع كالعكدة

لتتجاكز األنفس « اليأس مف الناس»ك « الفرار مف الدنيا»ك  «قطع العبلئؽ »ك « العزلة»
ق:  161سفياف الثكرم )ت أمثاؿ  ا، كظير رجاؿ مف إلييا أنسيا كصفاؤى قمقيا كيعكد

عميؾ بالخمكؿ فإف ىذا زمف خمكؿ، »لو :  ـ( الذم كتب إلى عباد بف عباد يقكؿ777
 .الناس كعميؾ بالعزلة كقمة مخالطة

الصفكة  ترد في طبقات األكلياء كالصكفية نماذج مثيرة ليذا الرعب الذم كاف يتحسسو ىؤالء
قكلو تعالى :  ـ؛ فالربيع بف خثيـ صعؽ ككقع مغشيا عميو عندما سمعمف تبلكة الذكر الحكي

کی حتی ابتمت لحيتو ب كالفضيؿ بف عياض ا)إذا رأتيـ مف مكاف بعيد سمعكا ليا تغيظا كزفير 
شيقة غاشية يـك سمع قكلو  كأكيس القرني يشيؽ"، ألياكـ التكاثر"حينما سمع قكلو تعالى 

ف يـك الفصؿ ميقاتكـ "تعالى   أجمعيف.كا 
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 :المحاضرة السابعة

 العوامل الدينية والفكرية

 ثالثا العوامل الدينية:

  أثر الزىد في الممارسة الصوفية: .1

تعكد نشأة التصكؼ في اإلسبلـ إلى حركة الزىد العظيمة التي ظيرت تحت تأثير تعاليـ 
تفيض المسيحية في القرف السابع الميبلدم كما ىك كاضح مف كتب تراجـ الصكفية التي 

بأخبارىـ كأقكاليـ، كمنيـ كثيركف مف كبار زىاد العصر األكؿ، كقد احتفظت ىذه الحركة 
بطابعيا اإلسبلمي إلى حد كبير بالرغـ مف أف فييا بعض النكاحي الخارجة عمى ركح 
اإلسبلـ، كربما كاف أىـ صفاتيا اإلحساس الديني العميؽ، كالشعكر الغامر بالضعؼ 

هلل ، كالتفكيض التاـ لو كالخضكع إلرادتو، كلـ يكف لمصكفية إلى ذلؾ اإلنساني، كالخكؼ مف ا
العيد حياة زىد منظمة داخؿ الزكايا كالطرؽ كما إلييما، كلك أف بعض الزىاد كانكا يسيحكف 
في الببلد كمعيـ القميؿ مف المريديف ، أك يعقدكف بعد الصبلة مجالس يتدارسكف فييا القرآف 

ككانت البصرة مركزا لمزىاد الذيف لـ يعبأكا كثيرا بالطقكس كالرسكـ  أك يتكممكف في مكاجدىـ،
الدينية ، ناظريف إلى الزىد في أرقی درجاتو عمى أنو أمر باطني بحت، بينما كاف أىؿ الشاـ 

ليس الزىد » ينظركف إليو مف ناحية رسكمو كمظاىره الخارجية ( . يقكؿ الحسف البصرم : 
 «الخشكع هلل طعاما كال لباسا ك إنما ىك 

كلـ يظير العنصر الصكفي في كضكح عند قدماء الصكفية بمقدار ما ظيرت النزعات القكية 
نحك الزىد فييـ، بؿ قد كجد دائما أكلئؾ الزىاد المنقطعكف إلى العبادة الذيف قد نتردد في 

 تسميتيـ صكفية بالمعنى الدقيؽ.
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، ألف عماده في ذلؾ الحيف الكتاب نرل في القرف الثاني لميجرة بساطة في ممارسة التصكؼ
كالسنة، كلـ تتسمؿ إليو بعد تيارات فكرية متغمغمة، لقد كاف كؿ شيء إلى ذلؾ الحيف عمى 

 بساطتو.

إلى االعتقاد بأف  -كىي عقيدة التكحيد  -كقد أدل بيؤالء الزىاد النظر في أكلى عقائدىـ 
الرغبة في أخذ النفس بجميع ألكاف  الزىد بمعناه الحقيقي يتعارض مع كؿ رغبة أنانية ، حتى

الرياضة كالحرماف أمبل في الفكز بثكاب اهلل في اآلخرة، كجعمكا الغاية مف زىدىـ الكصكؿ 
إلى محبة اهلل في غير مقابؿ، كىكذا مد قدماء الزىاد بمبالغتيـ في اتباع األكامر الدينية 

األكامر الدينية نفسيا، لظيكر مذىب جديد أكشؾ في النياية أف يتحمؿ أصحابو مف تمؾ 
كلكنيـ لـ يصمكا إلى ىذه النتيجة دفعة كاحدة ، فإف متصكفة القرف الثاني ظمكا عمى مذىب 
أىؿ السنة ممتزميف قكاعد الشرع مع تمسكيـ بالفقر كمحاربة النفس كالتككؿ عمى اهلل في 

تصكفيـ  جميع أمكرىـ، ككاف خكفيـ مف اهلل أشد مف حبيـ إياه، ك بالجممة لـ يكف في
صفات بارزة يمتاز بيا، كال كجية نظر خاصة، بؿ كقفكا في منتصؼ الطريؽ بيف الزىد 

 1كالتصكؼ.

 التعمق في الممارسة الدينية: .2

حاكؿ أكائؿ الصكفية في القرف الثالث أف يخضعكا لئلرادة اإلليية في كؿ ما صدر عنيـ مف 
« رب العالميف »مف حيث ىك قكؿ أك فعؿ أك فكر، كفي ىذا تعبير صريح عف تصكرىـ هلل 

منزه عف جميع صفات الحكادث، كقد حاكلكا تحقيؽ ىذه الفكرة عف طريؽ الزىد فأدت بيـ 
 إلى النتيجتيف اآلتيتيف :

 عقيدة الحب االليي التي ىي أرقي صكرة مف صكر الرضا -أ 

ما -ب   عمدا  الكجد الذم كثيرا ما يككف نتيجة لمرياضة كالمجاىدات الركحية إما قسرا كا 
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ككاف البد مف أف تصطدـ ىذه الحياة الصكفية الجديدة ، حياة الحب كالكجد ، باإلسبلـ عمى 
الرغـ مف أف أكائؿ الصكفية كانكا إلى حد بعيد عمى مذىب أىؿ السنة ، عمى نحك ما كاف 

 عميو المتصكفكف اإلسباف في القركف الكسطى في عبلقتيـ بالكنيسة الركمانية الكاثكليكية. 

انت رابعة العدكية تقكؿ إنيا ال تخاؼ عذاب اهلل كال ترجك ثكابو ، ك إف حبيا اهلل قد شغميا فك
حتى عف حب رسكلو ، ألنيا لـ يعد في قمبيا مكاف لسكل اهلل . ىكذا بدأ الحائؿ بيف الحؽ 

حمت محؿ صكرة اهلل « كحدة الكجكد»إلى « التكحيد»كالخمؽ يزكؿ شيئا فشيئا، كتحكؿ معنى 
المنزه عف صفات المحدثات صكرة الكجكد الكاحد المطمؽ ) الحؽ( الظاىر في كؿ  الكاحد

 مظير مف ظاىر الخمؽ، المتجمي في صكرة الصكفي عند فنائو عف نفسو في حاؿ كجده. 

 تطور الممارسة الدينية: .3

ذا كاف الحبلج كالسيركردم كغيره مف الذيف تعرضكا لمنقمة، فميس ألنيـ صكفيكف بؿ ألنيـ  كا 
 .. تجرؤكا عمى األصكؿ االسبلمية األمر الذم أثار ضدىـ الفقياء

كىذا ما يعزز فكرة ابف خمدكف ككممة الدكتكر ) ىاممتكف جب ( في أف التصكؼ  نشأ في 
مرحمة راقية مف مراحؿ التطكر الديني، ألف ىذا القكؿ يتاح ألف يككف مبدءا لمبحث عف 

لقكؿ بأنيا كاف تتمقى مف صدكر الرجاؿ، كأف كبار تاريخ الصكفية، كمنشئيا، كأسبابيا، كأف ا
الصحابة كانكا يمارسكنيا، كغير ذلؾ مف األقكاؿ التي ال تستند عمى ما يؤيدىا مف طريؽ 

 1العقؿ أك النقؿ.

ىذا الرأم ىك ثالث رأم كأنضجو كأكثره تعمقا يحرص عمى ربط ظيكر التصكؼ كتطكره 
فيك حصيمة نضج الدراسات الخاصة  بظركفو الخاصة التي نشئت مف رحـ المجتمع

بالتصكؼ اإلسبلمي، كأتباعو يركف أف الحركة الركحية في اإلسبلـ مف العمؽ كالتعقيد مما 
لى ىذا الرأم انتيى نيکمسكف  ال يجيز ربطيا بجية دكف أخرل، أك بعامؿ كاحد فحسب، كا 
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ية كاإلسبلمية في دراساتو المتأخرة كتحمس لو آرثر جكف آربرم، أستاذ الدراسات العرب
كقد عكلجت مسألة نشأة التصكؼ في اإلسبلـ معالجة »بجامعة كمبردج، يقكؿ نيکسمكف 

خاطئة إلى عيد قريب جدا، فقد ذىب كثير مف أكائؿ الباحثيف في ىذا المكضكع إلى القكؿ 
بأف ىذه الحركة العظيمة التي استمدت حجياتيا كقكتيا مف جميع الطبقات كالشعكب التي 

يا االمبراطكرية اإلسبلمية ، يمكف تفسير نشأتيا تفسير عممية دقيقة بإرجاعيا إلى تألفت من
أصؿ كاحد كالفيدنتا اليندية أك الفمسفة األفبلطكنية الحديثة ، أك بكضع فركض أكثر ما يقاؿ 
فييا بأنيا فركض تفسر جانبا مف الحقيقة ال الحقيقة بأكمميا. كذلؾ كقكليـ بأف التصكؼ رد 

نني أرل اآلف أننا بدال مف أف نضيع  فعؿ لمعقؿ اآلرم ضد ديف سامي فرض عميو فرضا، كا 
الكقت عبثا في البحث عف مصدر كاحد لمتصكؼ يجدر بنا أف ندرس العكامؿ المختمفة، التي 
ساعدت بحسب مقتضيات الكضع الفكرم الذم يجد المفكر نفسو مقيدا بظركفو كمبلبساتو، 

ت القرآنية باستنطاقيا قسرا لمداللة عمى ما انتيكا إليو مف كمف ىنا تأكيبلت الصكفية لآليا
آراء كأنظار، فاستدلكا عمى المقامات كاألحكاؿ مف القرآف الكريـ مف ذلؾ : قكلو تعالى )ككاف 

 اهلل عمى كؿ شيء رقيبا 

 كنحف أقرب إليو مف حبؿ الكريد 

 كلمف خاؼ مقاـ ربو جنتاف 

 1ؿ : المراقبة كالقرب كالخكؼ كالمحبة .... الخ.كيحبكنيـ كحب اهلل لمداللة عمى أحكا

 روحانية  اإلسالم قرآنا وسنة : .4

كفئة ثانية مف الباحثيف قاكمكا القكؿ بالتأثيرات األجنبية كعكامؿ منشئة لمزىد، كأبانكا عف 
الدافع اإلسبلمي األصيؿ لحركة الزىد باستقبلؿ عف المؤثرات األجنبية، كممف ذىب إلى ىذا 

اثة الحجة )لكم ماسينيكف( كأيده آخركف مف أمثاؿ ماكدكنالد كمارغميكث كذلؾ الرأم البح
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لى ىذا الرأم يذىب معظـ الباحثيف  انتيى األستاذ نيکمسكف في دراساتو المتأخرة إليو، كا 
العرب مف المعاصريف كعميو اجتمعت كممة شيكخ الصكفية أنفسيـ ممف ربطكا سمككيـ  ك 

 تفصيبل بمصدرم اإلسبلـ: القرآف الكريـ كسنة الرسكؿ.رياضاتيـ كمجاىداتيـ جممة ك 

يقكؿ ماسينيكف :إف في القرآف البذكر الحقيقية لمتصكؼ عامة،، كىذه البذكر كفيمة كحدىا  
كؿ بيئة دينية يتكافر ألبنائيا »كيضيؼ قائبل: « بتنميتو في استقبلؿ عف أم غذاء أجنبي

لتصكؼ، فميس التصكؼ إذف مف اإلخبلص كالتكفير، تصمح ألف يظير فييا ركح ا
يردد  -خصائص عنصر أك لغة أك أمة بؿ ىك ال تحده مثؿ ىذه الحدكد المادية فمف القرآف 

انبثؽ التصكؼ اإلسبلمي كنما كتطكر  -المسمـ تبلكتو، كيتأمؿ في آياتو، كيقـك بفرائضو 
ي بحث في نشأة المصطمح الصكفي ف»كقد انتيى ماسينيكف في دراستو المكسكمة ب 

 : إلى أف مصادر المصطمحات الصكفية أربعة ۲۲۱۱اإلسبلـ، كالتي نشرىا سنة 

 :األكؿ: القرآف كىك أىميا

 . الثاني : العمـك العربية اإلسبلمية، كالحديث كالفقو كالنحك كغيرىما

 . الثالث: مصطمحات المتكمميف األكائؿ

الستة المسيحية األكلى مف لغات الرابع : المغة العممية التي تككنت في الشرؽ في القركف 
 1أخرل كاليكنانية كالفارسية كغيرىا، كأصبحت لغة العمـك كالفمسفة".

 رابعا العوامل الفكرية:

 أثر الفكر الدخيل األجنبي: )اآلري؛ اليندي؛ اليوناني؛ المسيحّي( .1

يكجد أربعة باحثيف أجانب عمى األقؿ ممف كانكا يركزكف في بحكثيـ حكؿ التصكؼ عمى 
ضية التأثيرات األجنبية كمنيـ اثناف كانا يتعصبكف لذلؾ أشد التعصب كىما فكف كريمر ق
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كجكلد زيير، فأما األكؿ فيعتبر التصكؼ اإلسبلمي متأثرا بالعنصر المسيحي، كبالعنصر 
اليندم البكذم خاصة في فكرة كحدة الكجكد التي أذاعيا الحبلج، كال يختمؼ الباحث الثاني 

يمح عمى التعاليـ األفبلطكنية في قضية الفيض ككحدة الكجكد، إلى جانب  عف طرح سابقو إذ
 البكذية كاليندية.

الفئة الثانية مف الباحثيف ليـ رأم معتدؿ في التأثير األجنبي صار يتبلشى مع تقدـ العصر 
يأتي عمى رأسيـ ماسينيكف الذم أضحى يقكؿ بييمنة المصدر اإلسبلمي لمتصكؼ في حيف 

ض التأثير لمثقافة اليمينية، كال يختمؼ نيكمسكف عف زميمو مف القكؿ بالتأثير يشير إلى بع
اإلسبلمي، مستثنيا بعض المتصكفة الذيف تأثركا بشكؿ محدكد بالفمسفة اليندية كالفارسية كما 
عند أبي يزيد البسطامي، أك باألفبلطكنية الحديثة عمى شاكمة ما حدث مع ذم النكف 

 1ؾ أف نيكمسكف.المصرم، كاألكثر مف ذل

أما التصكؼ فيرجع نشأتو إلى عكامؿ خارجة عف اإلسبلـ ، عممت عمميا ابتداء مف القرف 
الثالث اليجرم، كأىـ ىذه العكامؿ كأبرزىا في نظره ىك األفبلطكنية الحديثة المتأخرة التي 
كانت شائعة في مصر كالشاـ إلى عيد ذم النكف المصرم كمعركؼ الكرخي، كليذا يتخذ 

ذم النكف المصرم محكرا لبحثو في ىذه المقالة، فيأتي بكثير مف حياة ذم النكف  مف
كنشأتو، يستدؿ بيا عمى أف ذا النكف كاف عمى عمـ بالحكمة اليكنانية الشائعة.. كيتبع حركة 
الثقافة اليكنانية المتأخرة كطرؽ كصكليا إلى المسمميف، كينتيي إلى أف التصكؼ في ناحيتو 

مف األفبلطكنية الحديثة، مكافقا في ذلؾ رأم ميركس الذم شرح ىذه النظرية  النظرية مأخكذ
 2«التاريخ العاـ لمتصكؼ كمعالمو» في كتابو 

                                                           
1
 .509شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي، العصر العباسي الثاني، ص:   

 ص: ك سكف في التصكؼ اإلسبلمي كتاريخو،ينظر مقدمة كتاب رينكلد نيكم  2
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كقد عكلجت مسألة نشأة التصكؼ في اإلسبلـ معالجة خاطئة إلى عيد قريب جدا، فقد ذىب 
ظيمة التي استمدت كثير مف أكائؿ الباحثيف في ىذا المكضكع إلى القكؿ بأف ىذه الحركة الع

حياتيا كقكتيا مف جميع الطبقات كالشعكب التي تألفت منيا اإلمبراطكرية اإلسبلمية، يمكف 
تفسير نشأتيا تفسيرا عمميا دقيقا بإرجاعيا إلى أصؿ كاحد كالييدانتا اليندية، أك الفمسفة 

ا الحقيقة ال األفبلطكنية الحديثة، أك بكضع فركض أكثر ما يقاؿ فييا إنيا فركض تفسر جانب
 الحقيقة بأكمميا، كذلؾ كقكليـ بأف التصكؼ كاف رد فعؿ لمعقؿ اآلرم ضد الديف. 

أما في القرف الثالث اليجرم فقد ظير »كيمخص نيکكلسكف رأيو في ىذه المسألة بقكلو :  
التصكؼ في صكرة جديدة تختمؼ تماـ االختبلؼ عف سابقتيا )يعني صكرة الزىد( كىي 

؛ كفي « سيرىا بأنيا نتيجة تطكر لعكامؿ ركحية مف صميـ اإلسبلـ نفسو صكرة ال يمكف تف
كلكني عمى يقيف مف أننا إذا نظرنا إلى الظركؼ التاريخية التي أحاطت بنشأة :» قكلو 

التصكؼ بمعناه الدقيؽ، استحاؿ عمينا أف نرد أصمو إلى عامؿ ىندم أك فارسی ، كلـز أف 
أك بعبارة أدؽ ، كليدا التحاد الفمسفة  ،كالديانات الشرقية نعتبره كليد اتحاد الفكر اليكناني

 « .األفبلطكنية الحديثة كالديانة المسيحية كالمذىب الغنكصي 

، كدليمو عمى  اليندية الفارسيةك أما في الناحية العممية التصكؼ في نظره متأثر بالفمسفة 
کمسكف في المقاؿ الذم نشره ، كلكننا نجد تحكال ظاىرا في نظرية نييذلؾ أبك زيد البسطام

، فإنو يعترؼ « التصكؼ»في دائرة معارؼ الديف كاألخبلؽ تحت عنكاف  ۲۲۱۲سنة 
صراحة بمنزلة العامؿ اإلسبلمي مف بيف العكامؿ التي ساعدت عمى نشأة التصكؼ، حيث 

شأنو في ذلؾ شأف التصكؼ في أم  -كجممة القكؿ أف التصكؼ في القرف الثالث » يقكؿ : 
قد ظير نتيجة لعكامؿ مختمفة أحدثت أثرىا فيو مجتمعة: أعني بيذه  –ف عصكره عصر م

العكامؿ البحكث النظرية في معنى التكحيد اإلسبلمي، كالزىد كالتصكؼ المسيحييف، كمذىب 
 الغنكصية، كالفمسفة اليكنانية كاليندية الفارسية.
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ثـ يبدك لو أف البحث عف أصؿ كاحد لمتصكؼ عبث كمضيعة لمكقت، فيرفض كؿ نظرية  
كقد عكلجت » تقكؿ باألصؿ الكاحد ، بما في ذلؾ نظريتو في األصؿ اليكناني فيقكؿ : 

مسألة نشأة التصكؼ في اإلسبلـ حتى اآلف معالجة خاطئة ، فذىب كثير مف أكائؿ الباحثيف 
العظيمة التي استمدت حياتيا كقكتيا مف الطبقات كالشعكب التي إلى القكؿ بأف ىذه الحركة 

تألفت منيا اإلمبراطكرية اإلسبلمية، يمكف تفسير نشأتيا تفسيرا عمميا دقيقا بإرجاعيا إلى 
انبا اليندية أك الفمسفة األفبلطكنية الحديثة، أك بكضع فركض تفسر ج كالفيدانتاأصؿ كاحد 

 «مف الحقيقة ال الحقيقة كميا

 غير نيكمسكف أفكاره أك يطكرىا عند البحث عف أسباب التصكؼ كأصكلو في اإلسبلـ فيقكؿ:ي

ني أرل اآلف أنا بدال مف أف نضيع الكقت عبثا في البحث عف مصدر كاحد لمتصكؼ،  "كا 
يجدر بنا أف ندرس العكامؿ المختمفة التي ساعدت مجتمعة عمى تشكيؿ المذىب الصكفي، 

امؿ في مكضعو البلئؽ بو كندرس الصمة بينيا، ثـ نميز بقدر كأف نضع كبل مف ىذه العك 
المستطاع ما كاف لكؿ منيا مف أثر، فإف ىذه العكامؿ في جممتيا تككف الظركؼ التي نشأ 
فييا التصكؼ كترعرع ، سكاء في ذلؾ العكامؿ السياسية أك االجتماعية أك العقمية، 

ي أمية كالتعصب العقمي الذم طغى عمى كاالضطرابات كالفتف الداخمية الدامية في عصر بن
المسمميف في العصر العباسي األكؿ، ككالتطاحف بيف أصحاب المقاالت كالفرؽ ، أك الجمكد 

  1عمى مذىب أىؿ السنة مف جانب العمماء."

الكثير مف المستشرقيف يركزكف عمى المصدر األجنبي لمتصكؼ كلظاىرة الزىد التي سبقتو ف
شرقيف أمثاؿ : كينفيمد كجكزيؼ فكف ىامر، كثكلؾ كفكف کريمر كکار كرافقتو، فأكابر المست

ىينرخ بيکر، كىانز ىينريخ شيدر، كككلدتسيير، كنيکمسكف )في أبحاثو األكلى( ربطكا 
الحركة بتأثيرات أجنبية : مسيحية كىندية كفارسية كيكنانية. فيرل بعضيـ أف الزىد في 

يعززكف رأييـ ىذا مرة بالقكؿ: بأف القرآف الكريـ ال اإلسبلـ تقميد لرىبنة نساؾ النصارل كىـ 
                                                           

 73رينكلد نيكمسكف في التصكؼ اإلسبلمي كتاريخو،. ص   1



68 
 

يصمح أف يتخذ أساسا ألم مذىب صكفي ، ألنو كتاب يتعمؽ بالظكاىر الخارجية، كليس فيو 
الحنك الداخمي كالحقيقي الذم يعيف عمى ظيكر نزعات ركحية عند أتباعو، كأخرل بمكازنة 

  1حياة الزىاد كالعباد المسمميف.
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 المحاضرة الثامنة

 أعالم األدب الصوفي الجزائري

اخترنا مف ىؤالء األعبلـ ثبلثة، عمـ صكفي مف الفترة القديمة كىك الشاعر أبك مديف 
التممساني، كصكفي آخر جمع بيف التصكؼ العممي كالعممي، كالسني كالفمسفي كىك األمير 

عاشكر عبد القادر مف الفترة القديمة المتأخرة، كمف العصر الحديث احترنا الشاعر الطرقي 
 الخنقي.

 التممساني: أبو مدين .1

لكنو عاش  ينحدر الشيخ أبك مديف مف مدينة إشبيمية باألندلس عاش حياة بسيطة في صباه،
جؿ حياتو ببجاية الجزائر، كقد حرمو إخكتو مف التعميـ صغيرا، كسخركه لرعي المكاشي، 
فتألـ مف كضعو، كقرر مغادرة األندلس كمية كاالتجاه إلى عدكة المغرب، ليحصؿ ىناؾ عمى 

حـر منو بمسقط رأسو، فعبر المضيؽ إلى مدينة سبتو المغربية، كنزؿ عمى أحد صيادم ما 
السمؾ، كاشتغؿ عنده بعض الكقت، فقاؿ لو أحد الشيكخ انصرؼ إلى الحاضرة حتى تتعمـ 

 العمـ فإف اهلل تعالى ال يعبد إال بالعمـ.

ترؾ عمؿ تربية مف الحكادث العجيبة التي جرت لو في صغره كما يركييا  عندما أراد 
المكاشي، كالفرار لطمب العمـ، فاعترض عميو اخكتو، فيقكؿ في ذلؾ الشيخ، فسؿ أحدىـ 
السيؼ عمي كقاؿ لي: كاهلل ألقتمؾ كأستريح منؾ، فعبلني بسيفو ليضربني، فتمقيتو بعكد كاف 

 1بيدم فانكسر سيفو كتطاير قطعا، فمما رأل ذلؾ قاؿ لي: يا أخي اذىب حيث شئت.

امة قصيرة في مدينة سبتو اتجو أبك مديف إلى مدينة مراكش بصحبة جمع مف كبعد إق
المسافريف األندلسييف الذيف اعتبركه كمجند ليـ، كاستغمكا عطاءه المادم لصالحيـ، فتألـ مف 

                                                           
أبك يعقكب يكسؼ بف يحي التادلي: التشكؼ إلى رجاؿ التصكؼ كأخبار أبي يعمى العباسي السبتي، منشكرات كمية   1
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ذلؾ، كلكنو صبر حتى كصؿ إلى مبتغاه، كأخذ بمراكش يبحث عف أندية العمـ كالعمماء، 
إلى مدينة فاس التي كانت آنذاؾ في القرف السادس اليجرم كنصحو الذيف سأليـ أف يتجو 

كالثالث عشر ميبلدم تعج بالحياة االقتصادية الناىضة كالمتطكرة كاالقتصاد الفكرم كالثقافي 
 1كالعمراني كاالجتماعي.

كبفاس تقمب في مجالس العمماء دكف أف يستكعب حتى كجد ضالتو في مجمس العالـ الزاىد 
حرزىـ، فقاؿ عنو: كمما تكمـ بكبلـ ثبت في قمبي كحفظتو، فبلـز شيخو  أبك الحسف عمي بف

كعمؿ نساخا لمكتاب إلعالة نفسو، كتعمـ عمى يد الفقيو المجاىد  أبك الحسف بف الغالب، ثـ 
 تمقى عمـك الباطف أك فف التصكؼ عمى يد الشيخ الزاىد أبي يعزل التممساني.

سبي عمى يد أبي الحسف بف حرزىـ، ككتاب السنف مما تمقاه عف األشياخ بفاس رعاية المحا
ألبي عيسى الترمذم عمى أبي الحسف عمي بف غالب، كأخذت طريقة التصكؼ عف أبي عبد 

 2اهلل الدقاؽ، كأبي الحسف السبلكم.

كما تأثر بكتاب اإلحياء لمغزالي إلى درجة مخالفتو ألستاذه ابف حرزىـ حيف رضي بفتكل 
اإلحياء بيف الناس، ثـ سافر إلى الحج، كعندما كصؿ الحجاز  تحريـ قراءة كتداكؿ كتاب 

التقى بالشيخ عبد القادر الجيبلني  بجبؿ رفات، كتعرؼ عميو كالزمو بعض الكقت في الحـر 
الشريؼ بمكة، كدرس عنو عمـ الحديث، كسر كثيرا بذلؾ ، كافتخر بصحبتو ليذا الشيخ 

 3كاعتبره أفضؿ كأعظـ مشايخو األكابر.

حمتو بالمشرؽ استقر ببجاية التي كانت تشيد في القرف السادس لميجرة نشاطا ثقافيا، كبعد ر 
كنيضة فكرية كتطكرا عمرانيا كاجتماعيا، كمف بيف مف درس عمى يديو الشيخ أبك عمي 

                                                           
 14، ص:2يحي بكعزيز: أعبلـ الفكر كالثقافة في الجزائر المحركسة، ج  1
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المسيمي الممقب بأبي حامد الصغير، كمحي الديف ابف عربي دفيف دمشؽ، كمف الكتب التي 
لة القشيرية، كالمقصد األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى ألبي كاف يدرسيا لمطمبة الرسا

 حامد الغزالي.

لما عاد أبك مديف مف المشرؽ أدخؿ معو القادرية إلى المغرب العربي، فتردد في ببلد افريقية 
أم تكنس ثـ استقر بو المقاـ في بجاية، كىي المدينة التي كاف يفضميا عمى كثير مف 

: إنيا مغنية عمى طمب الحبلؿ، ككانت بجاية يكمئذ قد بمغت أكج المدف، ككاف يقكؿ عنيا
إشعاعيا الثقافي كالحضارم عمى عيد الحمادييف، ثـ عمى عيد المكحديف بعدىـ، كعاصر  

لقد كاف أبك مديف متحفظا أثناء تدريسو المقصد األسنى إذ كاف يأمر أبك مديف العيديف. 
في ىذا الكتاب، ألف عيكف الدكلة المكحدية  طبلبو أف ال يقيدكا عنو شيئا مما يقكلو

المتعصبة لمسائؿ عمـ الظاىر كالفقو كعمـ الكبلـ كانت تراقبو كتتكجس منو خيفة مف شيرتو 
ككثرة طبلبو، كأصحابو كعمكـ أتباعو الذيف أصبحكا يشكمكف قكة ليا خطرىا عمى الدكلة 

 1القائمة عمى مذىب مخالؼ.

كالكافدكف طمبا لمعمـ، فحقد عميو بعض عمماء الظاىر،  كذاع أمره ككثر الطبلب الزكار
كمنيـ الشيخ أبك عمر الحباؾ الذم كشى بو إلى السمطاف يعقكب المنصكر المكحدم، كقاؿ 
لو: إنا نخاؼ منو عمى دكلتكـ، فإف لو شبيا بالميدم كأتباعو كثيركف في كؿ بمد، فتأثر 

ف بصفة  شخصية، كبعث إلى أمير المنصكر بيذه الكشاية، فقرر أف يحقؽ مع أبي مدي
بجاية، كطمب منو أف يشخصو إليو معززا مكرما، كعندما عمـ أصحابو كتبلميذه بالخبر شؽ 
عمييـ فراقو، كتخكفكا مف سكء مصيره، فطمأنيـ أبك مديف كقاؿ ليـ: إف منيتي قريبة، كلغير 

 طاف كال يراني.ىذا المكاف قدرت، فبعث اهلل مف يحممني إليو برفؽ كأنا ال أرل السم

                                                           
 14، ص: ؿديف التممساني، الرؤيا كالتشكيحبار مختار: شعر أبي م  1
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فطابت نفكسيـ، كذىب عنيـ الخكؼ كارتحمكا بو إلى أف كصمكا إلى ضكاحي العباد 
بتممساف، فقاؿ ليـ: ما أصمحو لمرقاد، كلما كصمكا إلى كادم يسر اشتد عميو المرض، فأنزلكه 

 ـ.1197ق  المكافؽ لػ: 594عف دابتو، كتكفي فحممكه إلى العباد كدفنكه ىناؾ سنة 

 د القادر الجزائري:األمير عب .2

كىي احدل أشير الطرؽ الصكفية الجزائرية  1كاف األمير عبد القادر منتميا لمطريقة القادرية
إلى جانب التيجانية  كالدرقاكية  كالسنكسية، كنظرا لسعة اطبلعو كالمامو بثقافة عصره كتب 
في التصكؼ نثرا كشعرا، مف أشير مؤلفاتو الصكفية: المكاقؼ ككتاب ذكرل العاقؿ كتنبيو 

عر الكاسعة، كمدل استيعابو لمتراث الغافؿ، "كيرل الركيبي أنيما كتاباف يظيراف ثقافة الشا
 2اإلسبلمي السني كالصكفي."

كنظرا لعمؽ أفكاره الصكفية كتنكعيا يرجح الدارسكف أنيا آخر ما كتب الشاعر في سنكاتو 
التي قضاىا بدمشؽ، فقصر قممو عمى الجانب الديني السني الصكفي، كعمى تأكيد  األخيرة

 نزعة الكحدة اإلسبلمية.

ق برا 1241بالتصكؼ إلى حداثة سنة عندما انتقؿ رفقة كالده إلى الحج سنة كيرتد اىتمامو 
كعندما عادا انتقبل إلى دمشؽ بالشاـ لزيارة الصمحاء كالعمماء، كأخذ األمير بيا عف الشيخ 
خالد المجدكم الطريقة النقشبندية، كسارا إلى بغداد كأخذ الطريقة القادرية عف الشيخ محمكد 

بطا بالتيار الصكفي حيث أنو بعد ذلؾ بأربعيف سنة أم بعد جياده  كنفيو الكيبلني، كظؿ مرت
                                                           

ىػ كىك يعتبر عف المتصكفيف  سمطاف  561تنسب القادرية الى الشيخ عبد القادر الجيبلني أك الكيبلني المتكفى سنة   1
األكلياء، كقطب األقطاب كالغكت، انتقؿ أكالده بعد كفاتو الى االندلس كالمغرب العربي، كالزاكية األـ لمطريقة تكجد ببغداد، 

، كقد حاكؿ 1200س فرعا لمقادرية بالجزائر ىك  مصطفى بف مختار الغريسي سنة كليا فركع بالجزائر، كأكؿ مف أس
البعض أف ينسب المقاكمة عمى عيد األمير عبد القادر لمطريقة القادرية ، كىك ما يرفضو المؤرخ أبك القاسـ سعد اهلل، يقكؿ 

األمير كالتفاؼ الجماىير مف حكلو ميما كانت يرل أف األمير استفاد مف دعـ كالده الركحي كانتماءه الطريقي ، لكف مبايعة 
، عالـ 4عقيدتيـ الصكفبة جعؿ القضية تخرج عف نطاؽ الطريقة إلى النطاؽ الكطني. ينظر تاريخ الجزائر الثقافي ج

 .44،ص:2017المعرفة الجزائر 
 246عبد اهلل الركيبي: الشعر الديني الجزائرم الحديثػ، ص  2
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يتكجو إلى مكة كيقيـ بيا كبالطائؼ سنة كنصؼ فيأخذ بمكة الطريقة الشاذلية عف الشيخ 
 محمد الفاسي، كما أخذ الطريقة المكلكية عمى حضرة الدركيش صبرم الشيخ بدمشؽ.

برائية يشيد فييا بمكانتو الصكفية كدكره في  1خص األمير عبد القادر شيخو محمد الفاسي
 تكجيو األمير فيقكؿ في بعضيا:

 عياذم مبلذم عمدتي ثـ عدتي           ككيفي إذا أبدل نكاجذه الدىػػػػػػػػػػػػػر

 غياثي مف أيدم العداة كمنقذم           منيرم مجيرم عندما غمني الغمر

كمعالميا كمشكاة النبكة المحمدية التي ظؿ كقد سبؽ كأف تحدث عف تعمقو بطيبة كمكة 
 شغكفا بيا منذ صباه، حينما يقكؿ كىك ال يخفي مرارة االستعداد لمفارقة طيبة:

 تذكرت كشؾ البيف قبؿ حمكلػو        فجادت عيكني بالدمكع عمى الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   

 ػػػػػػػدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال تقكـ بو األيػػػػػػػ إلى اهلل أشكك ما أالقي مف النكل       كحممي ثقيؿ   

 بطيبة طاب العيش ثـ تمػػػػػػػػػػػػػػررت       حبلكتو فالنحس أربى عمى السعػػػػػػد

 أردد طرفي بيف كاجي عقيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػا       كبيف قباىا ثـ ألكم إلى أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 2ىكاه طفبل كيافعػػػػػػػػػػػػػػػػػا       ككيبل إلى أف صرت بالشيب في البردمنازؿ مف أ

يقكؿ نجمو محمد في ترجمتو: كاف محافظا عمى السنف عاكفا عمى شيكد الجماعة كثير 
الصدقات، ككاف مرتبا راتبا في كؿ شير لمعمماء الصمحاء كالفقراء منتصبا لقضاء حكائج 

السر كالجير متعبدا عمى مذىب سيدنا مالؾ، كتغمغؿ في آخر العباد عامبل بتقكل اهلل في 
، كأظير مف دقائؽ الحقائؽ كعكارؼ المعارؼ ما يؤذف بسمك مقامو،  عمره في عمـك القـك
ككاف يصـك شير رمضاف عمى الكعؾ كالزبيب معتزال عف القريب كالغريب، كلو خمكة  

                                                           
 يتبع نيج الطريقة الشاذلية. 1863ػ1760شيخ صكفي مغربي   1
 ، عنكاف المقطكعة مناجاة أحد100ديكاف األمير عبد القادر،ص:   2
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مرض كفاتو بالمراقبة كالمشاىدة  يتحنث بيا بقصر بقرية أشرفية ضحنايا، ككاف مشتغبل عف
 1حتى أنو ال أٌف كال تأكه إلى أف انتقؿ إلى رحمة ربو الكريـ.

كحسب شيادة ابنو فإف األمير قد تعمؽ في التصكؼ، كتبحر في عمكمو حتى أدرؾ كما قاؿ 
 دقائؽ الحقائؽ، كعكارؼ المعارؼ.

 عاشور الخنقي: .3

كمما التصؽ بالشعرية الصكفية ردحا طكيبل مف الزمف باألخص في الحقبة االستعمارية، 
كمما يثير  المبالغة في مدح أشياخ التصكؼ حد الغمك كالتطرؼ، كتقديسيـ بشكؿ مفرط،

االستغراب أف نزعة التصكؼ التي تسعى جاىدة لتحرير االنساف مف الشيئية، كترنك إلى 
البدف، كأغبلؿ الشيكات تسممو بصكرة عمياء لصنـ الشيخية، إطبلؽ سراح ركحو مف سجف 

فيفقد حرية لطالما نشدىا، كال مبرر ليذا التقديس مف سنة أك كتاب، سكل أف تكقير الكبار 
كرجاؿ العمـ، كجيابذة الديف قد فسر بشكؿ سمبي، كعبثت بو انتيازية بعض الشيكخ الجيمة 

عيش عمى حساب معاناة اآلخريف كحاجتيـ، كفي الذيف اتخذكا التصكؼ كسيمة لمتسيىد كالت
عاشكر الخنقي الممقب مثمما فعؿ بعض األشعار الصكفية الجزائرية شاىد عمى التقديس 

في مدح محمد بف أبي القاسـ الياممي، كتقريض الطريقة الخمكتية، مف  2بكميب اليامؿ
 ،  فيقكؿ :قصيدة يا طالبا حضرة المكلى

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػـ          خذ الطريقة عف شيخ عمى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ يا طالبا حضرة المكلى عمى

 ما بيف غكت كأقطاب مشائخيػػػػػػػا          ىذا مرب كىذا حارس األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
                                                           

 .28ترجمتو بقمـ األمير محمد كلد الشاعر، ديكاف األمير عبد القادر، ص   1
الياممية ، بمدينة خنقة بسيدم ناجي، عمؿ مدرسا  لعمـك المغة كالبياف بالزاكية  1848شاعر جزائرم صكفي كلد سنة   2

ككاف االبراىيمي لى حد تعبير ابي القاسـ سعد اهلل  يشيد بشعر عاشكر كفكة معارضتو لكال انو استعمؿ قممو  في مكضكع 
خمؼ مف كتبو المنار  الذم يعظـ فيو األشراؼ، ينظر مقاؿ محمد عبد الحميـ بيشي: الشيخ عاشكر  ال طائؿ مف تحتو،

، 01، 20تاريخ النشر   01، العدد 5مة العمـك االسبلمية كالحضارة  االغكاط، المجمد الخنقي آثاره كمعاركو الفكرية، مج
 .89.121، ص 2020
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 يرا غير محتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـكاسبح عمى ميؿ في بحر حضرتػػػػػو          كاشرب حمياه ج

 حتى تغيب عمى كؿ الكجكد بػػػػػػػػػػػػػو          في األحدية حيث الكؿ كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ

 ػػػػػػػػػػػـفانقادت الخمؽ كالدنيا لو خدمت          بأسرىا بيف حاؿ الطكع كالرغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نرل قمكب الكرل إليو كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة          في القرب كالبعد، مف عرب، كمف عجـ

 ىذا يكد عمى العجز الكصكؿ لػػػػػػػػػو          كلك عمى كجيو كذا عمى القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ

ء، كتنسب لو الخكارؽ، كتمنحو حؽ التسيد عمى كىي مبالغات تنزؿ الكلي منزؿ األنبيا
الناس، كالتصرؼ في أمكرىـ كأنيـ مخدركف بحضرتو، مغبكنكف عند فقده، ك"كاف سمطاف 

؛ كاإلسبلـ في أساسو جعمنا نعرؼ الرجاؿ بالحؽ ال 1المشايخ عمى مريدييـ سمطانا مطمقا"
فعاؿ األمر بكؿ سفكر "خذ، الحؽ بالرجاؿ. كالمنزع الخطابي المتجمي في ترديد الشاعر  أل

اسبح، اشرب" تكرس لنزعة الخضكع، كتعكس تقميدية التعبير الصكفي الجزائرم في الحقبة 
االستعمارية، كقد ظيرت في مشرؽ األرض كمغربيا تعابير كثيرة تكرس لمخضكع ككممة 
قطب كأبداؿ، كيرجع ابف خمدكف ىذه المصطمحات، كباألخص فكرة الحمكؿ إلى أف التصكؼ 
 2أشرب مف نحؿ كمذاىب أخرل حتى كصؿ بو األمر إلى سرقة طباع بعض عقائد الرافضة.

 

 

 

 

 
                                                           

 رينكلد نيكمسكف: في التصكؼ اإلسبلمي كتاريخو،  1
 .584ينظر ابف خمدكف، المقدمة، ص:   2
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 المحاضرة التاسعة

 نماذج تطبيقية

 النموذج األول:

يكظؼ بعض المصطمحات التي أضحت جزءا مف لغة المتصكفة أبك مديف كنمفي الشاعر 
 الطكيؿ.مثؿ: المطؼ، الرجاء "فقرم المكاىب"، كقد اختار لتضرعو بحر 

 :1كيقكؿ مف بحر الطكيؿ أيضا

 ػػػػػػػػػمبػػػػػكبت بأكجاع اليكل أتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   تذلمت في البمداف حيف سبيتني            

 ػػػػػػػػػػػػػذبػػػػػػػػػػػػفمك كاف لي قمباف عشت بكاحد              كأترؾ قمبا في ىكاؾ يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 فبل العيش يينى لي كال المكت أقربػػػػػػػػػػػػػػػكل              كلكف لي قمبا تممكو اليػػػػػػ

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعصفكرة في كؼ طفؿ يضميا             تذكؽ سياؽ المكت كالطفؿ يمع

 ػػػػبػػػػػػػػػػكال الطير ذك ريش يطير فيذىػػػػػػػػػػذك عقؿ يحف لما بيا             فبل الطفؿ 

 كصارت بي األمثاؿ في الحي تضرب تسميت بالمجنكف مف ألـ اليكل            

 ػػػذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكما مات باليجراف قيس المعػػػ فيا معشر العشاؽ مكتكا صبابة            

عمؽ تدخؿ ىذه المقطكعة الحميمة في الحب اإلليي، كتحمؿ اآلالـ الجساـ في سبيؿ الت
بالحضرة اإلليية، فمف فرط تعمؽ أبي مديف بالخالؽ تاه في البمداف، كشبو حالو بحاؿ المسبي 
المكثؽ المغرب تضنيو أحكاؿ المحبيف مف صبابة كشكؽ كسياد كشجف، حتى تمنى أف 
يمتمؾ قمباف، فيعيش بكاحد، كيخمص الثاني لخالقو، كي يكفؽ بيف مطالب الديف كالدنيا، 

كىك ال يممؾ بيف جكانحو سكل قمبا كاحدا يتجرع بو غصص التعمؽ، كيكاد  كلكف أنى لو ذلؾ
                                                           

 .     14ديكاف أبي مديف، ص:   1
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ينفطر مما يعالج مف أحكاؿ المحبيف، فيك معمؽ بيف حياة كمكت، كأحسف الشاعر تعبيرا 
حيف شبو قمبو، كىك في ىذه الحالة بحاؿ العصفكرة التي كقعت بيف يدم طائش ال ىي 

ضـ كمكت، ال يفؾ الطفؿ عقاليا ، كال العصفكرة  يضميا ليكا فيكاد يقضي بحتفيا، فيي بيف
تممؾ ريشا يسعفيا بالطيراف بعيدا، فما أبدعو مف تصكير لقمب االشؽ الكلياف، حتى أطمؽ 
عميو تسمية المجنكف كىك المجذكب المتألو الذم لو أحكاؿ تخرج عف دائرة المألكؼ، كىي 

ىك معركؼ بالعادة قكال كأحيانا تسمية كثيرا ما أطمقت عمى المتصكفة ألنيـ يخرقكف ما 
، كمف ذلؾ أيضا المبلمة، قاؿ أبك حفص الفتى  فعبل، كينبسكف بشطحات قد ينكرىا القـك
الخراساني عف المبلمتية: أظيركا لمخمؽ قبائح ما ىـ فيو، ككتمكا عنيـ محاسنيـ، فبلميـ 

 1الخمؽ عمى ظكاىرىـ، كالمكا أنفسيـ عمى ما يعرفكنو مف بكاطنيـ.

 ذج الثاني:النمو 

 يقكؿ األمير عبد القادر:

 يا عظيما قد تجمى         كؿ مجؿ لو تجمػػػػى                      

 أنت مبدم كؿ باد         أنت أبدم أنت أجمى                      

 بلػػػػػأف نرل عنده مثػػػ   حسنؾ البارم تعالى                          

 ػػىػػػػػػػػػمف جماؿ قد تدلػ  كؿ حسف مستعػػػػػار                           

فيبدأ أبياتو بالتعظيـ كاإلجبلؿ لمذات االليية، كيسكؽ بعض صفاتو الحسنى كاألبدية كالعظمة 
 كاإلبداء كالخمؽ كالعمك كانعداـ النظير كالشبيو  تنزييا لمخالؽ جؿ كعبل، ثـ يردؼ:

 ػػػػا           أسأؿ المحبكب ميػػػػبلكنت قبؿ اليـك صب

 فأزاؿ الستر عنػػػػػػي            فبدا لي الفصؿ كصبل
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 زادني القرب احتراقا            فأنا بالكصؿ أصمػػػى

كيظير الشاعر كيؼ يتشكؽ لمذات االليية كيتطمع لكصميا عمى دأب المتصكفة الذيف ىـ 
الكاحد منيـ القرب حتى يصمى بالبعد ، كما أف يناؿ صدبيف كصؿ كفصؿ كقرب بعد 

كالنأم، كالغريب في أمر الشاعر أنو يصؼ حالة القرب بالصمي كاالحتراؽ، ككأنو يظير 
، كمف مدل مشقة نيؿ القرب، كمدل صعكبة التجمي النكراني عمى الطبيعة البشرية الضعيفة

معنا، كىذا حاؿ أغمب خبلؿ ىذه العينة نرل سيطرة النزعة التقميدية عمى شعر األمير مبنا ك 
الشعر الجزائرم في ىذه الفترة حيث استكحى نماذجو مف تراث السابقيف حذك النعؿ بالنعؿ، 
كيسقط الحافر عمى الحافر عمدا ببل ىكادة، ففي شعرىـ تقميد يتفاكت مستكل ألساليب 
، المتصكفة السابقيف كمكضكعاتيـ كأفكارىـ، خاصة كصؼ حاالتيـ كانجذابيـ أك مشاىدتيـ

 كنشكتيـ في حالي السكر كالمشاىدة.

نظرية كحدة الكجكد، فالصكفية لـ يكفيـ أف يككف ليـ كجكد ذاتي  نتجتكعف الحب اإلليي 
نما كثب فريؽ منيـ  يمتاز عف كجكد الناس، كلـ يكفيـ أف يعرفكا بالشكؽ إلى ذات الدياف، كا 

فالفريؽ الذم يحب اهلل  ، فادعكا أنيـ جزء مكصكؿ بحقيقة أزلية ىي حقيقة كاجب الكجكد
نما كال عشكؽ، أما الفريؽ الثاني فبل يرل عاشؽن مكاف يتشرؼ بنسبة العاشؽ إلى ال معشكقنا، كا 

 1.عقكؿلمالجزء إلى الكؿ، كىي كثبة جريئة في عالـ ا حنيفيرل شكقنا يتمثؿ في 

 عجب مف عشقي نفسي       ما أحببت غيرم أصبل

 أنا صبح قد تجمػػػػػػػى    أنا بدر أنا شمػػػػػػػػػػػػس    

 أنا نكر أنا نػػػػػػػػػػػػػػػار       أنا برؽ ضاء ليػػػػػػبل

 أنا كأس أنا خمػػػػػػػػػػػػر       أنا أسقى أنا أممػػػػػػى
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 1كؿ يـك كؿ حيػػػػػػػػػػف         كؿ آف فيك يممػػػػػػى

كفي األبيات األخيرة تترائى ظبلؿ كحدة الكجكد التي آمف بيا المتصكفة منذ ابف عربي 
يعشؽ ذاتو  ليس نرجسياكيجسدىا ببل مراء قكؿ الشاعر: ما أحببت غيرم أصبل، فيك 

في المخمكؽ، مثمما قاليا في مقامتو السابقة:  "ال  تجمي الخالؽكتصرفاتو،  بؿ إنو يرل 
 عاشؽ كال معشكؽ".
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 المحاضرة العاشرة:

 الشعر الصوفي اتجاىاتو وموضوعاتو

 موضوعات الشعر الصوفي: .1

فقد جعؿ عمماء السمؼ عمـ الحقيقة مبلزما لعمـ الشريعة كذاؾ ىك ، ليس كؿ تصكؼ تصكفا
التصكؼ السني فيما جعمكا كؿ البدعة في تخمي عمـ الحقيقة عف الشريعة كعف التكميؼ 

مع  اكتممتكالغرؽ في الشطحات الصكفية كالسعي إلى إغراؽ الديف بالجديد في العبادة التي 
 .نبي األمة محمد عميو أزكى صبلة كتسميـ

لذلؾ سمى القشيرم المتمكنيف مف عمـ التكحيد بالمتصكفة المتحققيف، كلعمو كتب رسالتو 
الجميمة الشييرة لمرد عمى مدعي التصكؼ ممف أشاركا "إلى أعمى الحقائؽ كاألحكاؿ كادعكا 
أنيـ تحرركا مف رؽ األغبلؿ كتحققكا بحقائؽ الكصاؿ، كأنيـ قائمكف مع الحؽ تجرم عمييـ 

 1".اهلل عمييـ فيما يؤثركنو أك ينذركنو عتب كال لـك أحكامو كليس

كالتصكؼ ليس شطحا كتكاكبل كتخاذال عف السعي في الحياة فتمؾ بضاعة المكتى 
كالمتبطميف لذلؾ قاؿ ذك النكف المصرم لمف طمب منو الدعاء "اف كنت قد أيدت في عمـ 

ال فالنداء ال ينقذ الغ رقى" فمف ىؤالء الغرقى الذيف الغيب بصدؽ التكحيد فالدعكة مجابة كا 
يقصدىـ ذك النكف، ىؿ ىـ أكلئؾ الذيف ترككا التكحيد كالعمؿ؟ أـ أكلئؾ الذيف ركنكا إلى 
التكسؿ بغيرىـ كانتظار دعكاتيـ كالعجائز فحبطت أعماليـ فمـ ينفعيـ دعاء الصالحيف مثمما 

 لـ ينفع نجؿ نكح دعاء كالده.

أعمؽ في  كيراه؛ 2الممةـ الشرعية الحادثة في ك التصكؼ في نظر ابف خمدكف مف العمك 
العبادة كأغرؽ في الطاعة، "كغاية أىؿ العبادات إذا لـ ينتيكا إلى ىذا النكع، أنيـ يأتكف 
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بالطاعات مخمصة مف نظر الفقو في األجزاء كاالمتثاؿ، كىؤالء يبحثكف عف نتائجيا باألذكاؽ 
ك ال ، فظير أف طريقتيـ كميا محاسبة كالمكاجد ليطمعكا عمى أنيا خالصة مف التقصير أ

التركؾ، كالكبلـ في ىذه األذكاؽ كالمكاجد التي تحصؿ عف  النفس عمى األفعاؿ ك
 1.المجاىدات، ثـ تستقر لممريد مقاما، كيترقى منيا إلى غيرىا

 االتجاه الفصيح: -
 :شعر الخمريات الصوفية . أ

 إال النيائية مبلمحو يستكمؿ لـ أنو إال الجاىمي، العصر إلى يعكد كاف كاف الخمر شعر إف
 نضجو تماـ كافية، بتيارات يمكج كاف الذم العصر ذلؾ في بمغ حيث عيد العباسيف، في

 خالص، فراغ مف لتبدأ تكف لـ الصكفية، الخمريات أف إلى الحقيقة ىذه كتيدم االستطيقي
نما  كلـ كأساليبو، كأخيمتو صكره استميمت الخمرم، الشعر مف اليائؿ التراث ذلؾ استميمت كا 

ف إباحية، ك مجكف مف بو حفؿ ما تستميـ  اإلباحييف ك الغبلة بعض أف ينفي ال ىذا كاف "كا 
 استبدلكا أخرل شرذمة كأف الخفاء، في يعاقركنيا كانكا كالقمندرية كالمطاكعة الصكفية فرؽ مف

 القرف منذ فشت، التي بالحشيشة يتعمؽ كفيما الشعر، مف شيئا فييا كنظمكا بيا الحشيشة
 أف خططو في المقريزم ذكر كالصكفية الفقراء خمرة بأنيا كصفت كالتي اليجرم، السابع
 مف رفاقو عمى كقفا جعميا كأنو ىجرية، 618 سنة تكفي ، حيدرة يدعی شيخ اكتشفيا الذم
 2.خراساف في التصكؼ رجاؿ

 الثاني القرف مف األخير النصؼ إلى ترجع بكاكير الصكفية لمخمريات أف كمف ىنا يتبيف
 داد از ك األمكم العصر في ازدىر الذم الخمر شعر مف أفادكا الصكفية أف كالثانية اليجرم
 يسيطر بمصطمحيف التكقيفية ألفاظيـ في منو كألمكا العباسي، العصر في نماء ك ازدىارا
 يقابمو البسط أف كما الصحك، يقابمو السكر أف فعندىـ الكجداني، التقابؿ طابع عمييما
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 ك كأحكاؿ أذكاؽ إلى بيا يشيركف كانكا التي كألفاظيـ مصطمحيـ معظـ في كىكذا ،القبض
 .مقامات

يأخذ الشاعر الصكفي مف الخمرة لكنيا المؤلؤم كشعاعيا، كنشكتيا لكصؼ ما يشعر بو 
المتعبد في الحضرة االليية، فيي ليست خمرة مادية فييا األكدار كاألدراف بؿ خمرة ركحية 

، فقد نكرانيتياكممة الخمرة  كيأخذ الشاعر الصكفي مفتنطكم عمى نشكة رقيقة عمكية، 
بالصفرة، كما فعؿ أبك نكاس : صفراء ال تنزؿ األحزاف ساحتيا...،  كصفيا الشعراء قديما

كتكصؼ أيضا أنيا مشعشعة، كالصكفية عمى حد تعبير زكي مبارؾ يضفكف عمى األشعار 
 .الحسية أثكابنا مف الذكؽ كالركح حيف ينقمكنيا مف عالـ األرض إلى عالـ السماء

يا بمنأل عف االشتباه  بخمرة المعربديف كينسب الشاعر األمير لمخمرة أكصافا كمالية تجعم
 :1كالسكارل الكالييف

 فبل غكؿ فييا ال كال عنيا نزفة         كليس ليا برد كليس ليا حر

 كال ىك بعد المزج بأصفر فاقع         كال ىك قبؿ المزج قاف محمر

 معتقة مف قبؿ كسرل مصكنة         كما ضميا دف كال ناليا عصر

 :لمشاىدةالفناء واموضوع  . ب

يميز المتصكفة بيف عالـ الحس أم الظاىر أك الشيادة، كعالـ القمب أم الباطف أك الغيب، 
كيرل ىؤالء أف الكصكؿ إلى المعرفة اليقينية يقتضي سمكؾ عالـ الغيب، كيسمى عالـ 
السالكيف، ككسيمة القمب، كيككف ذلؾ بكاسطة الكشؼ ثـ الفيض اإلليي الذم يعبر عنو بنكر 

الذم يصؿ بو السالؾ إلى مرتبة العارفيف، كتعرؼ المراحؿ التي يقطعيا الصكفي   األنكار
في طريقو بالمقامات، كمنيا المحاضرة أك حضكر القمب، ثـ تأتي المكاشفة، فالمشاىدة أم 
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حضكر الحؽ ، كىذه المرحمة األخيرة ىي التي تسمك بالمتصكؼ إلى الفناء، كالكشؼ يتـ في 
  1عة مفاجئة.لحظة خاطفة ككمضة سري

 كقيكده، كتحديداتو تعيناتو الكجكد يفقد كبالفناء الحجاب، كامحاء العائؽ، زكاؿ كالفناء ىك
 لمعارؼ، الذاتية الحالة بيف التطابؽ يتـ اذف، كبالفناء، كالبلتعيف، التحديد، أصمو إلى كيعكد
 ركابط الكجكد، تعينات أم الخارجية، األشياء إف المعركؼ، لمعالـ المكضكعية كالحالة

. البقاء يككف التمزؽ مف كبدءا الكىـ، حجاب يتمزؽ كبالفناء التكىـ، عمى كعبلئؽ قائمة
 فمكي ،«المحمكدة األكصاؼ قياـ» ىك كالبقاء ،«المذمكمة األكصاؼ سقكط» ىك فالفناء
 عمى قادرا تككف نفسؾ، أجنبيا تككف ما بقدر: »الصكفية يقكؿ ،«ذاتؾ عف ابتعد» تعرؼ
 2«المعرفة

 الصفات لكؿ التدريجي التبني ك السيئة الصفات لكؿ المنظـ االقتبلع عف النظر بصرؼ ك
 الفناء، فكرة بيف تنفصـ ال عبلقةمع كجكد  أخبلقي، بأنو يكصؼ أف يمكف مما الحسنة،
 المبادلء تمؾ تحقيؽ محاكلة أف يبدك حيث كالذكر، كالتكحيد كالحب التككؿ مف كؿ كمبادلء

 التقسيـ راعينا إذا خصكصا البقاء، ك بالفناء يسمى ما إلى حتمام تؤد صكرىا أقصى في
 ك كالتسترم الجنيد مثؿ كثيريف صكفية تعاليـ في المبادلء ىذه مف مبدأ كؿ لرتبة التدريجي
 أىؿ مف بأنيـ يكسمكف الذيف ىؤالء مف حتى ر مف المتصكفةكثي بو صرح.. كقد .الغزالي
 يتعرؼ فيك، الصدد ىذا في جيد كمثاؿ تيمية ابف كلنذكر ،المحافظيف أك المتعصبيف السنة
 المريد يعتمد النمط ىذا كفي اهلل؛ یسك  ما رادةإ عف الفناء أحدىا لمفناء، أنماط ثبلثة عمى

                                                           
مو الجزائر ص ، دار ىك 1830, 1520صحراكم  عبد القادر، األكلياء كالتصكؼ  في الجزائر خبلؿ العيد العثماني    1
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 الفناء مف الكامؿ النمط ىك ىذا فأ  رلي ك ،سبحانو يرضيو ما إال يحب كال ،اهلل عمى كمية
 1.كاألكلياء نبياءباأل يميؽ الذم

ليية، كىي مما يخفؼ عف المتصكؼ كعثاء يشعر المتصكؼ بمذة الفناء في الذات اإلكفيو 
الطريؽ بؿ ىي غاية المتصكفة مف مجاىداتيـ عندما يفنكف كيشاىدكف الممككت كينظركف 
 بعيف اليقيف، فتتجمى ليـ األخبار كاألنكار، كيبصركف بنظر مف حديد،  كلساف حاليـ إذ ذاؾ

 كما قاؿ األمير: يردد

 أمطنا الحجاب فانمحى غييب السكل          كزاؿ أنا كأنت كىك فبل لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

 كلـ يبؽ غيرنا كما كاف غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا          أنا الساقي كالمسقي كالخمر كالكػػػػأس

ننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي          أنا الكاحد كالكثير كالنكع كالجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػستجمعت األضداد في ك   ا 

 ففارؽ كجكد النفس تظفر بالمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى          كزايؿ ضبلؿ العقؿ إذ أنو رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

 لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا          كتصعؽ ليس ثـ ركح كال حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسكما ىك إال أف تصير إلى ا

 ػؿ كالرمستشاىد أحكاؿ القيامة جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة          تييأ لؾ األكفاف كالغسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كيدعك األمير إلى التأسي بأحكاؿ المتصكفة كرككب مجاىداتيـ لتركيض النفس كالظفر 
بالمنى، كما يدعك المريد إلى عدـ التمسؾ بضبلالت العقؿ التي تحد المتصكفة عف بمكغ 
مأربو مما يعيدنا مف جديد إلى مكقؼ المتصكفة مف الفمسفة التي تقدس العقؿ، فيك يعد ذلؾ 

تي  ضبلالت العقؿ  في عرؼ المتصكفة سكل مف التسميـ بالحقيقة مف األرجاس، كال تأ
لغاء ما سكاىا مما ال يطالو عقؿ أك  المبرىف عمييا كالمتكصؿ إلييا بالتفكير كالمنطؽ، كا 

بعد طكؿ معاناتو لمدراسات الفقيية كالكبلمية ماؿ إلى  الغزالي  كحتى أبا حامديعممو حجى، 

                                                           
 223،ص  1970جعفر, محمد كماؿ ابراىيـ،  التصكؼ طريقا كتجربة كمذىبا، دار الكتب الجامعية القاىرة    1



85 
 

طريؽ، كتكمـ عف القمب كالكجد كاإلدراؾ الذكقي، سمؾ مع أىؿ ال ؛1 التصكؼ كطريقة
كيكضح لنا المنقذ مف الضبلؿ تاريخا ممتعا لحياتو العقمية، كانتيائيا إلى تفضيؿ الذكؽ 

 .الصكفي

 :و ابغاض العقلنزعة الشك  . ت

فإف األمير يمبس أسمكب الشؾ الذم عرؼ عند  ،رغـ االيماف بمحدكدية العقؿ عف اإلدراؾ
الفبلسفة مف أجؿ الكصكؿ إلى الحقيقة، كالمتصكؼ شاعرا أك مفكرا  يبدأ مف نقطة الشؾ 

ثـ يفترقاف بعد ذلؾ، فطريؽ  ألنو الطريؽ إلى المعرفة، كىك يمتقي في ىذا مع المتفمسؼ،
العقؿ كما  كالفيمسكؼ ىالمتصكؼ يعتمد عمى الذكؽ كالرياضة كالمجاىدة، بينما طريؽ 

يستخدمو مف براىيف كحجج إلقامة مذىبو أك الكصكؿ إلى رأم ثابت في اهلل أك في الككف أك 
ذا كاف ىدؼ الفيمسكؼ ىك البرىنة عمى كجكد اهلل، فإف ىدؼ الصكفي ىك  في الطبيعة، كا 

  2الكصكؿ إلى اهلل كالفناء فيو.

 يقكؿ األمير:

 كىؿ أنا ثابت كىؿ أنا منفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي     فيؿ أنا مكجكد كىؿ أنا معدكـ   

 كىؿ أنا في قيد كىؿ أنا مطمؽ       كلست سماكيا كال أنا أرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 كىؿ أنا ذا حؽ كىؿ أنا ذا خمؽ      كىؿ عالمي غيب أك أني شيادم

 عمى ثاركا كما كالفمسفة ـالكبل عمـ عمىكاألمير بدكره يسير في فمؾ الصكفية الذيف ثاركا 
 لمعنى الفقياء فيـ يرضيـ لـ كما الديف لعقائد كالفبلسفة المتكمميفنظرات  يرضيـ كلـ الفقو،

 أـ كانكا متكمميف النظار، اتبعو الذم المنيج إلى ثكرتيـ امتدت كقد منيا، كالغاية الشريعة

                                                           
 .271، ص 2016برىاف كزيؽ، التصكؼ في تاريخ الفكر اإلسبلمي، سكريا،   1
 248، ص 2007، 1عبد اهلل الركيبي، الشعر الديني الجزائرم، ج  2
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 بيا كيصكركف األلكىية معنى عف بيا يعبركف التي قضاياىـ إلى كصكليـ في فبلسفة،
 .خاص بكجو كاإلنساف كاهلل كالعالـ، الصمة

 فيو غناء ال كلكنو بمقدماتيـ، لممتكمميف يسمـ مف بو يرضى قد: الغزالي يقكؿ فكما لكبلـ، أما
 الكبلـ عمـ كعماد الكجكه، مف بكجو الشؾ إليو يتسرب ال الذم اليقيني العمـ يطمب لمف

 العقمي الدليؿ كلكف كالممحديف، المبتدعة ضد عنيا كالدفاع العقائد صحة عمى العقمي الدليؿ
 يجمعكف يكادكف ال المتكمميف نظار نرل كلذلؾ لو؛ معارض آخر عقمي ؿيبدل ىدمو يمكف
 .كأدلتيـ فيميـ أساليب الختبلؼ العقائد مسائؿ مف كاحدة مسألة عمى

 كنقيضو، الشيء ترل كىي الكبلـ، عمـ مف العقمي المنيج عمى اعتمادا فأكثر الفمسفة كأما
 ميداف في كمقكالتو كأدكاتو العقؿ كتستعمؿ القكة، في متكافئة بأدلة منيما كؿ عمى كتبرىف
 إال فمسفتو مف الفيمسكؼ يظفر ال لذلؾ العقؿ؛ طكر عف بطبيعتيا الخارجة اإلليية البحكث
 كنحك باإلنساف اهلل كصمة كالنفس األلكىية مسائؿ في لمنظر تصدل إذا الفكر كتبمبؿ بالحيرة
 1.ذلؾ

 الحب اإلليي ووحدة الوجود: 

مف الكاجب أف ننص عمى أف الحب اإلليي كاف في حقيقتو مف الكسائؿ لمظفر بالجنة 
ىك الذم جعؿ الصكفية ال يركف غير المعاني، كال يعبأكف باألعماؿ، حتى قالكا: ك الركحية، 

ذلة العاصي أشرؼ مف كبرياء المطيع؟ كىك حسب زكي مبارؾ يشبو المذىب الفمسفي الذم 
يؤمف أصحابو بأف حب اهلل كاؼ في الكصكؿ إلى نعمة اإلخبلص، ؛  2Quiétismeيسمى 

حيف ننظر أثرىا في األدب، كنتعرؼ ما تركت مف أقباس كتظير أىمية ىذه العاطفة السامية 
 .الحناف

                                                           
 135، ص 2019أبك العبل العفيفي، التصكؼ الثكرة الركحية في االسبلـ، ىنداكم، المممكة المتحدة   1
 حالة مف االتحاد المستمر مع اهلل حيث تصبح الركح غير مبالية باألعماؿ كحتى بخبلصيا، كىي نظرية دينية مسيحية  2

  ظيرت في اسبانيا ثـ  في أكركبا بيف طكائؼ المسحييف.
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مكقفيف مختمفيف: مكقؼ المنشئيف كمكقؼ  عف الحب اإللييكقد كقؼ الصكفية في التعبير 
المنشديف. أما المنشئكف فيـ األدباء الكبار الذيف استطاعكا قرض الشعر في التشكؽ إلى 

جزكا عف النظـ، كلكف لـ يعجزكا عف تحكيؿ الذات اإلليية، كأما المنشدكف فيـ الذيف ع
 1األشياء الحسية إلى معاف ركحية، فكاف شعراء النسيب مبلذىـ حيف يغنكف.

، كىي إما 2كيعزك الدارسكف ىذه األفكار إلى مصادر مختمفة عرفت بالغنكصية أك العرفانية
در غربية كاليكنانية شرقية كالتي انتشرت في الديانات اليندية كالفارسية كالييكدية ، أك مصا

كالمسيحية كاألفبلطكنية الحديثة، كبعض الباحثيف كعمر فركخ يرل الفمسفة اليندية كالفكر 
 3الصيني مصدرا لكؿ ىذه اآلراء شرقية كانت أك غربية.

كعف الحب اإلليي نتجت نظرية كحدة الكجكد، فالصكفية لـ يكفيـ أف يككف ليـ كجكد ذاتي 
نما كثب فريؽ منيـ يمتاز عف كجكد الناس، كل ـ يكفيـ أف يعرفكا بالشكؽ إلى ذات الدياف، كا 

فالفريؽ الذم يحب اهلل  فادعكا أنيـ جزء مكصكؿ بحقيقة أزلية ىي حقيقة كاجب الكجكد، 
نما  كاف يتشرؼ بنسبة العاشؽ إلى المعشكؽ، أما الفريؽ الثاني فبل يرل عاشؽن كال معشكقنا، كا 

 4.ء إلى الكؿ، كىي كثبة جريئة في عالـ المعقكؿيرل شكقنا يتمثؿ في حنيف الجز 

 االتجاه الشعبي -

كىك أيضا مجاىد  5كلعؿ أبرز تأثير شعبي يرتد إلى عصر الشاعر لخضر بف خمكؼ
كصكفي جزائرم تأثر في العيد اإلسباني  بالكلي الشيخ بكمديف، ككضع قصيدة بعنكاف 

                                                           
 .48ص:  2012زكي مبارؾ: التصكؼ اإلسبلمي في األدب كاألخبلؽ، الينداكم، المممكة المتحدة،  1
ىي مصطمحات حديثة تطمؽ عمى مجمكعة  مف أفكار كمعارؼ مف الديانات القديمة التي انبعثت مف المجتمعات   2

 األكؿ كالثاني الميبلدييف لتفسير التكراة. الييكدية في القرنيف
 .40ينظر المرجع نفسو، ص   3
 49زكي مبارؾ: التصكؼ اإلسبلمي في األدب كاألخبلؽ، ص:   4
 899ـ المكافؽ ؿ  1479ىك الشاعر األكحؿ بف خمكؼ بف عبد اهلل المزغراني  كلد في احدل قبائؿ منطقة الظيرة سنة   5

ـ خمدىا في شعره 1557راف، خاض غمار الجياد ضد اإلسباف في معركة شييرة جرت سنة ىػ،  قضى شبابو بمنطقة مزغ
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في مكاصمة العمؿ الصكفي كالمثابرة   األمانة فسرىا النقاد أنيا بمثابة االعتماد الركحاني
 عميو.

كىي تدخؿ في إطار الشعر الشعبي، كالشعر الممحكف الجزائرم في أغمبو تقميد لمقصيدة 
المعربة، فالفرؽ بينيما ىك اإلعراب، فيك مف لحف يمحف في الكبلـ إذا لـ يراع اإلعراب 

ميا، كقد يككف متعمما فبعض كالقكاعد المغكية المعركفة، أما قائؿ ىذا الشعر فقد يككف أ
القصائد رغـ أنيا ال تراعي القكاعد المغكية  فيي في ركحيا فصيحة، ألف ألفاظيا كعباراتيا 
ف كاف بعضيا ال يراعي  مما يدخؿ في تركيب الفصحى ال في تركيب العامية كنسيجيا، كا 

 1البحكر كاألكزاف المعركفة.

بيف كممات الفصحى كالعامية الشعر  كيفضؿ الركبي تسمية الشعر العامي الذم يمزج
الممحكف مخالفا لبعض الباحثيف الذيف يفضمكف تسميتو بالشعر الشعبي أك شعر الزجؿ، 
كيعكد السبب برأيو إلى أف في ىذا الشعر مف المكشحات أك األزجاؿ التي تقترب مف 

 2الفصحى في كثير مف األحياف أك تتراكح بيف العامية كالفصحى.

ائر يمكف القكؿ بأف الشعر غير المعرب يرتد إلى الفتح اإلسبلمي ثـ شاع بيف كبالنسبة لمجز 
الناس بصكرة جمية بعد مجيء اليبللييف  إلى الجزائر حامميف معيـ ليجاتيـ المتعددة حيث 
تغمغمكا في األكساط الشعبية، كساىمكا في تعريب الجزائر بصكرة جمية اعترؼ بيا كثير مف 

 .الدراسيف

                                                                                                                                                                                     

الممحكف،  في األربعينات مف عمره زار تممساف فتأثر بمشايخيا الصكفييف، فماؿ الى التزىد كالعبادة، ثـ ارتحؿ رفقة عائمتو 
عاش متقصدا متعففا فقيرا ككثيرا ما أفصح عف ذلؾ إلى عيف ابراىيـ، كأكمؿ حياتو في العبادة كنظـ شعر المدائح النبكية، 

ـ كيتكاجد ضريحو حاليا بمنطقة سيدم لخضر بكالية 1024ىػ 1585سنة تكفي سنة   124بشعره، عمر طكيبل حتى ناىز 
، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، 1مستغانـ، ينظر: أبك القاسـ سعد اهلل: تاريخ الجزائر الثقافي،ج

 .200،ص:1981الجزائر،
 362، ص:1عبد اهلل الركيبي: الشعر الديني الجزائرم الحديث،ج  1
 365المرجع نفسو:   2
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األخرل الفاعمة في انتشار الشعر الممحكف ضعؼ الثقافة العربية في عصكر  كمف األسباب
االنحطاط كبعد دخكؿ األتراؾ كاالحتبلؿ الفرنسي، كتظافر ظركؼ القير كغياب االستقرار 

 السياسي مما عطؿ انتشار العمـ كالتعميـ.

مديف في كقد أليـ لخضر بف خمكؼ بالسفر مف مستغانـ إلى تممساف أيف يقكـ مدفف أبي 
المزار الشيير بالعباد، كأشار  بف خمكؼ في مستيؿ قصيدتو أنو انتظر خمسيف عاما ليحقؽ 

 أمنيتو، كيذىب إلى تممساف.

 يقكؿ في بعضيا:

 آه يا سعدم كفرحتي

 مف بكمديف الغكث جبت األمانة

 مف بعد خمسيف عاـ كأنا نستنى، سعيت بركحي كراحتي

 محمد الفضيؿ مفتاح الجنة

 كراحتي أحمد ركحي

كىي أمانة ركحية شعر  بف خمكؼ بنيميا عند زيارتو لقبر أبي مديف ما يثبت بجبلء مكانة 
الشيخ في نفكس العامة، فقد مرت عمى كفاتو أربعة قركف كنيؼ، كمع ذلؾ ال يزاؿ قبره يزار، 

 كيتبرؾ الزائر بالقدـك إليو.

 كيقكؿ بف خمكؼ منكىا بقيمة ىذه الزيارة:

 ي بيذا الممقى فييا شبل نصيؼ مف نعايـ األسرار.آه مف سعدم كفرحت

 كنت عمى كؿ يكـ تأخذني الضيقة مكاكية منكرة مف نكر المختار

 حتى جاد اإللو مف ليو البقاء أنعـ عمي بزكرة إماـ الجدار
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كحسب  أحد الباحثيف فإف بف خمكؼ في ىذا المقطع يكمئ بمعاناتو مف ضيؽ مصدره نكر 
ي ضيقو إال بيذه الزكرة التبركية التي تؤشر  لحصكؿ ابف خمكؼ ؛ كلـ ينجم 1النبي محمد

عمى عبلئـ الطريؽ الصكفي كما يؤكد ذلؾ بقكلو في حكار جكاني جرل بينو كبيف الشيخ بما 
 يشبو الرؤيا داخؿ مقامو الصالح:

 تـ مكنت لي بريتي

 منيف قراىا أنا كاياه تسالمنا

 عجباتو جماعتي

 آه يا سعدماقضيت منو مسايمي كتعاىدنا 

 كفرحتي 

 محمد الفضيؿ مفتاح الجنة

 أحمد ركحي كراحتي

 بتنا متذاكريف الميؿ كما طاؿ

 عمى ديف النبي أحمد طو المبركر

 قاؿ لي أنا بكمديف أصمي مف األفضاؿ

 مف األندلس ىمتي فييا مذككر

 قمت لو أنا بف خمكؼ مداح المرساؿ

 ىاكيني بالحديث يا مصباح النكر
                                                           

مقاؿ بعنكاف: باحثكف مختصكف يشرحكف قصيدة األمانة: بف خمكؼ أصبح كاليا  10/08/2012صحيفة المساء عدد   1
 بعد زيارتو لبكمديف الغكث.
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حديثو بإعجاب الشيخ أبي مديف بشعر بف خمكؼ في مدح الرسكؿ صمى اهلل كيشير في ثنايا 
؛ كالسعي إلى نشر األخبلؽ الفاضمة  1عميو كسمـ، كقد أعطاه أمانة إكماؿ طريقو الصكفي

كالتعاليـ المتظممة بمشكاة النبكة، كقد أمدت ىذه الزيارة بف خمكؼ بالطاقة اإليجابية كأسبغت 
 ة األكلياء في مقاماتيـ بمنطقتو، فيقكؿ مفتخرا:عميو بالقكة فزار كؿ أضرح

 بعد كماؿ الحديث قاؿ لي يا األكحؿ

 خذ األمانة ك سير بيا بإذف اهلل

 مية كعشريف شيخ مف كالي الكامؿ طبعكا لؾ 

 بالنصاؼ ىاؾ الكاغط اقراه

 كمؿ الختمة الشفيع المفضؿ

 أسقاؾ بالسر الزمزمي رسكؿ اهلل 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

عقدت أياـ دراسية بالميرجاف الكطني ألغنية الشعبي خصصت لدراسة تحميؿ قصيدتو األمانة في شير أكت سنة   1
2012 
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 شرالمحاضرة الحادية ع

 نماذج تطبيقية

 يقكؿ األمير عبد القادر:

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػى         كؿ مجؿ لو تجمػػػػػػػػػػػػػيا عظيما قد تجم

 اد         أنت أبدم أنت أجمىػػػأنت مبدم كؿ ب

 بلػػػػػػػػػػحسنؾ البارم تعالى        أف نرل عنده مثػػػػػػػػ

 ػػػىػػػػػػمف جماؿ قد تدلػػػػػػػػػ  كؿ حسف مستعػػػػػار      

فيبدأ أبياتو بالتعظيـ كاإلجبلؿ لمذات االليية، كيسكؽ بعض صفاتو الحسنى كاألبدية كالعظمة 
 كاإلبداء كالخمؽ كالعمك كانعداـ النظير كالشبيو  تنزييا لمخالؽ جؿ كعبل، ثـ يردؼ:

 كنت قبؿ اليـك صبػػػػا           أسأؿ المحبكب ميػػػػبل

 زاؿ الستر عنػػػػػػي            فبدا لي الفصؿ كصبلفأ

 زادني القرب احتراقا            فأنا بالكصؿ أصمػػػى

كيظير الشاعر كيؼ يتشكؽ لمذات االليية كيتطمع لكصميا عمى دأب المتصكفة الذيف ىـ 
بيف كصؿ كفصؿ كقرب بعد صد، كما أف يناؿ الكاحد منيـ القرب حتى يصمى بالبعد 

، كالغريب في أمر الشاعر أنو يصؼ حالة القرب بالصمي كاالحتراؽ، ككأنو يظير كالنأم
"كأثر مدل مشقة نيؿ القرب، كمدل صعكبة التجمي النكراني عمى الطبيعة البشرية الضعيفة، 

عف القـك أف مف ألطؼ سكرات الحب الشغؿ بالحب عف متعمقو، كيقارنكف ذلؾ بما حدث 
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ليمى كاصمة فقاؿ ليا: إليؾ عني، فإف حبؾ قد شغمني  لمجنكف ليمى عندما جاءت إليو
 1عنؾ."

كمف خبلؿ ىذه العينة نرل سيطرة النزعة التقميدية عمى شعر األمير مبنا كمعنا، كىذا حاؿ 
أغمب الشعر الجزائرم في ىذه الفترة حيث استكحى نماذجو مف تراث السابقيف حذك النعؿ 

بل ىكادة، ففي شعرىـ تقميد يتفاكت مستكل بالنعؿ، كيسقط الحافر عمى الحافر عمدا ب
ألساليب المتصكفة السابقيف كمكضكعاتيـ كأفكارىـ، خاصة كصؼ حاالتيـ كانجذابيـ أك 

 مشاىدتيـ، كنشكتيـ في حالي السكر كالمشاىدة.

 لك كنت أعجب مف شيء ألعجبني     صبر المحبيف ما ناحكا كال باحكا

 2ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني     ىتكي كيؼ ال؟ كالحب فضاحأريد كتـ اليكل حينا فيمنعػػػػػػػػػػ

اعتبارا لككف  شعر أبي مديف الغكث كاف في محطاتو األصمية كاألصيمة صدل صادقا 
لنفس مفعمة بحب اهلل متشعبة حتى االرتكاء بماء الحقيقة متمكنة بألكانيا ىائمة بيف أطيافيا 

اف أكبر مف كؿ حدكد شعرية، مف كممة ككزف، كصكرىا، فإف ىذا الصدل الدافؽ كثيرا ما ك
ففاضت اإلشارة حتى لـ يبؽ لمبارة معنى كعجز الكزف عف مجاراة إيقاعات النفس، كىاـ 
الشاعر المتصكؼ عمى الككف مف كجد كمف طرب، كبجانب ىذا األفؽ الشعرم الباذخ، 

فادة كالتعميـ، فإننا ال كانسجاما ـ أدكار الشيخ أبي مديف الغكت التي تكزعت بيف التربية كاإل
 3نعدـ كجكدا في ىذا الديكاف لشعر تعميمي بسيط لعمو يعكد لبدايات الشيخ األكلى.

                                                           
 225ينظر عبد الكىاب  الشعراني: األنكار القدسية في بياف  قكاعد الصكفية، دار صادر بيركت، ص:  1
 طعـ اليكل. مف قصيدة مسكيف لـ يذؽ 115ينظر األمير عبد القادر: الديكاف،ص:  2
ينظر مقدمة ديكاف أبي مديف شعيب الغكت: إعداد عبد القادر سعكد، سميماف القرشي، كتاب ناشركف، بيركت،   3

قصيدة ما بيف  29مكشح، ك 18منظكمة منيا  47. كقد بمغ ما جمع في ديكاف أبي مديف 08، ص: 2011، 1لبناف،ط
 مقطكعة كمطكلة.
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تؤكد ىذه العبارة ترنح شعر أبي مديف الغكت في المستكل الفني، فتارة يرتفع لعمؽ تجربتو 
ى مف الفنية الركحية الصادقة، كتارة يسيؿ كيتبسط بسبب ظيكره في مراحؿ الشيخ األكل
 سمكؾ الطريؽ، أك بتأثير مف التربية كالتعميـ التي شغمت معظـ كقت الشيخ أبي مديف.

 فمف شعره في االستغاثة كالتككؿ:

 كمنؾ كجدت المطؼ في كؿ نائب  إليؾ مددت الكؼ في كؿ شػػػػػػػػػدة         

 كىؿ مستحيؿ في الرجاء ككاجػػب   كأنت مبلذم كاألناـ بمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ         

 شمات عدك أك اساءة صاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب فحقؽ رجائي فيؾ يا ربي كاكفني          

 كسترؾ طاؼ مف جميع الجكانب        كمف أيف أخشى مف عدك إساءة      

 ككانت شجى بيف الحشا كالترائب        فكـ كربة نجيتني مف غمارىػػػػػػػػػػػا       

 سكل أف فقرم لجميؿ المكاىػػػػػػب      فبل قكة عندم كال لي حيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة          

ساكره تتجمى في ىذه األبيات أحاسيس المتصكؼ  كأحكالو في مدارؾ الرياضة الركحية كما ي
مف تكحيد كربكبية كتككؿ كرجاء لمخالؽ في أحكاؿ الشدة كالببلء عمى الخصكص، فتنتزع 
الشاعر العاطفة الدينية المتعمقة باهلل ببل كسائط، بؿ بتضرع مباشر، تفضح ىذه العبلقة 
تكظيؼ أبي مديف لمفردات خطابية مباشرة: "إليؾ، منؾ، أنت"، كقد جعميا الشاعر مقدمة 

 طره الشعرية تكقيرا كاعتزازا كتخصيصيا لممخاطب.كجكبا في أش

كبعض العبارات ال تحمؿ معنى العبكدية كصدؽ التككؿ فقط بؿ تكحي بالتكحيد، كقكلو: 
األناـ بمعزؿ، ففييا معنى اإلخبلص هلل كحده دكف طمب األناـ أك إشراكيـ في الطمب أك 

 و كال يطمب حاجتو إال منو.التكاكؿ عمييـ، فالصكفي الحؽ خك مف يخصو ربو كحده بتككم
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مف بديع الصكر في ىذه المقطكعة تشبيو الكربة بالشجا، كىك إما الغصة ببقايا الطعاـ، أك 
اليـ كالحزف، كدقة التصكير التي جعمتو يصؼ مكاف الشجا المتمكقع بيف الحشا األحشاء أك 

يحاء بعظـ داخؿ البطف، كالترائب جمع تريبة، كىي مكضع القبلدة أك عظاـ الصدر لئل
 الكربة كأكثر منيا عظمة الخالؽ القادر عمى زحزحة الكركب عمى ثقميا كشدة كطأتيا.

كنمفي الشاعر يكظؼ بعض المصطمحات التي أضحت جزءا مف لغة المتصكفة مثؿ: 
 المطؼ، الرجاء "فقرم المكاىب"، كقد اختار لتضرعو بحر الطكيؿ.

 :1كيقكؿ مف بحر الطكيؿ أيضا

 اف حيف سبيتني              كبت بأكجاع اليكل أتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبتذلمت في البمد

 فمك كاف لي قمباف عشت بكاحد              كأترؾ قمبا في ىكاؾ يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذب

 يينى لي كال المكت أقرب كلكف لي قمبا تممكو اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل               فبل العيش

 كعصفكرة في كؼ طفؿ يضميا             تذكؽ سياؽ المكت كالطفؿ يمعب

 فبل الطفؿ ذك عقؿ يحف لما بيا              كال الطير ذك ريش يطير فيذىػػػػػػػػػػػػػػػب

 تسميت بالمجنكف مف ألـ اليكل            كصارت بي األمثاؿ في الحي تضرب

 ؽ مكتكا صبابة            كما مات باليجراف قيس المعػػػػػػذبفيا معشر العشا

تدخؿ ىذه المقطكعة الحميمة في الحب اإلليي، كتحمؿ اآلالـ الجساـ في سبيؿ التعمؽ 
بالحضرة اإلليية، فمف فرط تعمؽ أبي مديف بالخالؽ تاه في البمداف، كشبو حالو بحاؿ المسبي 

ف صبابة كشكؽ كسياد كشجف، حتى تمنى أف المكثؽ المغرب تضنيو أحكاؿ المحبيف م
يمتمؾ قمباف، فيعيش بكاحد، كيخمص الثاني لخالقو، كي يكفؽ بيف مطالب الديف كالدنيا، 

                                                           
 .     14ديكاف أبي مديف، ص:   1
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كلكف أنى لو ذلؾ كىك ال يممؾ بيف جكانحو سكل قمبا كاحدا يتجرع بو غصص التعمؽ، كيكاد 
كأحسف الشاعر تعبيرا ينفطر مما يعالج مف أحكاؿ المحبيف، فيك معمؽ بيف حياة كمكت، 

حيف شبو قمبو، كىك في ىذه الحالة بحاؿ العصفكرة التي كقعت بيف يدم طائش ال ىي 
يضميا ليكا فيكاد يقضي بحتفيا، فيي بيف ضـ كمكت، ال يفؾ الطفؿ عقاليا ، كال العصفكرة 

ؽ تممؾ ريشا يسعفيا بالطيراف بعيدا، فما أبدعو مف تصكير لقمب االشؽ الكلياف، حتى أطم
عميو تسمية المجنكف كىك المجذكب المتألو الذم لو أحكاؿ تخرج عف دائرة المألكؼ، كىي 
تسمية كثيرا ما أطمقت عمى المتصكفة ألنيـ يخرقكف ما ىك معركؼ بالعادة قكال كأحيانا 
، كمف ذلؾ أيضا المبلمة، قاؿ أبك حفص الفتى  فعبل، كينبسكف بشطحات قد ينكرىا القـك

بلمتية: أظيركا لمخمؽ قبائح ما ىـ فيو، ككتمكا عنيـ محاسنيـ، فبلميـ الخراساني عف الم
 1الخمؽ عمى ظكاىرىـ، كالمكا أنفسيـ عمى ما يعرفكنو مف بكاطنيـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .19أبك يعقكب يكسؼ بف يحي التادلي: التشكؼ إلى رجاؿ التصكؼ كأخبار أبي يعمى العباسي السبتي، ص:  1
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 المحاضرة الثانية عشر

 الخصائص الفنية لمشعر الصوفي

كالتقشؼ كالتقكل التصكير البياني الخبلؽ مثؿ قكؿ الشاعر محمد العقبي يرسـ صكرة العفة  .1
في مدحو لمنبي استمدىا مف قصة النبي يكسؼ مع زكليخا مقارنا بيف الدنيا كزخرفيا كبيف 

 زكليخا كجماليا، كأف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لـ يستجب لمدنيا كزينتيا:

 قد جاء كالدنيا عجكز غابر    فغدت زليخا في األذياؿ

 1بو عنيا في اشتغػػػػػػػػػػػػاؿعف نفسو قد ركادتو كأنػػػػػػػػػو     لر 

األسمكب المباشر الذم يقدـ المعنى عمى المبنى، كتككف قيمة النص في أفكاره ال أسمكبو،  .2
كتمؾ المنظكمات الشعرية التي نسجيا الكثير مف الطرقييف كبعض المصمحيف ساذجة في 

أثرىا في البيئات ألفاظيا كمعانييا، فيي ليست مف األدب الفحؿ، لكف قيمتيا ترجع إلى عمؽ 
 :2الشعبية، مثؿ قصيدة أبي اليقظاف قـ يا محمد

 قـ يا محمد يا ختاـ المرسميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف     كحكيـ أىؿ األرض طرا أجمعيػػػػف

 كانيض رسكؿ اهلل مف جكؼ الثرل      كانظر بعينؾ كيؼ حاؿ المؤمنيف

يجمع الشاعر إلى جانب المدح التكسؿ بالنبي تعدد المكاضيع في القصيدة الكاحدة، فقد  .3
كبالقرآف، كبالدعاء كالرجاء كاالستغاثة، فتتكدس كؿ العكاطؼ الدينية في نص كاحد، مثؿ 

 قكؿ الديسي داعيا مف حمت بو الخطكب الجساـ إلى التقكل كالتكسؿ:

 تفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿفكف كاثقا باهلل ذم العرش أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو        حميـ كريـ منعـ م

 كبالمصطفى المختار كف متكسبل         فما خاب مف بالمصطفى يتكسؿ
                                                           

 .1926سبتمبر  17جريدة النجاح   1
 .25،ص: 1932، المطبعة العربية الجزائر، 1أبك اليقظاف: الديكاف، ج  2
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؛ كأصحاب الطرؽ كالزكايا كاألشراؼ حتى يتكسؿ الناظـ المغالي 1الغمك في التكسؿ بالشيكخ .4
الصياح كال ترمؽ المتصنع باألمكات كاألحياء كجكار الشيكخ في تعبير كرنفالي يتعالى فيو 

 أثرا لشاعرية.

اإلشادة باألعماؿ بدؿ األبداف عند مداحي الحركة اإلصبلحية كرجاالتيا، كيتسـ أسمكبيـ  .5
 بالرصانة، كاالعتداؿ، كتغميب ىـ الجماعة بدؿ اختزاؿ الحركة في الزعيـ.

الحارة غياب االحساس العميؽ كالعاطفة القكية، أك تقاصر المغة التعبيرية عف نقؿ العكاطؼ  .6
لمف طرقكا ىذا المجاؿ مف الطرقييف، فبقي تعبيرىـ مشتركا متشابيا ابف بيئتو التي اتسمت 
بضيؽ األفؽ، كمحدكدية المعجـ، كضحالة الذائقة الفنية، لذلؾ يصعب أف تنافس قصيدة 
جزائرية مدحية نظيرتيا المشرقية عند المكزانة نظرا لمبيئة الفرنسية التي قيرت المساف العربي 

 2بالجزائر.

العاطفة الدينية االستقصائية التي تجعؿ الناظـ يعنى بالحقائؽ التاريخية كبمحفكظو ليضمنو  .7
قصائده كمدح الصحابة كالتابعيف كالفاتحيف الذيف حمكا بالجزائر، مثؿ عقبة بف نافع قتيؿ 

 كسيمة، كحتى خالد ابف سناف الذم أشيع أنو نبي مدفكف بصحراء الجزائر.

ض عمى الجياد في القصائد المدحية الصكفية كحضكره في القصائد المدحية غياب التحري .8
اإلصبلحية عمى غرار قصائد المشارقة كالباركدم كشكقي كالساعاتي، فيؿ كاف خكفا مف 

                                                           
مياممي، كىي متطرفة في غمكىا، كجاءت ردا عمى مما يشير إليو مؤرخك األدب الجزائرم مدائح الشاعر عاشكر الخنقي ل  1

العالـ صالح بف مينا الذم حمؿ عمى بعض الطرقييف الذيف استغمكا الديف لمآربيـ الشخصية عمى حساب العامة، قاؿ في 
 بعضيا:

 فقاؿ ربي فقاؿ الرب عبدم نعـ        أمرؾ لمشيء كف فقؿ كقػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 في اإلنس كالجف كالشيطاف كاألمـ     لؾ التصرؼ عف إذني باؿ حرج  

ينظر مكازنة أقاميا الباحث عبد اهلل الركيبي مثبل بيف قصيدة أحمد شكقي المدحية "نيج البردة" كقصيدة بمقاسـ بف منيع   2
 "نزىة المبيب في محاسف الحبيب" كخمص إلى أف سمة قصيدة المدح النبكم مف خبلؿ النمكذج الجزائرم المعتمد مفككة في

 بنائيا مطنبة في تعبيرىا بينما قصيدة شكقي مكجزة، مممة بمكضكعيا في غير إسراؼ، مكحية في تعابيرىا.
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سكء ظف االستعمار بيـ كاتياميـ بالتعصب لئلسبلـ، أـ أف الجياد ىك الفريضة التي غابت 
 اخترؽ أسكارىا االحتبلؿ؟ عف الطرؽ في القرف العشريف بعد أف

غمبة بحكر الكامؿ، كالطكيؿ،  كالبسيط، كالرمؿ،  كالرجز، كالسريع، عمى مكسيقى الشعر  .9
المدحي الجزائرم، مما يناسب مكقؼ الجبلؿ كالتكقير أماـ المقاـ المحمدم، كتطفك 

كالذكر االيقاعات الخفيفة عندما يغمب الحاؿ كالكجد الصكفي في الحضرات، كحمقات اإلنشاد 
 الجماعي.

 الطرقية بالحركات بالجزائر الحديث العصر في كاألدبية كالفكرية الدينية الساحة عجت
 في حضكر أيضا ليا كاف الدينية، الشؤكف في متكاصؿ نشاط ليا كاف ما كبقدر كالزكايا،
 التي كالغنكصي الرمزم البعد ذات األميرية الصكفية األشعار كمنذ كاألدب، الشعر مجاؿ

 الركب في سار النبكم كالمديح اإلليي، كالحب كالفناء كالكجكد الشيكد مكاضيع عالجت
 الديسي، كالشيخ سميماف، بف كمحمد الخنقي، كعاشكر المكاضيع، بيذه اعتنكا كثيركف شعراء

 بإزاء نحف الصدد ىذا في محمية، كخصكصية جزائرية، سمة ليا كأضافكا الجزائرم، كالطاىر
 قرضيا نصكص الحقيقة، كسميمة الطريقة، ابنة كذكقا، قكال المنظكمة  الصكفية النصكص
 تمؾ نعني كلسنا متبناة، متجذرة نزعة عف يعبركف كىـ كالمناصركف، كالشيكخ المريدكف
 يمارسكا لـ الشعراء فيؤالء خاما، تراثا كتبنتو ، بالتصكؼ استأنست التي  الحداثية األشعار
 كالقرب، المشاىدة كخبركا الكجد، كعايشكا السماع، عاشكا نعنييـ كمف كحدسا، ذكقا التصكؼ

 الصكفية المكاضيع جانب إلى الجزائرية الساحة شيدت كقد كاالحكاؿ، المقامات بحذاء ككانكا
 الشعراء كاف ك لممشايخ، التقديسية كالنصكص الجدالي، الصكفي الشعر ظيكر الكبلسيكية،
 فكريا، متحجرة بيئة أماـ العشريف القرف كبداية عشر التاسع القرف نياية في الصكفيكف

 كاألدبية، كالدينية الفكرية التصكؼ ثكرة دكف بقسكة حالت الحاضر، عجفاء الماضي، خصبة
حياءه القديـ، الفني الخطاب تقميد األفضؿ خيارىـ فكاف  .كحصرا قسرا كا 
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 لمحداثة مشرقا كجيا يككف أف يمكف لذلؾ بالرمكز، يغتني الصكفي الشعر أف نفترض
 الجزائرم الصكفي الشعر كاف فيؿ الرؤيا، كبعد اإلشارة يعتمد كبلىما أف قبيؿ مف الشعرية
 بالنظـ يرتفعكا أف كالشيكخ المريديف الركحانية التجربة أسعفت ىؿ المنكاؿ، ىذا عمى الحديث
 كالحبلج، الركمي الديف كجبلؿ الفارض كابف عربي ابف عند الفني الفيض مقاـ إلى الشعرم

 أـ التجربة، لضعؼ األمر يعزل كىؿ انبعاثو، كعثرت سيره، لكئت قامعة مكانع ىناؾ أف أـ
 ؟ معا لكمييما أـ البيئة، لضيؽ

 :واألنساق األبنية محاكاة .1

 المشرؽ شعراء بيف األمر انتشر فقد ؛ البديعيات تقميد الجزائرييف عند التأثر مظاىر أبرز مف
 لممدائح  المعارضة باب في األكائؿ درب عمى سائريف الحديثة الفترة  مستيؿ في كالمغرب
 صفكت منظكمة الحديث العصر في المبكرة الشعرية التجارب ىذه أبرز كمف العتيدة، النبكية

 عمى اإلحياء تيار أنصار نطمو كما الحمكم، حجة ابف قصيدة  بيا عارض التي الساعاتي
 الشاعر أيضا كمنيـ بدمشؽ،  الجزائرم الطاىر الشيخ ك بمصر، كشكقي الباركدم رأسيـ
 .الحبيب محاسف ذكر في المبيب نزىة قصيدة صاحب بالجزائر  منيع بف بمقاسـ

 الرسكؿ مدح إلى الخمكص ثـ العذرم بالغزؿ القصيدة استيبلؿ إلى القدماء تقميد ساقيـ كقد
 التي" سعاد بانت" منارة ممتمسيف التصكؼ، شيكخ مف شيخ مدح أك كسمـ عميو اهلل صمى
 المدح لشعراء قبمة إلى كسمـ عميو اهلل صمى الرسكؿ يدم بيف األكؿ انثياليا منذ تحكلت
 .قميبل إال عنيا يتزحزحكف ال النبكم

 :األفاضؿ فخر  قصيدة مف  الديسي الرحمف عبد الشاعر يقكؿ

ف الغرا بطمعتو أىبل        زار قد األتػػػػػػػػػػػراؾ الجركس مف ظبي  جػػػػػػػػػػػارا كا 

 الدارا أطيب ما فمذا ديارىـ،       في األعاريب زار قد األعاجـ، ريـ
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 سػػػػػػػػػػارا كقد حيا ريثما مسمىما        بكقفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قمبي شفا إذ حسنو يا

 تجمى اذا الحية، محايثتو في العمك أف ذلؾ االليي، الحب شعكر تخفي الريـ الظبي، فرمز
 في كتجمياتو كتدليو تنزلو في العمك عف يعبر اف لمصكفي يتسف لـ الشيكد مف بضرب لمعياف

 في اىاب اذا اال المحبة، تكلده الذم باالستيبلء الباطف، عمى حضكره كاستحكاذ الصكر،
 مف مزيدا تبسط ما بقدر تضيء كال تحجب ما بقدر تكشؼ ال التي الرمزية بالتراكيب تعبيره

 .حجاب كراء مف كتمكح تكمئ ما بقدر تصرح كال الظبلؿ،
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 المحاضرة الثالثة عشر

 ض النماذجعدراسات تطبيقية حول ب

 :2في مدح محمد بف أبي القاسـ بف عزكز 1يقكؿ مصطفى بف المكي عزكز

 خاليػػػػػػػػاسمي عني األقارب عمي كخاليػػػػػػػػػػػػػػػا        كبعد، صمي قمبا مف الحب 

ني أرل فكؽ الثريا كصاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فقالت: ترـك الكصؿ مف ذات منعة        كا 

 فقمت ليا: إني أحبؾ صادقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         كأرجكؾ لكال الحب ما كنت راجيا

رية إنما ىك تركيب لمحقيقة في كالتركيب الشعرم لرمزية الغزؿ الصكفي القائـ في ىذه الحكا
منظكرىا اإلليي، كمنظكرىا اإلنساني بحسبانو مظيرا لئلليي، كمنكشفا لعياف التجمي، كبنية 

 3تنحؿ فييا األنثى إلى شفرة يقرأ فييا الشعكر لغة مف لغات العمك مفعمة بالرمكز.

األحكاؿ إلى كالجارم في مقاـ األدب أف صاحب القصيدة الشعرية ال ييتدم بأم حاؿ مف 
نسج شعر مف طراز جديد عمى مستكل الشكؿ كالمضمكف ماداـ يقدس القدماء، كيحرص 
، كاألشكاؿ الدينية الشعبكية، فكؿ محاكلة لمخركج عف فمكية العبارة  عمى الخضكع لمرسـك
القديمة أك تركيبيا أك مكسيقاىا بمثابة المركؽ عف تعاليـ الشيكخ كمعالـ الطريقة، كقد ظمت 

دة العمكدية تميز أركاف الحياة الشعرية، فالكزف كالقافية كالمحافظة عمى مصراعي القصي
؛كاف فسيفساء تشكؿ 4البيت كحتى البداية بالغزؿ أحيانا، كتعدد األفكار في القصيدة الكاحدة

 المشيد الشعرم.

                                                           
رحمت عائمتو إلى نفطة  بتكنس   1854شاعر كقاضي  كعالـ بالفقو كالحديث مف مدينة  طكلقة ببسكرة،  كلد سنة    1

 https://al-maktaba.orgزائر عادؿ نكييض، .، ينظر كتاب معجـ أعبلـ الج1915بعمـ بالزيتكنة تكفي سنة  
 .1932سبتمبر  9الببلغ الجزائرم،   2
 .170عاطؼ جكدت نصر: الرمز الشعرم عند الصكفية، ص   3
 .198، ص 2017، دار المعرفة ، الجزائر 8أبك القاسـ سعد اهلل: تاريخ الجزائر الثقافي، ج  4
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خذ المعمـك أف التعبير عف المحبة كالحكمة االليييف بأساليب مستعارة مف الشعر الغرامي أ
شكؿ االستقرار كالثبات في تراث الشعر الصكفي، كما استقرت مف قبؿ األنماط األسمكبية 

 1الخاصة بشعر الغزؿ العذرم منو كالصريح.

كقد تككف ىذه المقدمات الغزلية تقميدية النسج، لكنيا أيضا تعبر عف حب الصكفي لمجماؿ، 
الجماؿ األزلي المطمؽ، المعشكؽ  كتعمقو بالحؽ، كالحؽ كما صكره ىؤالء الشعراء كغيرىـ ىك

عمى الحقيقة في كؿ جميؿ، كقد تجمى في جميع صكر الجماؿ لكي يعشؽ، ألف طبيعتو 
األزلية قد اقتضت ذلؾ، بؿ إف ما يسمى بالحب اإلنساني ليس عمى الحقيقة إال حبا إلييا 

 2كبرزخا مكصبل إليو.

غنكصي يظير األنثى "بكصفيا  مف  كما أف المقدمة الغزلية األنثكية ما ىي إال رمز باطني
ناحية تجسيدا لمنفس التي تبدك معرفتيا مقدمة جكىرية كمدخبل ال غناء عنو إلى المعرفة 
الربكبية، كبكصفيا مف ناحية أخرل مظيرا لمتجمي اإلليي في الصكرة العينية المحسكسة التي 

 3اعتبرىا الصكفية مف أكمؿ صكر التجمي."

ناية شعراء التصكؼ عمى ىدم القدماء بمكاضيع الشيكد كالفناء كلمسنا في ىذا السياؽ ع
؛ يصؼ األنكار التي تجمت 1كاإللياـ، كمف ذلؾ قكؿ الشاعر محمد بف سميماف4كحالة الكجد

 لو حاؿ الشيكد:

                                                           
 .232ص عاطؼ جكدت نصر: الرمز الشعرم عند الصكفية ،  1
 .92ينظر رينمكد نيكمسكف: في التصكؼ اإلسبلمي كتاريخو، ص  2
 .153عاطؼ جكدت نصر: الرمز الشعرم عند الصكفية ،ص   3
يثمر السماع حالة  في القمب تسمى الكجد، كيثمر الكجد تحريؾ  األطراؼ، إما بحركة غير مكزكنة فتسمى االضطراب،   4

ما مكزكنة فتسمى التصفيؽ كالرقص، ينظر احياء عمـك الديف لمغزالي، ج ، كقد 332، دار صادر بيركت، دت، ص 2كا 
متمثبل بعبارة أبي عمر المكي  القائؿ: ال يقع عمى كيفية ذكر الطكسي في الممع  اختبلؼ أىؿ التصكؼ في تعريفو،  

 .300الكجد عبارة ألنيا سر اهلل تعالى عند المؤمنيف المكقنيف، ينظر الممع ص: 
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 كالفضؿ جاد بفيضةكلما دنا التقريب كانتزح الجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا          كالح الصفا، 

 تكلت حجكب الفيـ، كانكشؼ الغطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا           كجاءت فيكض الغيب ترمي بقػػػػػػػػكة     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيػػػػػا ألحبػػػػكجاد بسر ال أبكح بذكره كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف          بنزر تركيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كنبلحظ أف الشاعر يحجـ عف التصريح بمشاىدتو خكؼ الكقكع في محظكر الشريعة، أك 
الفيـ الخاطئ مف قبؿ العكاـ، كىك يحاكي طريقة المتصكفة المحققيف ، "فالعظماء منيـ ال 

بالتكمـ فيو، بؿ   يعتبركف ىذا الكشؼ كال يتصرفكف، كال يخبركف عف حقيقة شيء لـ يؤمركا
 2يعدكف ما يقع ليـ مف ذلؾ محنة، كيتعكذكف منو إذا ىاجميـ.

كبالمجاىدة كادماف الذكر يحصؿ لممتصكؼ كشؼ حجاب الحس كاالطبلع عمى عكالـ مف 
أمر اهلل، ليس لصاحب الحس كما يقكؿ ابف خمدكف إدراؾ شيء منيا، فيتعرض حينئذ 

فتح اإلليي، كتقرب ذاتو في تحقؽ حقيقتيا مف األفؽ لممكاىب الربانية كالعمـك المدنية كال
األعمى، أفؽ المبلئكة، كىذا الكشؼ كثيرا ما يعرض ألىؿ المجاىدات، فيدرككف مف حقائؽ 

 3الكجكد ما ال يدرؾ سكاىـ.

 كتتصاعد نزعة كحدة الشيكد  في بعض شعر األمير عندما يقكؿ:

 نا كأنت كىك فبل لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسأمطنا الحجاب فانمحى غييب السكل          كزاؿ أ

 كلـ يبؽ غيرنا كما كاف غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا           أنا الساقي كالمسقي كالخمر كالكػػػػأس

ننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي     أنا الكاحد كالكثير كالنكع كالجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس       تجمعت األضداد فيى كا 

                                                                                                                                                                                     
محمد بف سميماف المستغانمي، شاعر مف أىؿ مستغانـ عاش بندركمة، نظـ الشعر بالفصحى كالعامية، أكثر شعره في   1

-https://al، ينظر كتاب معجـ أعبلـ الجزائر عادؿ نكييض،  1927لتكسؿ تكفي سنة التصكؼ كالمديح النبكم كا
maktaba.org 

 .579ابف خمدكف، المقدمة، ص:  2
 .579المصدر نفسو، ص:   3
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 ففارؽ كجكد النفس تظفر بالمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى          كزايؿ ضبلؿ العقؿ إذ أنو رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

 ليس ثـ ركح كال حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسكما ىك إال أف تصير إلى الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا          كتصعؽ 

 تشاىد أحكاؿ القيامة جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة          تييأ لؾ األكفاف كالغسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كالرمس

لقد اطمع المتصكفة عمى أحكاؿ، كشاىدكا ما شاىدكا، كال يقـك دليؿ عقمي عمى ما عاينكا،  
كال دليؿ حسي أيضا ىناؾ، إال شكاىد شعرية تبدك أحيانا كاضحة جمية، كفي غالب الكقت 
غامضة ممغزة، كليس البرىاف كالدليؿ كما يقكؿ ابف خمدكف بنافع في ىذا الطريؽ ردا كقبكال، 
إذ ىي مف قبيؿ الكجدانيات، لذلؾ قصرت مدارؾ مف لـ يشاركيـ طريقيـ في فيـ أذكاقيـ 

 1كمكاجدىـ.

كجداف الصكفي يختمؼ عف الكجداف الحسي كالعقمي، كليذا السبب يجمع الصكفبة الخمص كال
عمى أف تجربتيـ الصكفية في قمتيا ال يمكف كصفيا أك اإلحاطة بيا في عبارات، ألف 
الكممات إنما تتكلد مف كجداننا الحسي كالعقمي، كتحمؿ في طياتيا عناصر ىذا الكجداف، 

  2ي مف ىذه العناصر.بينما يخمك الكجداف الصكف

 أما نزعة كحدة الكجكد فيعكسيا عيانا قكؿ الشاعر:

 فما باليـ يدعكنو عبد القػػػػػػػػػػػػػادر        كلـ يبؽ إال قادر ما لو عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 لقد باد مف كاف مف قبؿ بائدا         كزاؿ خياؿ الظؿ كارتفع السػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 عف الفعؿ المصكف حجابو         فصار ضبلال ما أراه لو رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كزاؿ

 فمست أنا ذاؾ الذم تعرفكنػػػػػػػػػػػػو         أال فاطمبكا مف ذا يكممكـ قصد

                                                           
 .80ابف خمدكف: المقدمة، ص   1
 .120ص:  1970محمد كماؿ  ابراىيـ جعفر: التصكؼ طريقا كتجربة  كمذىبا، دار الكتب العممية، القاىرة   2
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كيشبو ما حؿ باألمير كغيره مف أرباب التصكؼ في حاؿ الفناء كالشيكد كضعا يحاكي 
ماتة لمصفات السبعية حتى المكت، لكنو ليس مكتا حقي قيا بؿ تجاكز ألرضية الشيكات، كا 

يحيا الصكفي في صكرة جديدة كشكؿ مغاير، كمثؿ ىذه المشاىد في حاؿ الفناء  كما يعبر 
 1الغزالي ال مطمع فييا لغير األنبياء كاألكلياء الذيف تقترب درجتيـ منيـ.

اإلنسانية التي أكىمت أف ليا كيؤمف األمير عبد القادر عمى غرار المتصكفة أف النفس 
كجكدا غير كجكد الحؽ، فحجبت عنو، ال تزاؿ تشتاؽ إلى االتصاؿ بو، كتحف إلى الرجكع 
إليو، ألنو مجمى مف مجاليو، كىذا الشكؽ الذم يدفعيا إلى الفناء عف ذاتيا، كيرمي بيا في 

لحب إذف ىك الذم أحكاؿ الجذب كالكجد، ىك كحده السبيؿ إلى عكدتيا إلى كطنيا القديـ، فا
يحكؿ ذلؾ المزيج المادم الذم تشترؾ فيو جميع المخمكقات إلى ذىب خالص، كالحب غايتو 
االتحاد، ألنو يتجاكز النظر الفكرم، كالفكر يقتضي اإلثنينية ألنو البد مف عقؿ يفكر 

 2كمكضكع يفكر فيو.

كؼ كفؽ منظكر أبي قد يفسر المجكء إلى التصكؼ أحيانا باليركب، فعكدة األمير إلى التص
القاسـ سعد اهلل بتمؾ الصفة التي تدعك لمدىشة كانت ىركبا مف محاكالت استعمالو  في 
أدكار لـ ير الفرصة سانحة لمقياـ بيا، كفد كانت لو ىمة قعساء كمركءة شماء أيضا، فرأل 
ا أف خير ما يبتعد بو ىك المجكء إلى الفتكحات المكية كفصكص الحكـ البف عربي، كغيرىم

 3مف كتب الحقيقة الصكفية، كقد أصبح كثير الغيبة عف الكجكد الحسي.

فالتجربة الصكفية الجزائرية منذ األمير عبد القادر قد نكعت أفكار الشعراء، كجعمت شعرىـ 
ترجماف لذكاتيـ، لكف ضيؽ العبارة، كتقميدية التعبير، كضحالة البيئة الثقافية لـ تمكنيـ مف 

 لتعبير السطحي إلى التعبير العرفاني.نقؿ الشعر مف معترؾ ا
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 المحاضرة الرابعة عشر:

 مميزات األدب الصوفي الجزائري

يعتبر الصكفية أنفسيـ خاصة أىؿ اهلل الذيف منحيـ أسرار العمـ الباطف المكدع في القرآف 
كالحديث، كأنيـ استعممكا في التعبير عف ىذا العمـ لغة الرمز كاإلشارات التي ال يقكل عمى 

 1فيميا غيرىـ مف  المسمميف.

يبرر ابف خمدكف ىذا االتجاه الرمزم في الشعر الصكفي بأف األكضاع المغكية إنما ىي 
لممعاني المتعارفة، فإذا عرض مف المعاني ما ىك غير متعارؼ، اصطمحنا عمى التعبير عنو 

د لغيرىـ مف بمفظ يتيسر فيمو منو، فميذا اختص ىؤالء بيذا النكع مف العمـ الذم ليس يكج
 2أىؿ الشريعة الكبلـ فيو.

فحدكد الكتابة الصكفية كماىيتيا ليا ارتباط جدلي بالمعرفة الصكفية عمى اإلطبلؽ، كىذه 
المعرفة ال تدكر كال تتمحكر إال عمى الحقيقة، كمف ثـ فالتعبير عف ىذه الحقيقة يجب أف 

ي ال يمكف التعبير عنيا بمغة يككف مكازيا كمندمغا في آف كاحد مع الحقيقة الصكفية، كالت
الظاىر، إنما الباطف ىك الحاضر في ىذا الخطاب، كانطبلقا مف ىذا المعطى ػػػػػػ كمعطيات 
خارجية أخرل ػػػػػ قامت ثنائية الظاىر/ الباطف، ثنائية العبارة/ اإلشارة، ثنائية الحقيقة/ 

. / الرسـك  3الشريعة، ثنائية الفيـك
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ي استجبلب رمكز تداكليا المتصكفة منذ حقب كرمز الخمرة، كىذا المسرب نراه متجميا ف
فكصفيا عند بعض الشعراء الجزائرييف ال يرقى إلى "مستكل القصائد القديمة  لعدـ اعتناء 

  1الكاصفيف بالجانب الفني  كالصياغة الشعرية."

 يقكؿ أحمد بف أحمد المكي:

 ػػػػػػػػػػػػاء زالليما شربت مف خمرة الدكالي         كال مزجتيا بمػػػػػػ

 كلكني غبت بخمرة المعاني          فسكرم بيا حؽ ال أبالي

فالشاعر ينزه المتصكفة عف تعاطي المسكر الحقيقي،  يمغي كؿ شكؿ لبللتباس حكؿ 
مصطمح الخمرة، ففي النياية  خمرتيـ معنكية ، تغيبيـ  أحكاؿ الكجد، كالقرب، كالكشؼ عف 

ة الشعراء الجزائرييف قد انصبت عمى "تقميد القدماء في المعاني العالميف، كالحاصؿ أف عناي
التي ليا صمة  بكصؼ الخمر، أك بصكر قديمة عرفت لدل ابف الفارض، كغيره ممف كرسكا 
قصائدىـ ليذا الغرض كأجادكا فيو، األمر الذم جعميـ مثبل لبلقتداء كالتقميد، كلكنو تقميد ال 

 2البتكار."يرقى إلى مستكل الصنعة فضبل عف ا

قد تككف كممة الخمرة مف األلفاظ المكىمة، كنكعا مف الشطح التعبيرم الذم يمجو الفقياء، 
كيؤاخذ عميو أىؿ الشرع لكنيـ "أىؿ غيبة عف الحس، كالكاردات تممكيـ حتى ينطقكا عنيا بما 
ف العبارة عف المكاجد صعبة  ال يقصدكنو، كصاحب الغيبة غير مخاطب كالمجبكر معذكر، كا 

 3لفقداف الكضع ليا."

استطاع الصكفية ػػ متتبعيف في ذلؾ الشيعة ػػػ أف يبرىنكا بطريقة تأكيؿ نصكص الكتاب 
كالسنة تأكيبل يبلئـ أغراضيـ عمى أف كؿ آية بؿ كؿ كممة مف القرآف  تخفي كراءىا معنى 
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ي أكقات باطنا ال يكشفو اهلل إال لمخاصة مف عباده الذيف تشرؽ ىذه المعاني في قمكبيـ ف
كجدىـ، كمف ىنا نستطيع أف نتصكر كيؼ سيؿ عمى الصكفية بعد أف سممكا بيذا المبدأ  أف  
يجدكا دليبل مف القرآف لكؿ قكؿ مف أقكاليـ كنظرية مف نظرياتيـ أيا كانت، كأف يقكلكا  أف 

 1التصكؼ ليس في الحقيقة إال العمـ الباطف الذم كرثو عمي بف أبي طالب عف النبي.

يمتقي التفسير الصكفي لمقرآف الكريـ  ػػػ في المنطمؽ عمى أقؿ تقدير ػػػػ مع تيار الشيعة كقد 
الباطنية، كما تؤكدة اآلثار المنسكبة في ىذا الميداف إلى بعض أئمة الشيعة الباطنية في 

 2السياؽ التاريخي لحفريات المعرفة اإلسبلمية.

جعبتو اف ظاىرا أك باطنا صكرة كىذا يعني مف دكف شؾ أف الشعر الصكفي يحمؿ في 
التشيع آلؿ البيت، متأثرا بجك العمـ كحمقاتو المتشربة ليذا المنزع، لكننا طفقنا نممح في الشعر 
الجزائرم خبلؼ ذلؾ تماما، فمعؿ مف  أبرز الخصكصيات التي ميزت النصكص الصكفية 

عراء الجزائرييف المحدثيف، قمة االنتاج في قصائد التشيع كاالطراء آلؿ البيت عند الشالحديثة 
لى عدـ انتشار المذىب الشيعي في الجزائر بالصكرة التي انتشر بيا في إكيرجع السبب 
 3"فالمذىب السني كاف كاليزاؿ ىك الغالب في المغرب العربي."بيئات أخرل، 

بمدح أىؿ الطرؽ الصكفية بعد مدح النبي لككنيـ في  كما رأينا الشعراء في أغمبيـ يكتفكف
ألغمب ينتمكف ألىؿ البيت، مع ذكرىـ آلؿ البيت في الختاـ عند الصبلة عمى النبي دكف ا

، كلقد يعني ذلؾ أف الشعراء الجزائرييف كجدكا في شيكخ الطرؽ إفراد قصائد خاصة في التشيع
ممف يمتكف بصمة آلؿ البيت عف طريؽ السيدة فاطمة بنت النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

عة، أك أنيا نزعة تختفي في طيات اتجاه ساد الشعر الصكفي حقبا تعكيضا عف ىذه النز 
 طكيمة.
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مدح الطرؽ الصكفية كاف يتخذ طريقيف، الحجاج كالجداؿ مع غمبة كيمكف أف نبلحظ أف 
كغمبة الشعكر كاالحساس كالعاطفة كالخياؿ  ؛1التجريد المنطقي عند الدفاع عف المتصكفة

، كنرل الطريؽ األكؿ يسكد في قربا أك استجبلبا لنفععند مدحيـ في حاالت الصفاء حبا أك ت
حاالت تككف فيو الطرقية ميددة مف قبؿ تيار مناكئ أك حاكـ جائر، فيتخذ الشعراء مكقؼ 
الدفاع عف الطرقية كنزعة التصكؼ، كقد يشفعكف حججيـ بغميظ القكؿ، كقد تراجع تيار 

ة بالجزائر منذ العيد العثماني، الشعكر الرقيؽ كالعاطفة كالخياؿ عند الشعراء المتصكف
كباألخص في العيد االستعمارم لشيكع ظاىرة التقميد ألشعار القدماء، كغياب اإلحساس 
الدافؽ بسبب سطحية الممارسة الصكفية لدل البعض اآلخر، أك ضآلة العمؽ الثقافي عند 

 فئات أخرل. 

بلـ الذم اعتنى بو عدد مف كيعزل بقاء شأفة الحجاج كالجدؿ أيضا إلى التأليؼ في عمـ الك
العمماء كالمتصكفة، كاشتير مف بينيـ األمير عبد القادر الجزائرم، كمحمد بف يكسؼ 
أطفيش، كمحمد بف عبد الرحمف الديسي، ككاف عنكاف ىذا العمـ عادة ىك العقائد، ك قد 

يو نادرا اشتيرت عقيدة السنكسي المعركفة بأـ البراىيف، أما عمـ المنطؽ كاف كاف التأليؼ ف
مف قبؿ المتصكفة، فإف مادتو مع ذلؾ كانت تدرس في بعض الزكايا، كفي بعض المدارس 

 2الرسمية.
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 الخاتمة

لقد عرفت البيئة الجزائرية منذ عيد قديـ يرتد إلى القرف الخامس لميجرة التصكؼ السني الذم 
التركي كما  سرعاف ما تطكر إلى تصكؼ فمسفي، كبمغ ذركة التصكؼ الشعبي في العيد 

بعده، كاغتنت الساحة األدبية الجزائرية بأشعار ذات أبعاد ركحية متنكعة كمكاضيع شتى، 
يأتي عمى رأسيا شعر الحب اإلليي، كاالستغاثات كالتضرعات، كشعر السكر كالخمرة 

 الصكفية، كقصائد المدائح النبكية.

اسميـ في العالميف، كفييـ مف كاف خمفت البقعة الجزائرية عمماء أجبلء كفقياء مبرزيف طار 
، يأتي في طميعتيـ أبك مديف  زاىدا كمنيـ مف كاف صكفيا ال يشؽ لو غبار في عمـ القـك
التممساني، كعبد الرحمف الثعالبي، كابراىيـ التازم، كأبك الحسف ابف باديس كغيرىـ، كترككا 

 آثارا شعرية جمة أغنت ساحة األدب، كأليمت أجياال الحقة.

عيكف  ف الممارسة الصكفية بالجزائر انتاج شعرم زاخر تبارل الشعراء في حفظنجـ ع
كتخميسيا كتشطيرىا كمعارضتيا، كتنافس العمماء في شرحيا مثؿ المنفرجة البف قصائده، 

كالسنيية ألبي الحسف بف باديس، كغيرىا مف المتكف  ،النحكم، كالمرادية البراىيـ التازم
  ظيا المريدكف.كالقصائد التي انكب عمى حف

ممف قصدكا القصيدة في الحب اإلليي التي ال تبايف  مغاربيايعد أبك مديف مف األكائؿ 
قصيدة الحب االنساني في البناء كالداللة إال مف حيث اعتبار السياؽ الصكفي، كمف حيث 

مف  وكان ،بعض القرائف المفظية كالداللية القميمة التي تستكقؼ القارئ المتأني مف حيف آلخر
ما يتعمؽ بقسـ الغياب : الطمؿ، الحنيف، الرحمة، ما يخص قسـ لديو المكضكعات الشائعة 

الحضكر: الخمر المادية، المقاـ، الحاؿ، كمنيا ما ىك مشترؾ بيف القسميف كالغزؿ أك ما 
 .يعرؼ بالحب اإلليي
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في باب الخطاب الصكفي أصيمة في كؿ  لؤلمير عبد القادرلـ تكف التجربة الصكفية 
مستكياتيا بؿ إنو قمد السابقيف، كاستحمب منيـ أفكارىـ الفمسفية خاصة الفيمسكؼ "ابف عربي" 

 مما أكقعو أحيانا في الشطط الذم مجتو طكائؼ الفقياء، كرضي بو خمصاء التصكؼ.

المداخؿ، ترتفع عمى العمكـ غني األفكار، متنكع  الجزائرمإف الخطاب الشعرم الصكفي 
تعابيره أحيانا إلى مستكل فني تصكيرم خبلؽ، كتنحدر أحيانا إلى السطحية كالتكرار، كفي 

التي لجمت  ـالفكاؾ مف لغة عصرى كاعيلـ يستط بعض شعراء التصكؼذلؾ تأكيد عمى أف 
 الخطاب األدبي بمجاـ التقميد.
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