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الشعر الصويف العريب يف دراسات املستشرقني رينولد نيكلسون أمنوذجا
 أمحد بن صاحل أمحد الغامدي.د

أستاذ األدب والنقد احلديث املساعد بقسم اللغة العربية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة الباحة

:امللخص

) الشااعرReynold. Nicholson حااا ها ا الب ااا طوااااهة الااليل ال ليلا نقااد اللقااد مراجعااة الكيفيااة الااأ هباار ااا (ريلولااد نيكلسااو
) ال زمNicholson  صلت الراجعة ال ليلية إىل (نيكلسو، ال مثيل علييا، اا ل اج األفكار القضااي، جعله حمال للمقارنة،الصويف العريب
 مع مراعاة السياهبات الثقافية، ان خاب مناذج مله، ضر رة فيمه طوصفه داال على الواهبع احلقيقة،يف طريق ه ابلليل ال ارخي الرتكز على الوضوع
إىل الشاعر الصاويف- طعد ذلا- )Nicholson  خلص (نيكلسو، دف كسب تعاطف القارئ األ ر يب، مدى تهورها اترخييا،الكونة هلا
 كا من ن ائل،  الا غراق الشعراء العرب يف األااليب البيانية الرهقة للمرتجم الضعفة لألثر الر ح، العريب هبل تعبيا ضعف أتثيا من الفارا
 أت ياال طعااب الرمااو،( متكاان يف مليجااه الساااط ماان ال لبااه إىل طعااب البااادئ اليمااة للقاراءةNicholson  (نيكلسااو:مااا توصاال إليااه الب ااا
 مااا كااا ل ا ل ااابب يف،  األااااليب البيانيااة ال ا ثرة يف تشااكيل الع ا، مهاال ثاار الفرديااة- يف القاطاال-  إال نااه، تلويااع طاارق اا ا ل اجه،الصااوفية
 أتكياد صاورة العقال الشارهب ال سام يف خهااب االا شاراق طعادم الدهباة، احلد من ظائفاه ال عبيياة،إضعاف القيمة احلقيقية للشعر الصويف العريب
.القدرة على الدمل االن ظام
. الصوفية؛ األدب الصويف العريب؛ ريلولد نيكلسو ؛ نقد اللقد؛ االا شراق:الكلمات املفتاحية
Sufi Arabic Poetry in Orientalist Studies Reynold Nicholson Case of Study
Dr. Ahmed bun Saleh Ahmed Algamdi
Assistant Professor of Literature and Modern Criticism, Dept. of Arabic Language
Faculty of Arts and Humanities at Al-Baha University

Abstract:
This research used analytical approach, criticizing of critique to reevaluate the way that Reynold
Nicholson has used to study Sufi Arabic Poetry, making it a topic of comparison, extracting ideas and
issues, and giving representing examples, This analytical approach concludes that Nicholson was
committed in his methodology to historical method that based on the topic, the need to understand it as
evidence of fact and reality, selecting samples, by giving special consideration to the component of
cultural context, and how historically developed aiming to win the sympathy feelings of European reader,
Nicholson, then, concluded that the Arabic Sufi Poetry is less in expression and effectiveness in
comparison with Persian’s one, because that Arab Poet consumed in lingual expressions that cause fatigue
to translator, while at the same time reducing spiritual effect, The research found out that Nicholson was
successful in his earlier approach to notice some critical principles of reading and interpreting some Sufi
symbols, and varied his conclusions. But, on the other hand, he neglected the effect of individualism, the
figurative language that affect in building of meaning, which has effect in weakening the spiritual value
of Arabic Sufi Poetry, reducing its expressional function, and stabilizing the idea that oriental mentality is
inaccurate and not able to link and correlate, when it is about oriental discourse.
Keywords: Sufism, Sufi Arabic Literature, Reynold Nicholson, Criticizing of Critique, Orientalism.
.
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ً

ياي لليل ال عامل مع الشعر الصويف العريب ،ما
حيا ه ا الب ا يقدم ص ًفا حتليليًا ً
نقدا تفس ً
Reynold
صاحبه من آراء إشكاالت هبضااي يف درااات الس شرق اإلجنليزي (ريلولد نيكلسو
حتديدا يف ك به اآلتية( (A Literary History of The Arabs) :ال اريخ األديب
،)Nicholson
ً
للعرب(( )Islamic Poetry and Mysticism( ،))1الشعر اإلاالم ال صوف(Studies in ( ،))2
( )Islamic Mysticismدرااات يف ال صوف اإلاالم (( ،))3الصوفية يف اإلاالم( ،))4االع ماد علييا
طوصفيا مصادر رئيسة.

لعل اخ يار نيكلسو  Nicholsonمربر من اللاحي ني ال ارخيية العرفية ،فيو يعد من ر اد الدراة
اإلجنليزية يف درااة ال هب الصويف آداطه الفاراية العرطية ،حتقيقيا ،ترمج يا إىل اإلجنليزية( .)5ال د على
ذل من اعرتاف (حممد الشرهبا ي) أبمهي ه الأ كسبيا من " فرة دراااته عم مراجعاته جر ة رجوعه عن كثي
من ال صورات ،حىت نه هبضى حنبه مل ي مكن من ك اطة اتريخ عام لل صوف اإلاالم "( ،)6يف داللة على اا غراهبه
حيان -على هنا هنائية(.)7
مرجعا موثوهبًا للصوفية آدا ا ،تعامل ن ائجه ً -
إخالصه لوضوعه ،حىت صبح ً
كانت آراؤه حو طعب الظواهر الفلية الرمزية للشعر الصويف العريب الأ ا قف الدرااة علدها عرضا
حتليال حمل اتباع علد نقاد عرب ،أتثر ا ا حا لوا تهويرها.
على الرغم من مهية (نيكلسو  )Nicholsonيف هبراءة الشعر الصويف العريب ،فإنه –على حد علم
الباحا –ال توجد درااات نقدية عرطية حو مليجه يف ال ليل ال فسي ،عالهب ه خبهاب االا شراق ،طل
احنصرت الدرااات عله يف ثالثة اياهبات:
جيعل من الشعر الصويف العريب يف ك ب (نيكلسو  )Nicholsonمثاال
-1اياق ديين ،حيا
ل وضيح الصوفية اإلاالمية ،مقارن يا طغيها من الصوفيات مما يدخل ضمن ما يسمى طاا(الدين القار ) ،من

)(1

A literary History of The Arabs, R. A. Nicholson, New York, 5ed, 1907.
Islamic Poetry and Mysticism, R. A. Nicholson, Adam Publishers and Distributors, New Delhi, 2011.
)(3
Studies in Islamic Mysticism, R, A. Nicholson, Cambridge University press, Cambridge, 1921.
)(2

( )4الصوفية يف اإلاالم ،رنولد نيكلسو  ،ترمجة :نور الدين شريبه ،مك بة اخلاجن  ،القاهرة ،ط2002 ،2م.
( )5مواوعة الس شرهبني طبعة جديدة ملق ة مزيدة طثمانني مادة جديدة ،عبد الرمحن طد ي ،ت1423ها ،دار العلم للماليني ،طي ت ،ط1993 ،3م ،ص ص-593
.594
( )6االجتاهات احلديثة يف درااة ال صوف اإلاالم (مصادره آاثره) حتليل نقد ،حممد عبد هللا الشرهبا ي ،دار الفكر العريب ،القاهرة1993 ،م ،ص.21
( )7الرجع الساط  ،ص .183على الرغم من ذكر (الشرهبا ي) ل ل يف اياق نقدي ،فإ تل القولة دالة على مهية ما صل إليه (نيكلسو  (Nicholsonمن
مسعة مكانة علمية ،كدها (عبد الرمحن طد ي -ت  1423ها) يف ترمج ه له ،ذكر نه يعد من " كرب الباحثني يف ال صوف اإلاالم " .ال صوف اإلاالم من البداية
حىت هناية القر الثاين ،عبد الرمحن طد ي ،ت1423ها ،كالة الهبوعات ،الكويت1975 ،م ،ص.593
- 86 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)26رجب 1442ه – مارس 2021م

مثل يا الأ اا فاد مليا الباحا يف توضيح مفيوم الصوفية اترخييا مقاماهتا حاالهتا :ك اب إطراهيم طسيوين
(نشأة ال صوف اإلاالم )(.)1
-2اياق ثقايف ،ي مركز حو معرفة ال داخل ال أثر ال أثي طني الصوفية العرطية الفاراية خصوصا؛ إذ
كا للشعر الصويف العريب علد (نيكلسو  )Nicholsonحضور يف اياق ال مثيل ل ل  ،مثل درااة (رشيد
يلوح)(.)2
-3اياق نقدي فين ،اه م ط ليالت نيكلسو  Nicholsonيف توضيح مجاليات الشعر الصويف العريب،
كشف رمو ه ،طرق طلاء الصورة لدى جمموعة من شعرائه ،مثل درااة (خلاثة طن هاشم) العلونة طا(الشعر
الصويف طني الرؤية الفلية السياق)( ،)3لدى شاعر مليم ،مثل درااة (حوماد صلي ة) للرمز الصويف يف شعر
(اطن الفارض)(.)4
يالحظ على الدرااات الساطقة هنا مل تكن خاصة طدرااات (نيكلسو  ،)Nicholsonكا االه مام
ا حاضرا يف اياهبات غي دطية ،مثل األداي ال داخل الثقايف ،اياهبات دطية لكله حمصور يف توضيح
اجلماليات الدالالت البيمة .فكانت القراءات –يف ضوء ما اب  -مثلة مناذج للقضااي ليس للمليل الهريقة.
ل ا؛ جاءت ه ه الدرااة ل قلب االه مام ،جتعل من درااات (نيكلسو  )Nicholsonللشعر الصويف العريب
ملهلقا لل عريف مبليجه ،أتثياته إشكاالته عالهب ه خبهاب االا شراق طوصفه مرجعا مقيااا لل جا
االخ الف ،االتساق ال كرار.
طلاء على ما اب ؛ ايكو الس ا الرئيس مرتكزا حو الكيفية الأ هبر ا (نيكلسو )Nicholson
الشعر الصويف العريب؛ ما متيزت طه ،ما ترك ه من ثغرات ،اثرته -طعد ذل -من إشكاالت.
ا كو اإلجاطة عن األائلة الساطقة مس عيلة ابلليل ال ليل يف مبادئه الثالثة :الوصف اللقد
ال أ يل .فالوصف اي مثل يف توضيح الفاهيم ال صورات الأ تبلاها (نيكلسو  ،)Nicholsonحتديد
اياهباهتا ال ارخيية الثقافية ،العايي ،األااليب الس خدمة يف اا خالص حكامه الفلية العرفية .ما نقد اللقد
فسي مثل يف إعادة اللظر يف مكونت تل األحكام إجراءاهتا ،اا ل اج مميزاهتا إشكاالهتا .يف حني ال أ يل
اي ضر يف رطط ن ائل اللقد مع خهاب عم؛ هو خهاب االا شراق ال ي يعد (نيكلسو  )Nicholsonجزءا
مله داال عليه.
( )1نشأة ال صوف اإلاالم  ،إطراهيم طسيوين ،القاهرة ،دار العارف( ،د.ت).
( )2ال داخل الثقايف العريب –الفارا من القر األ إىل القر العاشر اهلجري ،رشيد يلوح ،الركز العريب لألحباث درااة السيااات ،هبهر2014 ،م.
( )3الشعر الصويف طني الرؤية الفلية السياق ،خلاثة طن هاشم ،طي ت ،ك اب –نشر 2017 ،م.
( )4الرمز الصويف يف شعر اطن الفارض درااة يف الس وايت اجلمالية الداللية ،حوماد صلي ة ،طر حة دك وراه ،اجلزائر ،جامعة اجلياليل لياطس ايدي طلعباس ،كلية اآلداب
اللغات الفلو  ،هبسم اللغة العرطية آدا ا2018-2017 ،م.
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ا ب ه ه الدرااة على رطعة حما ر ،يعاجل كل حمور فييا ثرا من آاثر الس ا الرئيس ،فاحملور األ
اي ا اإلجاطة عن مفيوم الصوفية عموما ،هم مبادئيا األاااية ال هورة الأ ال ميكن للباحا يف الصوفية
ي جلبيا ،ال ميكن للشاعر الصويف ي جاهل ال عبي عليا هبصدا إشارة ،د إطداء حكم فقي على
مضاميليا .ما احملور الثاين فسيكو خمصصا للشعر العريب عموما ال ي حا (نيكلسو (Nicholson
يس ل ل مله مبادئ الصوفية الوب الشعراء يف ال عبي عليا ،طيلما ايخصص الثالا للشعر الصويف العريب كيفية
هبراءته ،ما تضمل ه القراءة من فكار موضوعية هبضااي مليجية ،ليكو احملور الراطع معليا ابلوهبوف على مليل
نيكلسو ؛ نقدا أت يال.
هتدف الدرااة -طصورة اااية –إىل ال عرف على طريقة (نيكلسو  )Nicholsonيف هبراءة الشعر
الصويف العريب ،االا فادة من أت يالهتا االيبيا يف فيم تهور الشعر العريب ،خصوصا يف فرتاته ال داخلة مع
الثقافات األخرى .هتدف – يضا –إىل صل اهلدف الساط دف كرب ،ي جه إىل الكشف عن اخلهاب
االا شراهب دالالته يف ال عامل مع اللصوص األدطية العرطية طوصفيا دالئل على ال فكي العريب خاصة ،العقل
الشرهب عامة.
مفهوم الصوفية:

ليس من هدف ه ا احملور يقدم عرضا اترخييا مفصال للصوفية ،حيكم على تصوراهتا اع قاداهتا ديليا
يصف هم مبادئيا تصوراهتا ممارااهتا الأ حا الشعر متثليا ،م جا ا طعب
م هبيا؛ إمنا اي ا
السائل ال علقة أبصل ال سمية ،صوهلا ال لا ع علييا اترخييا ،اهبفا علد ما ميكن الب ا من رام خهوط
عريضة للم هب نظراي عمليا.
ميكن القو -طداية -إ الصوفية مثليا مثل كثي من احلركات الديلية ،مرت مبرحل ني :كانت يف األ ىل
عملية تعبدية ،مث صب ت طفعل ال د ين فلسفية أتملية(.)1
تقوم الصوفية -طعد ذل -على مبد احلب اإلهل  ،ال ي مييزها عن الفرق اإلاالمية األخرى ،طوصفه
عبادةً مبلية على حب ال ات اإلهلية ،د ارتباط ابام صفة ،جزاء عقاب ،خوف رجاء(.)2
جاءت احملبة من "الفهرية اللقاء من الغرض البادلة الال مة رهافة احلس"( ،)1هبامت طد ر ااا يف
كثي من الرايضات الر حية( ،)2ارتقاء القامات الأ يلاهلا الصويف طقدر جيده يف خلوته ،دخوله إىل عوامل نفسية
عرفت ابألحوا (.)3
( )1يلظر مقدمة اطن خلد  ،اطن خلد  ،ت808ها ،حتقي  :در يش اجلويدي ،الك بة العصرية ،طي ت/صيدا2009 ،م ،ص .451يلظر االجتاهات احلديثة يف درااة
ال صوف اإلاالم (مصادره آاثره) حتليل نقد ،حممد عبد هللا الشرهبا ي ،ص.68
( )2يلظر ال صوف يف الشعر العريب نشأته تهوره حىت آخر القر الثالا اهلجري ،عبد احلكيم حسا  ،مك بة اآلداب ،القاهرة2008 ،م ،ص ،46ص .52
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إذا كا احلب هبيمة عليا علد الصويف ،فإنه ي و يف موضع الح إىل ايلة لعرفة هللا معرفةً لدنية(،)4

تلعكس على حكام الصوفيني تلب اهتم( ،)5تسمى كشفا ،تقرتب من مع الغلوصية الأ فسرها (طد ي -
ت1423ها) على " اإلنسا ال يس هيع طقواه العادية الوصو إىل العرفة العليا؛ هل ا حي اج إىل مصدر عا
إليصاهلا إليه"(.)6
لقد جعلت احملبة ط ل من القلب مصدرا للمعرفة ،مقدما على العقل( ،)7مف احا إلدراك الوحدة يف
الكو ( ( ،)8حدة األداي )( ،)9احللو ( ،)10طورت كثيا من الفاهيم القدمية العملية ،مثل :العزلة (،)11
ال جرد"(.)12
تل هم الضامني األاااية لل صوف ،الأ حا الشعر ال عبي عن معلاها ،اي ا الب ا الوهبوف
علدها يف هبراءة (نيكلسو  (Nicholsonللشعر الصويف العريب ،ال عرف على طريق ه يف اا دعائيا توظيفيا.
الشعر العريب بوصفه مرجعا للصوفية
لقد تعامل (نيكلسو  (Nicholsonمع الشعر العريب عموما من حيا إنه دا على معاين ال صوف،
إ مل يكن حمسواب على الشعر الصويف .ميكن االك فاء هلا ابإلشارة إىل دراا ه ل أمالت العري ( The
 )Meditations of Maarriيف ك اطه ()13()Islamic Poetry and Mysticism؛ فلقد خصص له
عرضا اترخييًا للمط احلياة االج ماعية الثقافية ،االضهراابت السيااية احمليهة طه ،ل كو
فصال كامال ،هبدم فيه ً

( )1نشأة ال صوف اإلاالم  ،إطراهيم طسيوين ،ص ص .228-179
( )2يلظر ال صوف يف الشعر العريب ،عبد احلكيم حسا  ،ص.46
( )3تعد القامات األحوا من هم مفاهيم الصوفية مفاتي يا العملية ال أملية .يلظر مفيوميما اللمع ،طو نصر السراج ،ت378ها ،حتقي  :عبداحلليم حممود ،ار ر طه،
دار الك ب احلديثة ،القاهرة1960 ،م ،ص.66 .65
)(4
The Theme of Mysticism and its Impact to Arabic Poetry, Abu Kalam Choudhury, International
Journal of Humanities and Social Science Studies, volume 11, issue, July, 2015, p182.
)(5
Mysticism in Islam, William C. Chittick, a lecture Delivered at The David .M. Kennedy Center for
International Studies, Brigham Yong University, May 2003.
( )6ال صوف اإلاالم  ،عبد الرمحن طد ي ،ص .22يلظر ،نشأة ال صوف اإلاالم  ،إطراهيم طسيوين ،ص.76
( )7يلظر يف تقدمي القلب على العقل ( طو الكالم  )Abu Kalamيرطهه ابل أمل ال كاء .يلظرThe Theme of Mysticism and its Impact to ،
Arabic Poetry, p182
)(8
The Theme of Mysticism and its Impact to Arabic Poetry, p184.
( )9الرجع الساط  ،ص.74
( )10احللو " :هو شعور الصويف ابا غراق ذاته يف ذات هللا" .احلياة الر حية يف اإلاالم ،حممد مصهفى حلم  ،ت1388ها ،مهاطع احلليب ،القاهرة1945 ،م ،ص
.102
)(11

The Theme of Mysticism and its Impact to Arabic Poetry, p184.
( )12ال صوف يف الشعر العريب ،عبد احلكيم حسا  ،ص .271
)(13
Islamic Poetry and Mysticism, pp 43-141.
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الدا له يف ال فسي ال ليل ال ي تعرض للجوانب الوضوعية العامة الأ اب فييا ( طو العالء العري -
ت449هاا) عن رؤي ه يف :احلياة الوت ،اجمل مع اإلنساين ،الزهد ،الفلسفة الدين.
ي كد (نيكلسو  (Nicholsonيف إضاءته للسياهبات احمليهة أبدب العري اع ماده ال ني على الليل
ال ارخي  ،الرتكز على مبد (الفيم هببل اللقد)( ،)1ال ي شبه من مهله مبن يضع العرطة مام احلصا ( ،)2حم را من
ال واع يف األفكار على حساب اجلوانب الفلية ،هو ما اا عمله يف نقد (فو كرمير  )Von Kremerطريقة
حتليله للشعر الصويف الفارا (.)3
هبف (نيكلسو  )Nicholsonطعد ذل مس ل جا طعب السمات القيم الر حية من طيات العري الأ
خلصت اباب السعادة يف العزلة الفقر الرضا ال واضع الصرب( ،)4ه هبيم ت شارك الصوفية الأ شي إىل
مبادئيا ،خصوصا العمل مليا( ،)5لكن (نيكلسو  )Nicholsonاك فى ابإلشارة إلييا د توجيه هلا مقارنة
مع الصوفية ،نهبال رؤية (العري) ،هنا كافية يف ذاهتا ل قي السعادة (.)6
حيا (نيكلسو  )Nicholsonط ل رام خط متييزي طني تل العاين يف كوهنا هبيما هبائمة ط اهتا،
اائل ممكلة لل وظيف الر ح كما ه علد ال صوفة ،كأنه يقرر مبادئ الصوفية عن طري مقاطل يا مبا خي لف
معيا يف ال أمل االع بار.
من السمات الصوفية الأ هبف علدها (نيكلسو  (Nicholsonيف طيات العري مس ل جا حملال،
مس ا الزهد االج ياد يف العبادة الل ني يرى فييما تعاليم كانت اائدة يف الصوفية البكرة(.)7
ا الر ي من جانب آخر على اعرتافه ابلصادر العرطية الر حية العملية لل صوف ،فيم مساره
فد
ال هوري القائم اط داء من تل الماراات الأ صب ت طعد ذل فلسفة رؤية(.)8
ما الوهبفة الأ كانت كثر صراحة ضوحا ،في الأ اب فييا (نيكلسو  )Nicholsonعن موهبف
(العري) من الصوفية ،الفرق الرئيس طيله طني الصوفيني .فيو يع قد (العري) مقت الصوفية ا دراها؛
)(1

Ibid, p95.
p45 .
من الدالئل األخرى على اه مامه ابلليل ال ارخي دراا ه الطن الفارض شعره الصويف الأ اا يليا مبقدمة اترخيية ،اع مد علييا يف ال فسي االا ل اج .يلظر
Studies in Islamic Mysticism, pp164-165.
(3) Islamic Poetry and Mysticism, p45
(4) Ibid, p126.
( )5يلظر يف نسبة تل السمات إىل الصوفية ،مقدمة اطن خلد  ،ص .449نشأة ال صوف اإلاالم  ،إطراهيم طسيوين ،ص.111
(6)Islamic Poetry and Mysticism, p126.
(7) Ibid, p133.
( )8لقد كد (نيكلسو  )Nicholsonيف موضع آخر الصوفية طد ت من احلركة الزهدية .يلظر A Literary History of The Arabs, p383.
)2(Ibid,
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الرتباطيا يف عيده مبع ال شردين ال سولني  ،مبصدر العرفة اإلدراك .فا(العري) –حبسب صفه -ليس لديه
ر ح الصوفية؛ ألنه يقدم العقل على القلب يف ال مييز طني األشياء من حيا الص ة اخلهأ إدراك األخالق(،)2
لي كد (نيكلسو  (Nicholsonط ل  ،طهريقة خلفية هبائمة على اللف ل قي اإلثبات ،ارتباط الصوفية
ابلقلب ال ي صبح هلا مصدرا لل ب العرفة كما عرض يف احملور الساط (.)3
حا طعد ذل (نيكلسو  (Nicholsonيوجد راطها طني (العري) الصوفية ،فاخ صر ذل يف
مسألة الزندهبة الأ فسرها ابل فكي احلر ،هنا الصوفية شريكا يف حمارطة الفرق اإلاالمية ال شددة ،م شا ا
يف نظرهتما إىل األداي  ،هنما على مس وى احد يف اع مادمها على مبد ال سامح ،حت يرمها من البغب
األعمى(.)4
يالحظ هلا (نيكلسو  (Nicholsonمل يقدم األدلة ال ارخيية لعقد الصلة طني الهرفني ،طل عوضيا
ط صور ذايت ،يلاهبب فيه مليجه ال ارخي الوطه القائم على الشواهد ليس ال صورات .طل إ ال صور ذاته هبائم
على تلاهبب آخر ،فمن الصعب هببو الصوفية على هنا مثا على احلرية! في -كما هو يرى يف اياق رطهه
طيليا طني الزندهبة -عقيدة شعائر ي خلليا طعب الصعوابت الأ يكو القصد مليا الوصو إىل احلقيقة( .)5ه ا
ملاف لل رية الأ حتا االط عاد عن االرتباط ابلعقيدة؛ ألهنا ترى احلقيقة نسبية غي مهلقة(.)6
هبد يكو عدم حتديد مسألة اشرتاكيما يف العداء للفرق اإلاالمية األخرى خمالفة خرى لليجه ال ارخي ؛
فالصوفية مل تعاد السلفية هل السلة مثال ،طل اخ لفت معيما ،مل يش د االخ الف طيليما إال يف الصوفية
ال أخرة فكارها غي الألوفة( ،)7ه ا ما مل يل به إليه (نيكلسو  )Nicholsonرغم اترخيي ه ،فلم مييز طني
الصوفية مراحليا من حيا العالهبة مع ال اهب اإلاالمية األخرى.
(نيكلسو  (Nicholsonحا اا ل اج عدد من البادئ الصوفية يف هبراءته
ي ضح مما اب
ل أمالت العري طهرق خم لفة :مرة عن طري اا ل اج مبادئ عامة ،مرة عن طري اللف  ،مرة اثلثة عن طري
إجياد الشبه طيليا طني تصورات خرى.
)(1

Islamic Poetry and Mysticism, p194.
(2) Ibid, p194, p198.

( )3يلظر يف تقدمي القلب على العقل ،ال صوف يف الشعر العريب ،عبد احلكيم حسا  ،ص.19
( ،Ibid, p194-195. )4يلظر يضا يف رؤي ه للزندهبة على هنا تفكي حرA literary History of The Arabs, p387.
(5) Islamic Poetry and Mysticism, p194.
( )6يلظر مفيوم احلرية هنا هبيمة دالة على ال مرد ا للسبية ،مفاتيح اصهالحية جديدة معجم مصهل ات الثقافة اجمل مع ،طوين طيليت ،لورانس غر ابيغ ،ميغا موريس،
ترمجة :اعيد الغامن  ،مركز درااات الوحدة العرطية ،طي ت2010 ،م ،ص ص.293-291
( )7من الدالئل على ذل  ،ما نقله (طد ي) من (اطن تيمية  -ت728ها) كا يعد األحوا القامات من صو الدين اإلاالم  ،يف داللة على اتفاهبه مع الصوفية
الع دلة ،اخ الفه مع مبالغاهتا ال أخرة .يلظر ،ال صوف اإلاالم  ،عبد الرمحن طد ي ،ص.81
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االل زام يف كل ذل ابلليل ال ارخي ال ي علل طه طعب الواهبف ،إال نه مل يراعه يف طعب

مليا ،مثل عالهبة الصوفية ابل اهب اإلاالمية ،ما ابب ضعفا يف ال عليل.
كانت هبراءته مق صرة على األفكار الواضيع د ال هرق للجوانب الفلية ،الأ ال جيب على ال اريخ
إمهاهلا كما يرى (ريليه يلي  ،)1((Rene Wellekليقع فيما ح ر مله يف اياق نقده لا(كرمير  (Kremerمن
الرتكيز على الفكري إمها الفين.
املقارنة واملوازنة واملثال
ميكن حصر الشعر الصويف العريب يف درااات نيكلسو يف مسائل ثالث :ت عل األ ىل ابلقارنة مع الشعر
الفارا  ،الثانية مببد احلب اإلهل
الفاهيم ال جارب الصوفية.

موا ن ه ابلغز اللسيب علد العرب ،الثالثة ابا خدام الشعر مثاال ل عيني

-1املقارنة بني الشعر العريب والفارسي:
يقار نيكلسو  Nicholsonطني الشعر الصويف العريب الشعر الفارا يف اياق عرضه ألصو
الصوفية مبادئيا األاااية ،مدى متثل الشعر هلا ،يلخصيا يف مجلة ترمجيا (نور الدين شريبه) طهريقة فلية،
يقو فييا " :العرب يف الشعر الصويف يعهو اجلزية عن يد للفرس"(.)2
يس خلص من اجلملة الساطقة تفوق الشعر الفارا على العريب من حيا هبدرته على ال عبي عن
الصوفية متثيله لقيميا ،ضاف إلييا مجلة خرى مشا ة هلا يف موضع آخر ،معلال إايها أب الصوفية الفاراية
كثر جتانسا ر حية من العرطية ،أتثيها يف الشعر الفارا مل وظ ،ال يقار ط أثي العرطية( .)3نص على تفوق
الفاراية على العرطية يف موضع اثلا يقو فيه :إ العرب "لدييم هبصائد صوفية ذ هبيمة تقف جبانب السادة
الفارايني"()4؛ إذ ميكن تفسي السيادة ابل فوق ،العللة حبسب السياق ابلكم العبقرية(.)5
ال تثبت اللصوص الساطقة دالئل ال أثر ال أثي طني الصوفي ني د ما ،طقدر ما ت جه إىل فرض نوع من
الفاضلة مل ت كده األدلة ،مل يفصل (نيكلسو  )Nicholsonيف كيفية الوصو إىل اا ل اجه ،كأنه ط ل
يك ف ابخلربة العملية د اإلفصاح عليا نظراي موضوعيا ،يف ملافاة لشرط احلكم ال ي عليه ي لى أبكرب
نسبة من "الدهبة العرفة الالحظة الم صة احلسااية الرهفة"(.)6
( )1يلظر مفاهيم نقدية ،ريليه يلي  ،ترمجة :حممد عصفور ،اجمللس الوطين للثقافة الفلو اآلداب/عامل العرفة ،الكويت1987 ،م ،ص.39
( )2الصوفية يف اإلاالم ،ص.104
(3) A literary History of The Arabs, p393.
(4) Ibid, p394
(5) Studies in Islamic Mysticism, p162.
()6مفاهيم نقدية ،ريليه يلي  ،ص.22
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لقد هبفز (نيكلسو  (Nicholsonعلى مسألة توضيح العايي الأ اع مد علييا يف القارنة ،حا
تعويضيا ط كر ال عليالت .إذا كا ال عليل الساط هبائما على مبادئ الكم ال جانس العبقرية ،فإنه يف اياق
آخر هبامه على العرق  ،Raceابللظر إىل الشاعر العريب غي القادر على توحيد األشياء ،دمل احلقائ اخلاصة
الس ل جة من ال جارب يف صورة كاملة ،فيو "مييز األشجار طشكل اضح لكله ال يس هيع متييز خشبيا"(،)1
ابللظر إىل شعره ال ايت العاطف  ،ذات االنهباع القوي غي القادر على اا خالص الفكر دجمه يف العاطفة
طوااهة اخليا احملل على الوهبت الكا (.)2
يرجع كل ذل إىل الهبيعة البيئة الص را ية الأ حتصر الشعر العريب داخل عوامل حمد دة ،إىل تقاليده
يف الك اطة الأ حتو د ك اطة شعر ملثور ميكن الشاعر من السرد ال واصل ال ي يكو مالئما لل جارب
الصوفية(.)3
ما يالحظ يف تل ال عليالت :ال هبي الصارم للمليل ال ي يغلب رطط اللص طصاحبه ،عالهب ه أبم ه
ترطي ه ثقاف ه( ،)4ما يرتتب على ذل من تعميمات تلميهات Stereotypes؛ إذ يكمن إشكا ه ا الليل
يف االا قراء اللاهبص ،االفرتاضات القائمة على ال صورات الشائعة ،مثل :فكرة عدم دهبة العقل الشرهب
نظامي ه( ،)5عدم هبدرته على اإلحساس ابلفردية جتاه طعب األحداث الأ أتيت ملفصلة عن طعضيا غي
ملدجمة كما يرى (ها . .ر .جب .)6() H. A. R. Gibb
جتعل تعليالت (نيكلسو  (Nicholsonالفائ ة من الشعر الصويف العريب دليال مل ظما آخر على صورة
العقل العريب يف ك اابت طعب الس شرهبني الأ حتا إرضاء ال وهبعات السي يف نسقيا(" ،)7فإذا مبالحظة طشأ
شاعر عريب...هبد تكاثرت ،ف ضخمت ،فأصب ت ايااة ت خ جتاه العقلية الشرهبية"(.)8
يضاف إىل ما اب ضعف طعب تربيراته إىل احلد ال ي ميكن تكو دليال عليه ،فوصف الشعر العريب
ابلعاطف  ،هبد تكو ميزة له ،خصوصا يف مثل ه ا اللوع من الشعر الر ح  ،القائم على مبد احلدس ال الفكر،
)(1

Studies in Islamic Mysticism, p163.
Ibid.
(3) Ibid.
( )4هو الليل ال ي دعا إليه طب عليه (اانت طوف  . (Sainte-Beuveيلظر اللقد األديب مداراه احلديثة ،ا انل هامين ،ترمجة :إحسا عباس ،حممد يواف
جنم ،دار صادر ،طي ت1960 ،م ،ج ،1ص.206
( )5يلظر االا شراق الفاهيم الغرطية للشرق ،إد ارد اعيد ،ترمجة :حممد علاين ،دار رؤية لللشر ال و يع ،القاهرة2006 ،م ،ص ،94ص ص .97-96
(6) Modern Trends in Islam, H. A. R. Gibb, University of Chicago Press, Chicago, 1947,p7.
( )7لقد كد (إد ارد اعيد  )Edward W. Saidه ه الصور طوصفيا عمال معرفيا م سقا ،لكن طشكل مصهلع دا على رغبة يف اهليملة السيهرة إلن اج صور
متثيالت اثط ة .يلظر االا شراق ،إد ارد اعيد ،ص ،49ص  ،50ص ص .71-70
( )8الرجع الساط  ،ص.174
)(2
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فا(فريدري طوتل  (Friedrich Buatilيرى يف ك اطه (مصهلح الشعر (The Idiom of Poetry
األحاايس،

الشعر

نقد ه ا اللوع من الشعر طهريقة خرى هبد يكو

الر ح دائما ما يعرب عن اس الشاعر
إلغاء لآلخر ام داحا لللفس(.)1
ال يكف متثل ال جرطة الصوفية ابالا جاطة إىل تصوراهتا جتار ا حسب ،طل عليه مي د إىل تعاليميا،
ل كو االا عانة ابلرمز اإلحياء علد الشعراء الصوفيني العرب اتباعا للصوفية الأ تدعو إىل ضر رة إخفاء العارف
الكشوفات(.)2
على الرغم مما اب ؛ فقد يساعد ال فضيل الساط يف فيم عدد من السائل ال علقة طاقراءة (نيكلسو
 (Nicholsonللصوفية شعرها ،مليا:
أتكيد أتثره ابلدرااات االا شراهبية األ ىل الأ انهلقت يف مس يل القر ال ااع عشر ،الع مدة علىالشعر الصويف الفارا يف حتديد الصوفية مفاهيميا( ،)3هبد يكو تفضيله تصديقا ل ل االه مام اندماجا فيه.
اا يعاب فكرته عن صعوطة الرتمجة الأ يرى فييا احنهاطا هتدميا لع الشعر الصويف الر ح  ،فيويع قد ترمجة (جال الدين الر م  -ت672ه) (فريد الدين العهار  -ت618ه) شعرا نثرا حتمل حتهيما
للبياء ،نز ال ابلعاطفة الشبوطة إىل األرض( ،)4هو ما كده يضا يف صعوطة ترمجة (ال يات الكربى) لا(اطن
يراع فييا القيمة الصوتية( .)5يف ه ا
الفارض  -ت632ه) ،اعرتافه إبفساد طعب العاين الأ حا
االعرتاف رد على ضعف حكمه ال فضيل للشعر الصويف الفارا على العريب ،مبا ترمجة ه ا اللوع تبقى
حمفوفة ابلصاعب الأ ال متكن اللاهبد من االطمئلا إىل الفاضلة.
هبلل (نيكلسو - )Nicholsonيف اياق موهبفه من الرتمجة -من مهية البالغة العرطية يف اياق
مفاضل ه ،جد فييا عامال ملاهبضا لل جرطة الر حية للشاعر( .)6هبد يكو الر ي الساط مقبوال فيما ي عل طرتمجة
تل األااليب ما تل جه من صور جتسيدات هبد ال جيد الرتجم ما يسا ييا يف اللغة األخرى ،إال نه ال يكو
ملصفا؛ فبعب ه ه الصور رمزي ،تهلبه احلالة الر حية ،لا جتده فييا من حما لة لل عبي عما هو غي مألوف،

( )1يلظر ملاهل اللقد األديب طني اللظرية ال هبي  ،ديفيد دي سش ،ترمجة :حممد يواف جنم ،مراجعة :إحسا عباس ،دار صادر ،طي ت1967 ،م ،ص.427
( )2لقد ضح (لويس ماايليو  )Louis Massignonمهية ه ا البد  ،هلاك من علل مأااة احلالج طسبب جر ته كشفه لا جيب إخفاؤه ،مليم من فسر ه ا
الكشف ابالا عجا  .يلظر لويس ماايليو  ،آالم احلالج ،ترمجة :احلسن مصهفى حالج ،شركة هبومس لللشر ال و يع ،طي ت2004 ،م ،ص ،93ص .116
( )3يلظر االجتاهات احلديثة يف درااة ال صوف اإلاالم  ،حممد عبد هللا الشرهبا ي ،ص ،14ص .15
( )4يلظر الصوفية يف اإلاالم ،ص.105
(5) Studies in Islamic Mysticism, p189.
( )6يلظر Ibid, p176, p183.
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أبالوب حي اج من القارئ جيدا يف اإلحالة موا اي جليد الصويف يف ال عبي عن رحل ه ال عبدية ارتقاءاهتا ،كأ
الشاعر الصويف يريد ط ل نقل ال جرطة ليس العاين حسب.
يس لد نيكلسو  Nicholsonيف ر يه إىل تصور للرتمجة يرى ااايا كامن يف حما لة الفيم(،)1
هل ا؛ يقرتح لل يات الكربى -مثال-ترمجة نثرية حرفية مع مالحظات شارحة تساعد القارئ على ال اطعة اإللام
ابلع ( .)2هو ط ل ييمل اللظر يف ثر الع ال ولد حيان طسبب تل الرتاكيب الصوتية الصرفية اخليالية،
ي كد الءه للمليل ال ارخي ال ي ال يي م على حد صف (هيبوليت تني  )Hippolyte Taineإال ابل ري
الشرح( ،)3ما يعين أتكيد هبوعه فيما ح ر مله من ال واع يف الفكري على حساب الفين.
يعي إمها الرتاكيب  -حيان -القارئ من الوصو إىل الفيم الص يح" ،فاألدب ي كو من كل
ال لفات الأ ال ي رك معلاها أتثيها كاملني إال ابل ليل الفين لصياغ يا"( ،)4الفيم ال ي ق إال ابا دعاء
الشكل الضمو معا ،إهبصاء حدمها ابب يف هبصوره حتققه.
لن يكو الفيم غاية كما حا (نيكلسو  (Nicholsonتصوير ذل  ،طل ايلة مميدة لل كم
ال قومي الص يح حبسب (ر يل  ،)5((Wellekما يعين اخ ال الفيم ايولد ابلضر رة اخ الال يف احلكم
ال ي جاء تفضيال للشعر الفارا على العريب ،تشوييا لعقله.
-2الشعر العريب ومتثله للصوفية
لقد حضر الشعر الصويف العريب يف درااات (نيكلسو  (Nicholsonدليال على البادئ الصوفية،
متثال هلا ،خصوصا ال هور مليا ،مثل مفيوم االحتاد احللو  ،الل ين اا شيد هلما طقو (احلالج -
ت309ه)(:)6
اب ا من ظير نا ا ااوته

ار الا الها ااوته الثا اااهبب

مث طدا خللق ا ا ا ا ا ااه ظ اااهرا

يف صورة اآلكل الشاارب

فييما أتثرا ابلسي ية ،فكرة لإلنسا مصدرا رابنيا كما يع قد ال صوفو ال أخر ( .)7اتطعه يف
ذل (عبد احلكيم حسا ) ،لا حا (احلالج) إىل ال أثر ابلسي ية يف اا خدامه لفرديت الالهوت اللااوت(.)8
Ibid, p189.
p189.

)(1

)2(Ibid,

( )3اللقد األديب احلديا طداايته تهوره ،حلم القاعود ،دار اللشر الد يل لللشر ال و يع ،الرايض2006 ،م ،ص.121
( )4مليل الب ا يف األدب اللغة ،النسو ماييه ،ترمجة :حممد ملد ر ،دار هنضة مصر للهبع اللشر ،القاهرة( ،د.ت) ،ص.398
( )5يلظر مفاهيم نقدية ،ريليه يل  ،ص.23
) (6ديوا احلالج ،احلالج ،مجع :لويس ماايليو  ،ك اب إلكرت ين ،جملة الك ب العرطية ،alarabimag.com/download/20543 ،ص.14
( )7الصوفية يف اإلاالم ،ص.131
( )8ال صوف يف الشعر العريب ،عبد احلكيم حسا  ،ص.53
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اا شيد (نيكلسو  )Nicholsonطا(احلالج) يضا يف أتكيد االحتاد طوصفه ام زاجا ،يف هبوله(:)1
مزجت ر حا ا يف ر ح

كما متزج اخلمرة ابلاء الزال

فإذا مسا ا ا ا ا ش ء مسين

فإذا نت ن يف كا ا ا ا اال حا

يف هبوله(:)2
ن من هوى من هوى ن حنن ر حا حلللا طدن
فإذا طصا ا ا ا ا ارتين طصرته

لي كد يف اا شياده الصدر السي

إذا طصا ا ارته طصرتلا

ال مثل يف ال أله الشخص القريب من ال أله علد السي ية ،ال ي

رفضه هل السلة طعب ال صوفني(.)3
اا شيد (نيكلسو  )Nicholsonأبطيات لا(حم الدين اطن عريب  -ت638ه) ت كد اإلنسا
الكامل علد الصويف هو من يصل إىل الرآة الأ يكشف فييا هللا عن نفسه للفسه(.)4
لعله يومئ ط ل إىل األااس ال ي انهلقت مله فكرة االحتاد علد (اطن عريب) ،الأ تعرض هلا (اطن
الفارض) يف هبصيدة (ال يات الكربى) ،أتكيد مصدرها الر ح القليب(.)5
لقد دلل على مبد القلب القدم على العقل ي دافع آخر ،يف حتليله لشعر (اطن الفارض) ،نه  -ي
الشاعر -يلظر إىل هبلبه هببل يك ب ،ل أيت طياته مش ونة ابلليب الهاهبة الس مدين من شعوره العمي (،)6
مشيا إىل (اطن الفارض) كد مبد الر ح الأ جيب َحت َ ر من هم احلوادث ،مشبيا إايها ابلرجل الوجه
لظال الفانوس ،ال كم يف عرض الدمى فيما يسمى طا(خيا الظل)( ،)7فيو مثل الر ح خارج الصورة طيلما هو
من ي كم ا( ،)8يف أتكيد هبوة الر ح الأ يلجأ إلييا الصويف كثر من العقل ،يع مد علييا يف حتقي غاي ه.

)(1ديوا احلالج ،ص.24
)(2الرجع الساط  ،ص.26
( )3الصوفية يف اإلاالم ،ص.140
( )4الصدر الساط  ،ص.152
)(5

Studies in Islamic Mysticism, p196.
Ibid, p175.
( )7خيا الظل :عبارة عن مسرحية يكو المثلو فييا دمى معلقة خبيوط ي كم ا ممثل يقف خلف الشاهدين ،ي كم حبركاهتم مواهبفيم ،ه من إن اج (اطن دانيا
 ت710ه) .يلظر ا لسرحية العرطية ال هورات البكرة األشكا ال قليدية للفن السرح  ،حممد مصهفى طد ي ،ترمجة :اط سام صادق ،ضمن ك اب اتريخ كمربدجلألدب العريب ،اللادي األديب الثقايف ،جدة2002 ،م ،ص.461
(8) Studies in Islamic Mysticism, p189, p260.
)(6
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ي كر (نيكلسو  (Nicholsonطفكرة ( حدة الوجود) يف تفسيه طيات اطن الفارض ()651-730
من (ال يات الكربى) ،معلاها دا على كل ش ء خم لف هو نفسه( ،)1إال
ال وضيح؛ لعدم هبلاع ه أب (اطن الفارض) كا م أثرا طا(اطن عريب) يف ه ه الفكرة(.)2
يرى (اطن الفارض) يف األطيات ( )168-163شرح الفلاء مراحله الأ هبهعيا تدرجييا ،كيف جرد
نفسه من كل ال ثرات العيقات الأ حا لت الوهبوف طيله طني فلائه( ،)3أتكيد اجلوانب األخالهبية ،مثل :الكرم،
اإليثار ،الفقر ،ال واضع ،ل قي الغاية الوصو إىل احلقيقة( .)4جد يف هبصيدة (ال يات الكربى) – يضا -
عظا توجييا لل جرطة الصوفية()5؛ إذ يظن شاعرها راد يقو "إ احلاالت الصوفية ال ميكن تشرح
لكن ميكن اإلشارة إلييا رمزاي ،إىل لئ ال ين طد ا جيرطوهنا"(.)6
يالحظ الشعر الصويف يف األمثلة الساطقة اا خدم دليال على الصادر اخلارجية للصوفية مثل
السي ية ،ما ارتبط ا من فكار الفلاء احللو  ،مثاال على ال عاليم ال جارب الصوفية اإلاالمية .يف ه ا
إثبات أب الشعر "كا شبه ما يكو جبيا حساس يرصد كل ما كا يرتدد يف ال صوف اإلاالم ما جيد عليه
من آراء نزعات"( ،)7مفاهيم ،مثل :الفلاء ،احلب ،حدة األداي  ،اللور احملمدي(.)8
هبد يكو ذل عائدا إىل هدف (نيكلسو  )Nicholsonال ي هبدم فيه الصوفية اترخييا على
األدب الشعر ،م جا ا ما يق ضيه األخي من اع بار مليج خم لف.
يالحظ هبراءته هل ا اللوع من الشعر مل تالمس االجتاه ال دي إىل تواعة مفيوم الصوفية الشامل
لل جارب الشعرية ،فلل جرطة الصوفية اجتاها ضعيما ( طو الكالم  )Abu Kalamلللقاد ،ال ين علييم
ي عاملوا مع الشعر الصويف ليس طوصفه دليال على ال صوف تصوراته ،طل على نه جترطة موا ية ممكلة(.)9
ت كيه شبه ابل عريب ال

-3الشعر الصويف العريب وغزل املتيمني:
حضر  -خيا -الشعر الصويف العريب يف درااات (نيكلسو  )Nicholsonيف موضوع احلب اإلهل
ارتباطه ابلغز احلس ()1؛ لل شاطه طيليما يف األالوب العبارات إىل حد االل باس حيان( ،)2مثل على ذل
)(1

Ibid, p198.
(2) Ibid, p193.
(3) Ibid, p216.
(4) Ibid, p216.
(5) Ibid, p193, p195.
(6) Ibid, p257.

( )7ال صوف يف الشعر العريب ،عبد احلكيم حسا  ،ص.239

The Theme of Mysticism and its Impact to Arabic Poetry, P183.
Ibid, p183.
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()3

طقصيدة لا(اطن عريب) ت عل ابألارار اإلهلية ،يشرحيا شاعرها ليدفع عن نفسه ال يم اخلاطئة  ،مع دا (نيكلسو
 (Nicholsonط ل الشرح كثيا ،م كدا ضر رة ارتباطه ابللص اج لااب الخ الط العاين طني احلبني اإلنساين
شرح -كما فعل (اطن
اإلهل  ،مل قدا يف القاطل (اطن الفارض)؛ ألنه مل يوضح هبصده من تشبيياته ط علي
عريب) -ملبيا نه ال ميكن لللاهبد ال ثبت من القصود د االا عانة ط عليقات الشاعر(.)4
ميلح (نيكلسو  (Nicholsonمهية كبية ل عليقات الشعراء الصوفيني ،جيمليا يف مرين :األ يف
إضافة جترطة جديدة لل عبي ،اآلخر يف هنا متلع اجليد الفردي لللاهبد ثلاء ال ليل االا ل اج من البالغة يف
ال أ يل(.)5
ت كد الفقرة األخية ما ذهب إليه الب ا من تعامل (نيكلسو  (Nicholsonمع اللص الشعري
كا اتطعا للصوفية جترط يا ،ابيال للفيم ال عاطف البين على فيم الع ال خيا ،ليس على ال ق الفين
للواائل الل جة له ،هل ا؛ كا نقده لشعر (اطن الفارض) هبائما على ذل  ،فوجده حمصورا يف ثيمة احدة،
مل ظما مكررا إىل احلد ال ي شعر فيه ابلراتطة(.)6
هو شعور مرجعه إمها الواائل اجملا ية البيانية؛ لصعوط يا على الرتمجة حبسب ر يه ،ألهنا هبد تفقد
ط ل األالوب ر حانية ال جرطة( .)7هبد يكو ال عليل الساط هر اب اط عادا عن حقيقة الشعر ،ال ي ال يك مل
معلاه إال ط ليل شكله الوطه كما تقدم.
حا –طعد ذل (-نيكلسو  )Nicholsonيف اياق آخر تعليل االع ماد على الغز احلس علد
الشعراء الصوفيني ،أبنه هبلاع "يسرت طه األمور الأ رغبوا يك موها" ،خصوصا الصريح مليا ،فيه صيانة
حلري يم حياهتم ،مفسرا اخلوف ابلدافع ال ي جلأهم إىل الرمزية()8؛ ل جلب الخاطر(.)9
اتف (حسا ) مع ال فسي الساط  ،جعل الغز رمزا علد الشعراء الصوفيني طغرض احلفاظ على
حياهتم؛ لخالف يم للقواعد الرعية علد الفقياء(.)10
( )1ي ف معه يف ذل (عبد احلكيم حسا ) .يلظر ،ال صوف يف الشعر العريب ،عبد احلكيم حسا  ،ص.88
( )2يلظر الصوفية يف اإلاالم ،ص.101
( )3الصدر الساط .

( )8الصوفية يف اإلاالم ،ص.102

)(4

Studies in Islamic Mysticism, p169.
(5) Ibid, p169.
(6) Ibid, p175.
(7) Ibid, p176, p183.
Studies in Islamic Mysticism, p193.

( )10يلظر ال صوف يف الشعر العريب ،عبد احلكيم حسا  ،ص.23
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هبدم (نيكلسو  )Nicholsonعلى الرمزية الساطقة مثلة حا

تفسيها طلاء على حتويل الصور
طبيع يف شعر اطن

اجملا ات العبارات إىل معا مرتبهة ابلقيم الصوفية ،فيو يرى كل صف حس
الفارض؛ إمنا كا رمزا إشارة إىل احلب اإلهل ال ي جتسد يف ه ه الظواهر(.)1
حا (طسيوين) حماكاة (نيكلسو  (Nicholsonيف أت يالته الفائ ة الأ جتا ا هبراءاته احلرفية ،طرد
"العاين الأ تد ر حو الرحيل احلز علد البعاد احللني إىل احلبيب كليا" ،رطهيا يف عرف الصوفية طا"الر ح طعد
ما فارهبت مصدرها األ "( .)2اا فاد مليا (حسا ) يف أتكيد هبراءة الشعر الصويف ال ي جيب على ال عامل معه
ي جا األمور الظاهرية فيه ،حما لة تفسيه طلاء على معرفة مسبقة ابلصوفية إال ا دي هبراءته إىل العاين
اجلاهزة الأ هبد يكو فييا حماكمة ادعاء(.)3
لقد ضاف (نيكلسو  )Nicholsonيف مقام آخر تعليال ،اهب بسه من (اطن عريب  -ت638ه)
ل فسي الرمزية الساطقة ،هنا "تعبي عن عجزهم -يقصد الصوفيني  -عجز العارف عن عدم هبدرته يف نقل ما
يلقلوا مشاعرهم مجلة إىل غيهم من اللاس ،كل ال ي
"العارفني ال يس هيعو
صل إليه اللاس"،
يس هيعونه يرمز ا ا إىل ال ين طد ا طد هم"(.)4
ما مييز ال صوف هو
عرب عن تل الصعوطة يف نقل احلالة ( ليم جيمس ،(William James
"اا عصاؤه على الوصف"( ،)5كدها (ك مبارك  -ت1371ه)( ( ،)6منياي اكيميل Annemarie
 )Schimmelالأ ترى حتليل ال جرطة الصوفية ذاهتا هبد يكو مرا مس يال؛ أل "الكلمات ال تس هيع ارب
غوارها"(.)7
ما يالحظ على ال أ يالت ال عليالت الساطقة :متكن (نيكلسو  )Nicholsonمن إرااء طريقة لف
الرمو الشعرية ،إال هنا اتطعة ل صور لكل لفظ مرجعا؛ حيا كانت الصوفية مبادئيا مرجع ال أ يل ،ال ي
يضيف إثباات آخر على الشعر الصويف العريب كا دليال على الصوفية ليس موا اي هلا.

Studies in Islamic Mysticism, p168.

)(1

( )2نشأة ال صوف اإلاالم  ،إطراهيم طسيوين ،ص.185
( )3يلظر ال صوف يف الشعر العريب ،عبد احلكيم حسا  ،ص.295
( )4الصوفية يف اإلاالم ،ص.102
(5) The Varieties of Religious Experience, William James, London green and Co, London, 1925, p380.
( )6يلظر ال صوف اإلاالم يف األدب األخالق ،ك مبارك ،مهبعة الراالة ،القاهرة1938 ،م ،ج ،1ص.293
( )7ه تلمي ة ( ريري  ،(Arberryتلمي (نيكلسو  .)Nicholsonيلظر االجتاهات احلديثة يف درااة ال صوف اإلاالم  ،حممد عبد هللا الشرهبا ي ،ص.13
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لقد رد ال عليلني على رغم ما فييما من تلاهبب ،فكيف يكو الغز هبلاعا عجزا يف الوهبت ذاته؟!
فالقلاع دا على اخلوف طيلما العجز دا على اإلصرار يف نقل ال جرطة الأ مل ت سع هلا اللغة ،مها ف اللظور
الساط نقيضا  ،مل يبادر (نيكلسو  )Nicholsonيف حليما شرح مالطساهتما.
هبد يعود ه ا ال لاهبب  -يضا -إىل عدم متييزه طني مراحل الصوفية ال ارخيية ثلاء عرضه حتليله ،ما جعل
من خهاطه اصفا لل الة الغزلية ،حيا الحقا يعوضه إباثرة عدد من القضااي الرتبهة ابل يمني عالهب يم مبا
يثبت فكرة احلب اإلهل  ،ه هبضااي اا داللية اترخيية ،ميكن عرضيا على الل و اآليت:
أتكيد احلجة القيااية ،القائمة على مقدمة مفادها :هللا خل لئ العشاق ال يمني ليكونوا حجة لن
ادعوا حمب ه ،ما اعرتاهم يف ابيل ذل من حاالت غي مألوفة()1؛ ل كو الل يجة :حب الصويف هلل ما يب له
يف حتقيقه من إخالص تركيز يل ل عله فلاء غيبة ممكلني ابلقياس إىل القدمة الساطقة.
هو هبياس هبائم على مقدمة ضعيفة ،ال ترتق أل تكو فرضية ،فالعشاق ال يمو يش يف حقيقة
جودهم حقيقة ما ارتبط مع حكاايهتم من هيام عش ( ،)2فيكو القياس؛ هبياس اهبع على خيا .
أتكيد مبد ال هور ال ارخي لألفكار ،فيو ي عامل مع حب اجملانني على نه مصدر ميكن البلاء عليه ليكو
طداية للوصو إىل احلب اإلهل  ،مس شيدا طا(اطن عريب) فكرته عن ذل  " ،حب لش ء خلقه هللا اي دي
إىل حب هللا ذاته"(.)3
لقد جارى (طسيوين) (اطن عريب) (نيكلسو  (Nicholsonيف ه ه الفكرة ،شار إىل اهلدف من
ذكر شعراء العرب ال يمني :إثبات " يف الوجدا العريب اا عدادا لل ب الربيء احلامل الضين" ،إثباات لألصو
العرطية هل ا احلب ،للصوفية الأ حا لت حماكاته ،طوااهة هبيااه على احلب اإلهل (.)4
حتا ه ه الل يجة تثبت إمكانية مبد ال هور ال ارخي  ،طوصفه "عملية طهيئة مس مرة" ،ترجع العبقرية
إىل العقل اجلمع كثر من كوهنا ظاهرة فردية( ،)5ه ا ما جلأ (نيكلسو  )Nicholsonإليه ،خصوصا نه -
كما اتضح ااطقا -معين ابلسياق ال ارخي للظواهر الشخصيات دف فيم مراحل تهورها(.)1
( )1الصوفية يف اإلاالم ،ص ص .104-103حجة (اطن عريب  -ت638ه) تقو  ":إ هللا تعاىل ما هيم ه الء اط الهم حبب مثاهلم إال ليقيم احلجل على من ادعى
حمب ه مل ييم يف حبه هيما ه الء حني ذهب احلب طعقوهلم فعاهلم عليم" .يلظر نشأة ال صوف اإلاالم  ،إطراهيم طسيوين ،ص.178
( )2نقل (عبد احلميد إطراهيم) (دا د اإلنهاك  -ت1599ه) مل تصح علده طعب خبار (هبيس اجمللو  -ت 68ه)( ،األصمع  -ت216ه) نكر جوده
يضا .نقل من (األغاين)  -يضا  -شعار اجمللو نسبت إىل فىت من طين مر ا  .يلقل (إطراهيم) عن (طركلما  (Brockelmannنه نسبيا إىل اخليا العريب.
هو يرى خيا هنا ليست إال حكاايت ،عقل ال رخ "ال يس هيع يضف على ه ه القصص الصدق الواهبع الوجود ال ارخي " ،ل ل فيو ي عامل معيا طوصفيا
رمو ا .يلظر هبصص العشاق اللثرية يف العصر األموي ،عبد احلميد إطراهيم ،دار العارف ،القاهرة1987 ،م ،ص ،167ص  ،168ص .170
( )3الصوفية يف اإلاالم ،ص.107
( )4يلظر نشأة ال صوف اإلاالم  ،إطراهيم طسيوين ،ص ص.57-56
( )5يلظر مفاهيم نقدية ،ريليه يلي  ،ص ،33ص .36
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يبقى -رغم ذل -مبد ال هور حباجة إىل الزيد من األدلة ال ارخيية ذاهتا الثب ة لصي رته ال قدمية ،طل إ
البد –ذاته -هبد ال يكو ص ي ا يف كل تفسياته ،فيلاك العديد من الوهبائع الأ هبد متض طعكسه ،ل ثبت حمله
مبد اخلل اخلاص ،مبد الصراع ال ي ال جيعل من ال درج احملاكاة داتيه الرئيس ني ،طل يعوضيما ابلقفز
االخ الف ،من األمثلة القريبة على ذل ( :اطن الفارض ا) -تلمي (اطن عريب) -مل يي م طشرح معانيه
مقاصدها كما فعل ا اذه ،يف ه ا تراجع –حبسب رؤية (نيكلسو - )Nicholsonيلايف فكرة ال هور.
يالحظ على هاتني القضي ني -احلجة القيااية ال هور ال ارخي -أتكيدمها احلب ميثل هبيمة اااية
لدى الصوفية ،الصادر اإلاالمية الداخلية كا هلا د ر يف أتايس ال صوف تهويره إب اء الصادر األجلبية،
إال الشعر طق يف حضوره ايلة لل مثيل؛ إذ مل ي عامل معه (نيكلسو  (Nicholsonطوصفه مفيوما موا اي
للواهبع ،خهااب فليا ليس ابلضر رة يعرب عن احلقائ الوهبائع طقدر ما حيا ال عبي عن المكن مليا ،طل عامله
مثل ثيقة اترخيية صاحلة لالا شياد القياس.
يالحظ (اطن عريب) كا منوذجه الل خب يف ملاهبشة ه ه الظاهرة شعرا تعليقا( ،)2يف داللة على
اع ماده األااا على الوب االن خاب ،ال ي جده طلاء على الشر ط ال ارخيية صاحلا للوصو إىل ن ائل هباطلة
لل عميم.
كد ه ه الهريقة يف ك اطه ( ،)A Literary History of The Arabsعلدما هبف على مناذج من
الشخصيات القهوعات الشعرية ،طل إنه يقو  :إ "االخ يار حيان صعب من ال أليف"( ،)3كما فرد لا(اطن
الفارض) فصال يف ك اطه (درااات يف الصوفية اإلاالمية  )Studies in Islamic Mysticism-طوصفه
مثاال ل هور الشعر الصويف( .)4االن خاب طريقة هبيااية ،هبد تساعد القارئ على الفيم الوصف ال خصيص،
لكليا ال ت هله إىل احلكم ال قييم ال عميم ،حلاجة تل اإلجراءات األخية إىل عيلة ااعة من الادة الدر اة
ت هليا لألداء اإلهبلاع ،مهاطقة احلقيقة ،مبا هنا هدف الليل ال ي اع مده (نيكلسو .)Nicholson
ثغرات وإشكاالت:
لقد فات (نيكلسو  (Nicholsonيف تعرضه للشعر الصويف العريب عرب مناذج مقهوعات عددا من
السائل اليمة ،الأ كا ميكن هلا ترطط مضمو ذل الشعر طشكله ،طدالالت ت جا حد د ال مثيل ال عليم
اإلثبات.
) (1مكن العودة يف ذل إىل دراا ه للمعري .يلظر.Islamic Poetry and Mysticism, pp 43-141 ،
( )2لقد شار إىل مهية (اطن عريب  -ت638ها) طوصفه منوذجا فريدا يف الصوفية العرطية شعرها .يلظر A literary History of The Arabs, p401.
(3) Ibid, px
( )4لقد عده الشاعر الثاين اليم طعد (اطن عريب) .يلظر Studies in Islamic Mysticism, p164.
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ميكن تلخيص تل السائل يف رطع نقاط:

-1عدم تلبيه ل أثي الشعر الصويف العريب يف احللقات الرابطات ،ال ي عده ( طو حامد الغزايل -
ت505ه) ميما ألاباب ت عل ابلو كثر من تعلقيا ابلع الفيم( .)1تثي ه ه الفكرة مهية الشعر الساط
من اللاحية الشكلية ،الأ هبلل مليا (نيكلسو  ،)Nicholsonنقدها ابلراتطة الرب د ،هبصر الغاية مليا على
ال عاطف ال ي يراه نجتا عن الفيم ليس عن الوجد الرتبط ابالا ماع إىل الشعر .ه ا ما خيالف ال صوف علد
(اجلليد  -ت298ه) ال ي عرفه أبنه " ذكر مع اج ماع ،جد مع اا ماع ،عمل مع اتباع"(.)2
-2عدم تواعه يف ظائف الشعر الصويف العريب الأ حدها ابل عليم ال مثيل ،فقد يضاف إلييما هداف
خرى ت عل ابل لبيه اليقظة ال كي .ه ا ما لح إليه ( طو كالم  ،)3()Abu Kalamال ي جه اهلدف
االج ماع من ه ا الشعر إىل إيقاظ الشاعر الر حية ،ل جعل القارئ الس مع ي كر كثر من كونه ي علم(،)4
تكو ميم ه إيقاظ اهلمة حنو ال وطة اإلنطة( ،)5االا ليام( ،)6ال عبي ال ايت( .)7هبد يعود عدم ال واع
يف الوظائف إىل طريقة اللم جة ال بعة من (نيكلسو  ،)Nicholsonالأ ن ل عليا اا قراء نهبص حمد دية يف
الوظائف.
-3جتاهله ل أثي الشعر الصويف العريب يف الثقافات الداينت الخ لفة ،هو موضوع حا (الشرهبا ي)
ال دليل عليه ،طعرض شواهد ل أثي الصوفية اإلاالمية يف اهللدية( ،)8يف السي يني ال صوفني مثل (يوحلا
الصلييب)( .)9هبد يكو ذل طسبب تقدمي (نيكلسو  )Nicholsonللشعر الصويف الفارا  ،ادعاء فضلي ه
على العريب ،مسايرته يف ذل للخهاب االا شراهب األ ال ي جعل من الفاراية نثرا نظما مصدر الصوفية
الرئيس ،يف داللة على حكام (نيكلسو  )Nicholsonم اطعة لن ابقيا د حتق حوار.
-4إغفاله الرتباط كثي من ه ا الشعر ابلقصص ،الأ هبد تكو طديلة لشرح العلقني .من تل القصص
ما ر اه (طرها الدين إطراهيم طن معضاد اجلعيي  -ت687ه) عن (اطن الفارض) يف يوم اح ضاره ،اجللة
( )1ال صوف يف الشعر العريب ،عبد احلكيم حسا  ،ص .84لح إىل ه ه الفكرة يضا طو الكالم .يلظرThe Theme of Mysticism and its Impact ،
to Arabic Poetry, p183.
( )2الراالة القشيية ،القشيي514 ،ها ،مهاطع احلليب ،القاهرة1940 ،م ،ص.139
(3) The Theme of Mysticism and its Impact to Arabic Poetry, p182. P183.
(4) Ibid, p183.
( )5نشأة ال صوف اإلاالم  ،إطراهيم طسيوين ،ص.122
( )6فالصوفيو جد ا الشعر شيى اائل ال عبي الشبيية ابإلهلام علد ص اب الفلو  .الرجع الساط  ،ص.171
( )7فشعر الصوفيني العرب مل يكن إال فيضا من شجو العش  ،هبصد طه ال عبي ليس الشاركة الوجدانية .الرجع الساط  ،ص.259
( )8االجتاهات احلديثة يف درااة ال صوف اإلاالم  ،حممد عبد هللا الشرهبا ي ،ص ص .114-113
( )9الرجع الساط  ،ص.126
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()1

إشكاال
متثلت له ،فصرخ لرآها طكى نشد طياات  ،تد طوااهة تل الر اية على احلب اإلهل  ،هو ما كا
ً
لدى (نيكلسو  ،)Nicholsonخصوصا علد (اطن الفارض) ال ي خلت طياته من الشرح احملدد للمقصود كما
مر(.)2
خامتة
كا تعامل (نيكلسو  (Nicholsonمع الشعر الصويف العريب مرتبها ابلصوفية اترخيا فكرا ،طوصفيا
مرجعا لل مثل ال أ يل؛ فكا الشعر ط ل موضوعا لالا شياد ال أكيد ،مضمون جيب يفيم ،ايلة
إلكساب القارئ األ ر يب شعور ال عاطف ،داللة ال ت عدى ظائفيا ال عبي الوعظ ال عليم.
كا الرتكا (نيكلسو  )Nicholsonيف دراا ه للشعر الصويف العريب على الليل ال ارخي د ر يف
االنكفاء على الضمو حده ،ال ي حا ابن خاب مناذجه شرحه إايها جيعله مواكبا للسياهبني الثقايف
ال ارخي  ،مهاطقا للواهبع ،ممكلا لل عميم ،حجة للقياس ،مراعيا لبد ال هور.
ذل الليل هبعه يف عدد من اإلشكاالت ،مليا على مس وى ال لظي :ضعف طلائه يف طعب
يبد
احلاالت ،مثل اع ماده على فرضية ال يمني على هنا حقيقة ،صل للظاهرة الصوفية الشعرية العرطية ،ال هورة
ابنف احيا على الصادر اخلارجية .حما ل ه إثبات جود خط صاعد ل أثر الشعراء الصوفيني متثليم ،هبائم على
االن خاب ليس ال ق االا قصاء؛ فجاءت اللظرية طسبب ذل اا جاطة لل صور ال ارخي لل هور ،ليس
إجراء م درجا يف ال ثبت من اآلراء األفكار.
من إشكاالته يف ال هبي  :إمهاله للبعد اجملا ي يف تشكيل العاين الدالالت ،عدم متييزه طني مرحلأ
الصوفية العملية الفلسفية ثلاء عرضه حتليله ،ال ي هبعه يف عدد من ال لاهبضات ،مثل هبوعه يف اإلجراء ال ي
ح ر مله ،ال عل ابل واع يف األفكار على حساب الفليات ،أت يل اا خدام الوب الشعراء ال يمني من هببل
الصوفيني ابخلوف اترة ،ابلعجز عن ال عبي اترة خرى ،د متييز طيليما ،ر يه أب الصوفية ال فكي احلر
مشرتكا يف ال صور ،رغم األ ىل تبقى عقيدة ،تلايف احلرية يف رؤي يا اللسبية لل قيقة.
من إشكاالت مليجه يف األحكام :غياب الدالئل ال ارخيية الشارحة الفسرة ،مثل تفضيله الشعر الصويف
الفارا على العريب ،احلكم على العقل العريب ابحملد دية العجز عن دمل األفكار الصور ،أتثر الصوفية العرطية
ابلسي ية.

( )1نقلها الباحا من ك اب :شعر ع مر اطن الفارض درااة يف فن الشعر الصويف ،عاطف جودة نصر ،دار األندلس للهباعة اللشر ال و يع1985 ،م ،ص ص -64
.65
)(2
Studies in Islamic Mysticism, p169.
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طعب دالئله ن ائجه كانت أتكيدا للخهاب االا شراهب ال وارث ،احملافظ على حدة

رؤي ه للشرق؛ حيا جعل من الشعر الصويف العريب مثاال إضافيا للعقل العريب غي القادر على إدراك الوحدة طني
األشياء؛ طسبب طيئ ه لغ ه.
يبقى (نيكلسو  )Nicholsonرغم ذل ميما يف مبادئه حو ضر رة تقدمي الفيم على احلكم ،الفن
على الفكر ،كا مليما م ثرا يف هبراءته الرمزية للشعر الصويف الأ أتثر ا طعب اللقاد العرب ،مثاال جيدا على
ضر رة تلويع طرق االا ل اج الأ مثل علييا ابلقارنة ،اللف لإلثبات ،إجياد الشبه طني الصوفية ال اهب األخرى
عن طري الشعر .كا حمفزا ل هوير اللظر يف مثل ه ا اللوع من الشعر ال ي ال تك مل ملظوم يه الداللية الفلية
إال ابإلحاطة مبرجعيا ال ارخي اياهبيا الثقايف؛ دف تعمي الفيم ال ي عده شرطا لل ق.
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