
 التصوف إلى مدخل :األولى المحاضرة                           

 والفكر والفلسفة الكالم علم جانب إىل اإلسالمي الفكر يدرسها اليت املباحث أهم من التصوف يعد           
و للتصوف عالقة وطيدة باألدب نثرا و شعرا، إذ استعان املتصوفة بالشعر للتعبري عن جماهداهتم   .املعاصر العريب

 نوا بالنثر لتقدمي قبساهتم النورانية و جتارهبم الباطنية.كما استعا و شطحاهتم العرفانية،
 

 التصوف كلمة اشتقاق       

 

 كالداللة معان عدة على تدل الكلمة أن سيجد فإنه التصوف، لكلمة اللغوية االشتقاقات يتأمل من         
 دةاملا وشوائب اجلسد أدران من وتصفيتها وتطهريها النفس تزكية هو املتصوف هم ألن والصفو؛ الصفاء على

 وقد واحلس،
 والتقشف الكفاف على ويعيشون النبوي املسجد صفة يسكنون كانوا الذين الصفة أهل إىل الكلمة تشري         
 يلبسون كانوا املتصوفة ألن ؛ الصوف بلباس التصوف يربط من وهناك .الدنيا احلياة يف ويزهدون العيش، وشظف

 واليت اليونانية، صوفيا كلمة من مشتق التصوف أن إىل البريوين ذهب حني يف اخلشن، الصوف من مصنوعة ثيابا
 .احلكمة مبعىن هي

 من اشتقاقها هي والصواب املنطق إىل األميل الداللة فإن التصوف، كلمة معاين تعدد من الرغم وعلى          
 يكون وقد اإلسالمي، العريب اجملتمع داخل الناس باقي عن الزاهد وتفرد العارف متيز عالمة يشكل الذي الصوف

 .اليهود بأحبار تأثرا أو النصارى بالرهبان تأثرا اهذ
 إىل املسافر السالك يعيشها اليت الوجدانية الروحانية التجربة تلك االصطالح يف بالتصوف ويقصد          

 وختلية حتلية بأنه كذلك تعريفه وميكن وعشقا وصاال هبا اللقاء أجل من الربانية الذات و اإلهلية احلضرة ملكوت
 باألنوار االنتشاء أجل من وجتليا كشفا به واالحتاد فيه والفناء اهلل حمبة هو التصوف بأن أيضا لقولا وميكن وجتل،
 عن واملعرضون اهلل إىل واملنقطعون العبادة على العاكفون هم املتصوفة أن واألصل. القدسية باحلضرة والتمتع الربانية
 باخللوة اخللق عن واملنفردون وجاه، ومال لذة من الناس عامة عليه يقبل فيما والزاهدون وزينتها، الدنيا زخرف
 .للعبادة

 
 اإلسالمي الفكر في الصوفية ظهور             

 

أسباب بعضها متعلق بالتطور الطبيعي يرجع الدارسون ظهور التصوف يف اإلسالم كتيار و اجتاه فكري لعدة            
 للفكر اإلسالمي وبعضها ناتج عن التأثر باآلخر كاليونان و اهلند.



املؤرخون  أن من دوافع التصوف أن الكثري من املسلمني الذين اشتهروا بالورع و التقوى ملّا مل جيدوا  يذكر                
يف علم الكالم ما يطمئن نفوسهم املولعة حبب اهلل تعاىل قّرروا أن يتقربوا إىل اهلل تعاىل عن طريق الزهد و التقشف و فناء 

 الذات يف حبه تعاىل مثّ مسوا املتصوفة.
 انفرد دا،ازه فيهم أن يدعون بدعة كل أصحاب وصار الفرق، وتشاحنت البدع، ظهرت االقشريي مل يقول

 الثاينالقرن هناية قبل عليهم االسم هذا وأطلق الصوفية باسم الغفلة طوارق عن قلوهبم احلافظني املسلمني خواص
 م، 867 /ه 051عام املتوىف كويف،ال هاشم أيب على أطلق ما أّول أطلق الذي "الصويف" ولقب  .بقليل اهلجري

 تعين اليت Sophia"صوفيا" اليونانية الكلمة إىل الصوفية نسب الدارسني بعض لكون احلكيم، به يقصد كان رمبا
  ."احلكمة"

 انطلق مسار التصوف يف اإلسالم من منبعني:
 .املسلمني إىل الزهد يف الدنيا و االنقطاع للعبادة انصراف بعض العباد -1
رة االشراقيني من الفالسفة الذين يرون تطهري النفس بالرياضة الروحية و التهذيب النفسي، وفكرة شيوع فك -2

 احللول اإلهلي يف النفوس اإلنسانية.
 

 :ينتصوفمالطبقات 
 

 والتأثر فارس، بالد من قرهبا بسبب الكوفة يف ظهر ما أول والصوفية التصوف مصطلح ظهر             
 اهلجري والرابع الثالث القرنني يف ظهرو قد  الكتاب أهل رهبان بسلوكيات مث ،الرتمجة عصر بعد اليونانية بالفلسفة

 :وهي التصوف إىل املنتسبني من طبقات ثالث
 
السنة وهنج السلف  كان يغلب على أكثرهم االستقامة يف العقيدة واالكثار من دعاوي التزام :األولىالطبقة -1

 .يلقبه الصوفية بسيد الطائفة ه298اجلنيد و هو أبو القاسم اخلراز املتوىف  ومن أشهر رموز هذا التيار
 من والتحذير والفقه العلم قلة مع والقصص بالوعظ االهتمام ة كثر الطبقة هلذه األخرى السمات أهم من

 مببعضه االلتقاء حدث حيث الكتاب أهل ونساك رهبان بسلوكيات أكثرهم اقتدى الذي الوقت يف حتصيلهما
 فيها يلتقون املساجد غري للعبادة دور اختاذ ذلك عن ونتج .التابعني وأئمة الصحابة مست عن البعد يف زاد مما

 العداء سبب مما وسلم عليه اهلل صلى النيب مدح بقصد الغزل ظاهرها قصائد أو الزهدية للقصائد لالستماع
 . الكالمية املقوالت وبعض واخلوارق لكشفا ادعاءات فيهم ظهرت كما ، الفقهاء وبني بينهم الشديد

 املشرتك والقاسم التصوف ملذاهب املميزة السمات هذه أهم ومن كثرية تصانيف هلم ظهرت الفرتة هذه ويف
 سهل مما عليهم اخلرق اتساع إىل أدى والذي )) الذوق (( ما يسمونه وغريها العبادة تناول يف بينهم املميز للمنهج

 .واحنرافها غلوها زاد اليت الثانية الطبقة انتشار وزيادة طبقةال هذه اندثار على



خلطت الزهد بعبارات الباطنية، وانتقل فيها الزهد من املمارسة العلمية و السلوك التطبيقي : الطبقة الثانية-  2
إىل مستوى التأمل التجريدي و الكالم النظرين و لذلك ظهر يف كالمهم مصطلحات مثل الوحدة، و الفناء، و 

 أنفسهم وتسمية ، واحلقيقة الشريعة بني التفرقة بينهم وشاع واحللول، و السكر، والصحو، و الكشف االحتاد،
 . والرسوم الظاهر أهل الفقهاء من غريهم ومسوا ، الباطن لوأه احلقائق أرباب

احلكيم الرتمذي ت و  ،ه245، و ذو النون املصري ت ه 263م هذه الطبقة أبو اليزيد البسطامي ت ومن أعال
 .ه334أبو بكر الشبلي تو  ه،320

يف هذه املرحلة اختلط التصوف بالفلسفة اليونانية، وظهرت أفكار احللول و االحتاد ووحدة : الطبقة الثالثة-3
 وردي السهرض و االشراق على يد الغزايل و الوجود موافقة لقول الفالسفة، كما أثرت يف ظهور نظريات الفي

العملية إىل  ة البدعو اليت تعدت مرحل وبذلك تعد هذه الطبقة من أخطر الطبقات و املراحل اليت مر هبا التصوف 
 ية.كل اإلسالمالبدع العلمية اليت هبا خيرج التصوف عن 

ابن و  ه،638ابن عريبو  ه،587السهرورديو ه، 309احلالج ت  و من أشهر رموز هذه الطبقة:
 ه.667ابن سبعنيو ه، 632الفارض

 
 
 
 



 ومعتقداتهم الصوفية مبادئ أهم :الثانية المحاضرة                 

 مبادئ الصوفية:

 مبدأ اإلشراق: -1

 أساسهما واملعرفة اإلدراك فإن هذا وعلى املعرفة به تتم الذهن إىل حمسوس غري نور انبعاث الصوفية عند اإلشراق
 .والفيض اإلشراق
 مبدأ الحلول: -2

 اهلل أن احللول مذهب ويف اإلنساين العنصر يف اإلهلي العنصر ولحل وهو .الصوفية املبادئ ثاين هو احللول مبدأ
  .مرتادفان العامل يف الفاعلة الداخلية والقوة اهلل وأن امتزجا، قد والعامل

 مبدأ وحدة الوجود: -3

 يف تعدد إال الواقع يف التعدد وما .واحد شيء واحملكوم واحلاكم .واحد واخللق تعاىل اهلل أن وفيةصال عند يعين وهو
 .تعاىل اهلل جتلي صور هو كله فالوجود .عريب ابن الفكرة هذه محل وقد .املوجود ذات يف ال الوجود شكل

 هو، كأهنم يتصرفون فأصبحوا أجسادهم يف حل قد اهلل أن يزعمون املتصوفة عند احللول فكرة من وانطالقا
 إىل الفكرة هذه دخلت ورمبا )القدس الروح  االبن  األب( النصارى عند الثالوث فكرة من جادا قريب وهذا

  .دخل ما مجلة مع املتصوفة
 يف كذلك وهي القدماء، اليونانيني عند جزئي بشكل قائمة كانت فقد جدا، قدمية الوجود وحدة فكرة إن

 عريب ابن الدين حمي :أبرزهم من املسلمني متصوفة من الغالة بعض إىل الفكرة وانتقلت .اهلندية اهلندوسية
 .اليهودي وسبينوزا النصراين برونو يد على األورويب الغرب يف انتشرت مث .والتلمساين سبعني وابن فارضال وابن

 
 مبدأ وحدة الشهود: -4

 

 بوحدة وال باحللول ليس منزعا ذلك يف الصوفية ونزع .تعاىل به لالتصال سبيال اهلل حمبة من الصوفية بعض اختذ
 ابن املنحى ذلك حنا وقد .سبحانه له وخلوصه إياه حمبته بسبب خبالقه لوقاملخ احتاد أو باهلل اتصال ولكنه الوجود
 بوحدة احلالة هذه الصوفية ويسمِّي .الباقية اهلل ذات يف الفانية الذات فناء هو الوحدة هذه ومضمون .الفارض
 الذات يف الفانية الذات فناء هي اليت اهلندية النرفانا عن الرياضة أو املمارسة هذه الصوفية أخذ وقد .الشهود
 .الباقية

 
 



  

 مصادر التلقي عند الصوفية:

 

 ويدخل ، عبادهتم غاية حتقيق بل ، واملعارف للعلوم اوثيق ا مصدر الكشف الصوفية ويعتمد : الكشف
 :منها األمور من مجلة الصويف الكشف حتت

 - امنام أو يقظة عنه األخذ به ويقصدون : وسلم عليه اهلل صلى النيب -1

  دينية وعلوم شرعية أحكام عنه واألخذ ، لقياه عن حكايتهم كثرت قد : السالم الصالة عليه اخلضر -2

 . املناقب و واألذكار األوراد، وكذلك
 - أن يعتقدون حيث النيب مقام فوق الصويف مقام جعلوا وبه مباشرة، تعاىل اهلل من كان سواء :اإلهلام -3

 .تعاىل اهلل عن مباشرة العلم يأخذ الويل
 - . وأحاديثها النفوس خواطر مبعرفة ختتص واليت : الفراسة -4

  ، األولياء أحد من أو ، الصاحل اجلن أو ، املالئكة من أو ، تعاىل اهلل من اخلطاب مساع من : اهلواتف -5

 . األذن بواسطة بينهما حالة يف أو يقظة أو امنام كان سواء ، إبليس أو ، اخلضر أو
 واالتيان ، هناك وجوالهتا ، العلوي العامل إىل الويل روح عروج هبا صدونويق : واملعاريج اإلسراءات -6

 . واألسرار العلوم بشىت منها
  . البصر وعني القلب عني عن احلسية احلجب بارتفاع الوجود حقائق عن بالكشف : احلسي الكشف -7

  تعاىل اهلل عن فيها يتلقون أهنم يزعمون حيث عليها ااعتماد املصادر أكثر من وتعترب : واملنامات الرؤى -8

 . الشرعية األحكام ملعرفة شيوخهم أحد عن أو ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن أو
 
 املقبورين األشياخ وعن وسلم عليه اهلل صلى النيب غري األنبياء عن لتلقيا

 
 أفكار و معتقدات الصوفية:

 

 - : يلي فيما إمجاهلا وميكن قهموطر  مدارسهم بتعدد وتتعدد وأفكارهم الصوفية عقائد تتشابه

 الوجود وحدة ومنها ، احلالج مذهب هو كما احللول منها ، شىت عقائد تعاىل اهلل يف املتصوفة يعتقد -
- 

 تعاىل اهلل ذات يف واملاتريدية األشاعرة بعقيدة يعتقد من ومنهم ، واملخلوق اخلالق بني االنفصال عدم حيث
 . وصفاته وأمسائه

 منه يدخل الذي الباب وأهنا الدين من الظاهر هي والشريعة وحقيقة، شريعة ينالد أن يعتقدون -
 - اجلميع،



 . األخيار املصطفون إال إليه يصل ال الذي الباطن هي واحلقيقة
 – امع وحقيقة طريقة نظرهم يف التصوف -

 - شيخه نع الطريقة أخذ الذي الشيخ بواسطة إال يأيت ال الذي الروحي التأثري من التصوف يف البد -

 .الويل درجة هي لديهم الدرجات وأعلى ،األعلى املأل يف الذهن وتركيز الروحي والتأمل الذكر من البد -

 ذلك كان كما ، والوالية النبوة ألهل نظرهم يف يكون الذي اللدين العلم عن الصوفيون يتحدث -
 اعلم لدنا من وعلمناه(( : فقال ذلك عن تعاىل اهلل أخرب حيث ، والسالم الصالة- عليه للخضر

 
 :الصوفية شطحات

 

 الشعوذة طريق آخرون سلك كما ، التصوف من ذلك بأن امعتقد األرواح حتضري طريق عضهمب سلك -
  ،والدجل

 زلأن ما اليت البدع من ذلك وكل ،هبا والتمسح وزيارهتا وإنارهتا األولياء وقبور ضرحةأ ببناء اهتموا وقد -
 .سلطان من هبا اهلل

 هلا لزوم ال تصري العبادة أن أي ،الويل نع -التكاليف إسقاط -التكاليف بارتفاع بعضهم يقول -
 .بذلك القيام إىل معه حيتاج ال مقام إىل وصل ألنه ،إليه بالنسبة

 الفتاوى جمموع كتاب يف جاء كما تيمية ابن أفىت وقد ) والغياث الغوث ( لفظ الصوفيون يستخدم -
 جيوز فال ، املستغيثني غوث وفه ، اهلل إال يستحقه فال والغياث الغوث لفظ فأما (( : 428- ص

 . )) مرسل نيب وال مقرب مبلك ال بغريه االستغاثة ألحد
  .الذكر ضرورة على الصوفية طرق كل أمجعت لقد -
 كشف وأما تيمية ابن يقول ذلك ويف ، وخوارق عجيبة بأعمال التصوف إىل املنتسبني بعض يأيت قد -

 الصحابة من وال ، الصاحلني من أحد شعار من هذا فليس ، احليات ومحل ، الشعر وتفتيل ، الرؤوس
 بن أمحد الشيخ وال ، املتأخرين من وال ، املتقدمني من وال ، املسلمني شيوخ وال ، التابعني من وال 

 )) طويلة مبدة الشيخ موت بعد هذا ابتدع وإمنا ، الرفاعي
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 



 الصوفي األدب :الثالثة المحاضرة                               

و هي املعقوالت وهي مرتبة للمعاين اجملردة عن  مراتب: علويةترى الصوفية أن الكون مقسم إىل ثالث        
برزخيه،  املواد اليت من شأهنا أن تدرك بالعقول. و سفلية،  وهي احملسوسات و اليت من شأهنا أن تدرك باحلواس و

 احملسوسة.و اليت من شأهنا أن تدرك بالعقل و احلواس، و هي املتخيالت و هي تشكل املعاين يف الصور 
 هبدف املعنوي العلوي العامل إىل احملسوس السفلي العامل من للسمو   جياهدأن  للصوفية مريدوجب على كل        
 هو الذي الربزخ عامل طريق عن إال يتم ما انادر  ذلك لكن .الكربى اإلهلية بالذات فاالحتاد واملشاهدة املكاشفة
 الذي ملقامه اوفق أو ذاتيا، الصويف يعيشه دام ما باحللم شبيه عامل وهو واملعنوي، احلسي العاملني من تركيب
  .إليه الوصول استطاع
 وجودها يبدأ طبيعية وإمناال لقوانينه اوفق أو احملسوس العامل هذا خالل من تتحقق ال الصوفية إن أخرى، بعبارات

 مجيع عند متماثلة غري واجملاهدة الرياضة ملبدأ بتبنِّيها وهي .املعنوي العامل إىل وصوال اخليايل، الربزخ عامل مع
 على أخرى جهة من تؤكد فإهنا املعنوي وللعامل اخليايل للعامل موضوعي وجود على تؤكِّد حني إهنا بل الصوفيني،

 .ذلك يف طرائقهم متايز وعلى للكون يتهمرؤ  يف مريديها ذاتية
تأسيسا على هذه الرؤية وحدها ميكن مقاربة الشعرية الصوفية على أهنا جتربة ذاتية قد تسبقها أو ترافقها جتربة 

و على األقل ليس غايتها أجسدية ليس غايتها التعبري عن احملسوس بأية طريقة، و إمنا على النقيض من ذلك 
لدخول إىل عامل اخليال احلقيقي وهكذا ال يكون الشعر صوفيا إال  حني صدوره عن مرتبيت سوى هتيئة النفس ل
 و عن التجربة املفضية إليهما.أالربزخ و املعاين اجملر دة 

 ،لذلك شاعر هو الرؤية هذه تبَّن  من كل أن بالضرورة يعين ال ورؤيتها الصوفية الشعرية بتماهي القول إن      
 .املوهبة و اإلبداع يف متماثل مستوى على الصوفيني الشعراء كل وليس شعراء الصوفيني كل فليس
 

 :األدب الصوفي

 

 - يف ويبحث والفلسفية السنيةم اجتاهاهت مبختلف والصوفية الزهاد أنتجه الذي (ونثر شعر) األدب هو         

 ويطرح .إليها الطمأنينة وإدخال تهاوزين الدنيا حب من والروح النفس لتطهري يسعى فلسفي بعمق اإلنسانية النفس
 اخلطوات أيضا مضمونه ويف ،ومعرفة أخالقية وقيم ومجال حب من النفس كوامن التجريدية الفنية صوره أكمل يف
 .الكشف مرتبة هبا والبلوغ نفسه تطهري يف (املريد ) السالك يتدرجها اليت

املناجاة، و النثر، و  وص الشعرية و النثرية، النظم،ديب أنه يشمل النصدب الصويف من حيث اجلنس األيظهر أن األ
 دب الصويف نتاج رافدين خمتلفني:التاريخ....اخل و األو الفلسفة، و  احلديث،و 

 .دب العريب الصويفاأل الرافد السامي و ميثله -1
 .الرافد اآلري و ميثله األدب الصويف الفارسي -2



 
 مثارة ومن ؛أخرى تارة والروحي ة الذ وقي ة وباحلياة ارة،ت والفكري ة العقلي ة باحلياة الواسع األدب هذا ات صل        
 عن ختتلف خصائص الصويف ولألدب. الصويف والغزل الشعر الثانية مثارة ومن الصوفي ة واحلكمة العرفان األولی،
 عليةال تعاىل اهلل إلرادة التام واخلضوع العميقة النفسية واملعاين الروحي السمو منها املعروفة، األدب خصائص
 .الرمزية واملعاين بالغموض الصويف األدب ويتصف

 
 تاريخية رؤية الصوفي األدب 

 
 ميكن تقسيم األدب الصويف إىل ثالثة أطوار من حيث ظهوره التارخيي:

يبدأ من ظهور اإلسالم و ينتهي يف أواسط القرن الثاين للهجرة، و كل ما بني أيدينا منه طائفة   الطور األول*
كم و املواع  الدينية  االخال  حتث على كثري من الفضائل، وتدعو إىل التسليم بأحكام اهلل و كبرية من احل

 وكثرة العبادة و الورع فهي تصور لنا عقيدة هذا العصر من البساطة واحلرية. مقاديره،  و إىل الزهد و التقشف
و هنا يبدو ظهور التلقيح بني اجلنس العريب و  يبدأ من أواسط القرن الثاين اهلجري إىل القرن الرابع، الطور الثاني*

األخرى ، وفيه يظهر اتساع افق التفكري الالهويت، وتبدأ العقائد تستقر يف النفوس على أثر منو علم االجناس 
 الكالم.
نثرا كما ظهر يف هذا الطور القليل من الشعر كما بدأت تتكون  دب يف الطور األول و الثايناألأغلب كان 

 ات الصوفية و الشطحات.االصطالح
و هو العصر الذهيب يف األدب الصويف، غين  استمر  حىت هناية القرن السابع و أواسط القرن الثامن الطور الثالث*

يف شعره و غين بفلسفته، شعره من أرقى ضروب الشعر و أغناها و هو سلس واضح و إن غمض أحيانا وقد 
و ابن الفارض يف الشعر  ىل أن الشعر الصويف بلغ ذروته مع ابن العريبإ باإلضافة تطور األدب الصويف شعرا و نثرا

 .العريب و جالل الدين الرومي يف الشعر الفارسي
مل يظهر الشعر الصويف إال  بعد ظهور شعر الزهد و الوع  الذي اشتهر فيه أبو العتاهية كثريا و قد ظهر الشعر 

ورع و التقوى بني صفوف العلماء و األدباء و الفقهاء و احملدثني الصويف كذلك بعد شعر املديح النبوي وانتشار ال
 البداية يف ظهر الصويف الشعر أن هذا ويعين، أمثال إبراهيم بن االدهم وسفيان الثوري و رابعة العدوية....وغريهم

النون ف ذو  اهلجري الثالث القرن من األول النصف يف تتضح معامله أخذت "مث والنساك، الزهاد كبار عند
 إشارات فسر من أول وهو إليه، وانتسب عنه أخذ الكل ألن الفرقة ورأس التصوف، أسس واضعه( 245)

 .الطريق هذا يف وتكلم الصوفية
 للتصوف، كامال منهجا طياته بني حيمل متميزا شعرا الصويف الشعر أصبح حىت اهلجري الثالث القرن ينته ومل
 ".والتفسري باإلفاضة متيزوا فإهنم بعدهم جاؤوا الذين وأما



وقد عرفت رابعة العدوية بأهنا شاعرة فلسفة احلب كوهنا حصرت حياهتا يف حب الذات اإلهلية و السهر املستمر 
 من أجل اكتشافها لقاء و وصاال تقول:

 أحبك حبني:حب اهلوى*** وحبا ألنك أهل لذاكا                               
 افأما الذي هو حب اهلوى***فشغل بذكرك عمن سواك                            
  فكشفك يل احلجب حىت أراكاو أما الذي أنت أهل له***                          

 فال احلمد يف ذا والذاك يل***ولكن لك احلمد يف ذا و ذاكا                         
 

 على اعتمادا اهلل وجود على يربهن أن استطاع وقد ، يةالربان بالذات تغنوا الذين الصوفية كبار من احلالج ويعد
 :املادي واحلس الظاهر أصحاب إدراكها عن يعجز اليت الروحانية واحملبة النوراين التجلي

 وبرهان بآيات دليل وال***اثنان احلق وبني بيين يبق مل                          
 وإمياين توحيدي توحد هذا***ديومعتق وتصرحيي وجودي هذا                      
 بسلطان تالليها يف أزهرت قد***نائره احلق بنور جتل هذا                        
  أزمان عن ينيب حدث وأنتم***بصنعته الباري على ال يستدل                       

 :أيضا ويقول
 

 بدنا حللنا انروح حنن***أنا أهوى ومن أهوى، من أنا                         
 أبصرتنا أبصرته وإذا***أبصرته أبصرتين فإذا                              

 
 :فيقول عريب ابن أماو 

 رهبان ل ودير لغزالن فمرعى***صورة كل قابال قليب صار لقد                       
 آنقر  ومصحف توراة وألواح***طائف وكعبة ألوثان وبيت                        
 وإمياين ديين فاحلب ركائبه***توجهت أىن احلب بدين أدين                        

 
 عن بعيدا اخلارجية باملؤثرات الفلسفي التصوف ربط إىل املستشرقني دفعت اليت هي الصوفية الشطحات وهذه    
 والبوذية الفارسية و يةواليهود كاملسيحية خارجية مصادر إىل اإلسالمي التصوف أرجعوا إذ والسنة، القرآن

 .احملدثة واألفالطونية
 



 الرابعة: خصائص الشعر الصوفي المحاضرة                           

 :الرموز استخدام -1

 املتصوفة شعراء اختذ لقد، لديهم جلية ظاهرة وهذه أشعارهم، يف الرموز استخدام إىل الصوفية شعراء جلأ
 الصوفية عراءش استخدمكما   غريهم عن إخفائه يف رغبوا ما به يسرتون اقناع هذا التعبريي أسلوهبم من

 يستخدموهنا اليت األلفاظ وراء جند إذ روحية، معان عن للتعبري اخلمري الشعر وألفاظ احلسي الغزل ألفاظ
 .ورموز ودالالت إشارات

ح بالتصري وليس بالرمز كالمه، يدركون الذوق أهل أن امبين الرمزي، األسلوب هذا باستخدام الفارض ابن ويصرح
 .التصريح من بدال بالتلميح يْكتفون وهم
 :يقول

 للمتعنِّت   التصريح عن َغن *** ذائق يفهم   بالتلويح وَعّنَ                                
 َحّدت   العبارة ما معىن إشارة*** ال ويف دَمه ي ب حْ  مل من حْ يب   مل هبا                 

 .الفن والغموض بالعمق يتسم أن إىل صويف،ال الشعر يف الشاكلة هذه على الرمزي األسلوب استخدام أّدى وقد
 

 استخدام المصطلحات الصوفية: -2
 

 عادي شخص دخل إذا أنه وي ذكر .عاملهم عن هبا عّّبوا هبم خاصة مصطلحات الصوفية شعراء استخدم      
 هميف فإنّه مثلهم، صويف دخله إذا أّما وفهمها، ومصطلحاهتم ألفاظهم معرفة عليه صعب جمالسهم من اجملس

 .يعشها مل ملن بالنسبة وغريبة الصوفية، التجربة عاش ملن بالنسبة مفهومة ومصطلحاهتم ألفاظهم فإن وهبذا .أقواهلم
 :منها هبم، اخلاصة ألفاظهم للصوفية أنّ  الغزايل اإلمام ويبني
 روحية سياحة وهو بالذكر، احلق إىل التوجه يف أخذه عند القلب سري :الّسَفر. 
 إرادته عن املتجرد :املريد. 

 عليه ورد مبا احلس لشغل اخللق أحوال من جيري ما علم عن القلب غيبة :الغيبة. 

 اخللق عن الغيبة عند باحلق القلب حضور : احلضور. 

 بالطاعة القيام :القرب. 

 املخالفة على اإلقامة :البعد.  

 النفس أهواء وخمالفة الشهوات، بتجنب النفسية األخالق هتذيب :الرياضة.  

 حال كل على اهلوى وخمالفة البدنية، املشاق على النفس محل :اهدةاجمل. 

 
 



 ومؤلفاتهم: الصوفية أعالم

 

 لقبه أتباعه املتصوفني أشهر أحد ، األندلسي الطائي احلامتي عريب بن حممد بن علي بن حممد الدين حمي*      
 يف ه وتويف 558عام الكرمي رمضان شهر يف يف األندلس  مرسية يف ولد "األكّب بالشيخ" الصوفية من وغريهم
 .ه 638 عام دمشق

 .عريب ابن رسائل/األشواق ترمجان/احلكم فصوص/املكية الفتوحات :مؤلفاته من    
  ه(505-ه450) عصره أعالم أحد األشعري، الشافعي الصويف النيسابوري الطوسي الغزّايل حممد * حامد   

 السالكني وعمدة الطالبني روضة /.األنوار مشكاة/اهلداية يةبدا/الدين علوم إحياء :مؤلفاته من     
 عبد موسى بن بن القادر عبد حممد أبو هو ،)ه 516 ه 171 ( الكيالين أو اجليالين أو اجليلي القادر عبد*  

 اهلل.
 الشيخ كالم نم اخلاطر جالء /الواصلني مىن وغاية العارفني إغاثة /الرمحاين والفيض الرباين الفتح :مؤلفاته من    

 عبد القادر
 ه  170 سنة ولد البصرة أَهل من وهو اهلل عبد أبو كنيته البصري احملاسيب اهلل عبد بن أسد بن احلارث*   

  اهلل إىل أناب من بدء /.النفوس أداب مؤلفاته من      

 

 الصوفية الشعرية

 

 على أنه ولكن احلقيقية الفعلية بصورته الظاهر سناحل مع تتعامل ال الصويف يعيشها اليت اجلمالية التجربة إن       
 املباشرة؛ كثريا على يعولون وال الباطن عن يبحثون دائما فالصوفية مث ومن اإلهلي، اجلمال من مستعارة عاريةصورة 

 اجملال ويفسح اخليال، دعائم ويقوى حاستهم، يرضى شعرى تعبري إىل وال حقيقية معرفة إىل تؤدى ال ألهنا
 جيعل مما والتأويل بالتفسري اللفظ يتحملها أخرى معان إىل الوضعية والعبارات األلفاظ وراء حتهأجن النطالق

 كله ذلك أجل من"بال على للشاعر ختطر ال رمبا أمور الستكشاف وراءها وما الصور داخل ىف يغوص القارئ
 احلسى العامل هذا وراء بعامل منتنفسية وآ صوفية وجهة واجتهت احلس، حتت يقع ال مما التعبري وراء الرمزية جرت
 .الدائم األبدي اجلميل الكامل العامل هو ألنه منه؛ موضوعاهتا تستمد وأن فيه تعيش أن حتاول

 
  

 

 

 

 



 

 
 



 العربي المغرب في الصوفي الشعر :الخامسة المحاضرة                      

 :الصوفي األدب وتطور نشأة مصادر

 يف يرقى يكن مل ه 6 القرن من األول النصف هناية غاية إىل الزهد أدب أن التارخيية الناحية من الثابت     
 خالل األوسط املغرب شهد أن بعد إال التصوف أدب ضمن بإدراجه يسمح مستوى إىل والنثرية املنظومة نصوصه
 زمنية فرتات يف واملغربية واألندلسية املشرقية الصوفية املصنفات من جمموعة دخول القرن نفس من الثاين النصف
 واألقصى األدىن املغربني صوفية بواسطة أو املشرق من العائدين والعلماء فقهاء مع دقيقا ضبطا ضبطها يصعب
 جتديد بقصد وتلمسان جباية إىل املهاجرين األندلسيني مع أو  األوسط املغرب حبواضر املقام هبم استقر الذين
 الطلبة جلمهور حمتوياهتا وتبسيط شرح يف بارز دور هلؤالء وكان االستقرار بغرض أو وإيابا ذهابا الرحلة أنفاس

 .واملهتمني
 حلقوق الرعاية كتاب .أفكاره التصوف أدب منها هنل اليت واألندلسية واملغربية املشرقية املصادر أكثر ومن      

 القاسم أليب القشريية والرسالة املكي طالب ألىب القلوب وقوت )  ه 243 ت( احملاسيب أسد بن للحارث اهلل - -
 التصوف يف مصنفات وهي )  ه 515 ت(الغزايل حامد ألىب الدين علوم وإحياء ( ه 465 ت( القشريي

 حددها كما اهلل عقاب من النجاة إىل للوصول اجملاهدات بواسطة السالك يقطعها اليت واتاخلط تطرح السين
 مث  والصلحاء والصديقني األنبياء مرتبة هبا بلوغلل والرياضة اإلرادة طريق عن وهتذيبها النفس تقومي وإىل  احملاسيب
 وإحياء القشريية الرسالة تبينها كما اهلل سوى عما القلب فراغ مرحلة وهي الغيب عامل عن الكشف إىل النزوع
 .الدين علوم

 :الصوفي األدب أنواع
 أهنا كما الديين للشعر األوىل البذور وهي النبوية السرية ذيول من وتعترب النبوية واألمداح الحجازية الرسائل*

 .صوفالت أذاعها اليت الشعر فنون من اعتربوها الباحثني بعض أن بل والتصوف بالزهد الصلة وثيقة
 فريضة أداء وبني بينهم حتول عندما النظم إىل الصوفية فيه يلجأ الوسيط العصر يف شاع فن احلجازية الرسائل

 برز .املقدسة البقاع إىل وحنينهم أشواقهم فيها يرتمجون رسائل ببعث فيكتفون )ص( الرسول قرب وزيارة احلج
 قرب زيارة إىل متشوقا يقول ،)  ه 699 ت( الشاطيب صاحل بن حممد اهلل عبد أىب الصويف مع ببجاية الفن هذا

 :الرسول
 سبيل احلبيب قرب إىل وليس *** طويل والرجاء يفىن العمر أرى                      
 مجيل اجلمال ذاك عن الصرب فما *** سرية أحسن اخللق إله حباه                     

 
 682 ت( القلعي ميمون بن احلسني بن حممد اهلل عبد أبو ويفالص ببجاية اشتهر النبوية املدائح قصائد ويف
 تدوينه يف شرع كثري شعر له( :الغربيين فيه قال أشعاره بكثرة ومتيز أوس بن حبيب طريق شعره يف سلك ،)ه



 بيتا عشرة مثانية يف )ص( النيب ومدح الزهد يف قصيدتني له وأورد ،)كثرية جملدات يف لكان تدوينه مت ولو
  :املقاطع ذهه منها

 يسحم ودمعك خفاق وقلبك *** مغرم فؤادك بان أن أجل أمن                      
  متهم الركب يف سار من مع وقلبك *** منجد جسمك أن إال ذاك وما                    

 
 اخلطاب نيمستعمل األلفاظ وسهولة األسلوب بساطة فيها التزموا قد الصوفية جند املدائح أشعار يف وبالنظر
 يف الصوفية من نعهده مل موقف وهو الذنوب من للخلق شفيعا به واالستنجاد )ص( الرسول مدح يف املباشر
 الوسيط العصر من املرحلة هذه يف أصبحت املدائح كون إىل ذلك ويعزى والتصوف واالبتهاالت الزهد أشعار

 .ذاتية شوق جتربة منه أكثر اجتماعي ديين إرث فهي والتسابيح كاألذكار ويرددونه الناس يتناقله شعبيا أثرا
 
 يف املريد يقرأها الشريفة النبوية واألحاديث القرآنية اآليات بعض مطالعها تكون األذكار جمموعة هي :األحزاب*

 األحزاب ووضع األذكار سن من وأول .واليقني الطمأنينة متنحه روحية بطاقة وحتصينه تقويته وهدفها معينة أوقات
 مدين أيب بواسطة األوسط املغرب إىل طريقه عن ووصلت)  ه 560 ت( اجليالين القادر عبد الشيخ دينللمري

 .األذكار منها أسراره من كثريا فيه وأودع اخلرقة وألبسه الشريف احلرم يف به التقى الذي ) ه 594 ت( شعيب
 
 بالدعاء وختتم تضرع يتخللها وأصحابه وآله النيب على وتسليمات وصلوات وحتميدات آيات عن عبارة :األوراد* 

 الراتب، فيسمى الورد يف احلزب يدمج من الصوفية ومن القرآن من آيات بتالوة أو )ص( النيب على بالصالة أو
 كل من حمدد وقت يف يكون فالورد قراءهتا توقيت يف بل واملضمون الصيغة حيث من األحزاب عن ختتلف وال
 أو مجاعة يقرأ ردوالو  اهلل من للتقرب املريد يستعملها أذكار وهي وقت كل يف فيقرأ احلزب أما الصالة بعد يوم

 وخياهلا الرفيع بأسلوهبا األوراد وتتميز .ةبالوظيف الشاذلية عند الورد ويعرف مجاعة يقرأ ما غالبا واحلزب انفراد على
 .والروح العقل إىل موجهة ألهنا الورع

 
 جباية يف ظهرت ومعاناته التصوف ميدان يف وخرباته جتاربه الصويف فيها يعكس النثر أنواع من هي :الحكم*

 اليت الصوفية األطروحات ويبسط خيتزل أن استطاع الذي بشعي مدين أيب يد على اهلجري السادس القرن خالل
 لكنها بسيطة عبارات يف اجملالس، حماسن كتابه يف العريف وابن إحيائه يف والغزايل رسالته يف القشريي هبا جاء

 .)املريد ونزهة الوحيد أنس( كتابه يف ذلك ضمن وقد والرمزية الصويف واخليال األسلوب فيها راع ودالة عميقة
 



 عبد يد على ظهر للعادة خارق لفعل املوضوعات من عددا أو موضوعا يروي نثري نص هي :الكرامية الحكاية*
 صورة حتمل أدبية نصوص أيضا وهي تنبؤ غري من أحواله مجيع يف ونواهيه اهلل بأوامر متمسكا دينه يف صاحل

 املستعصية األمراض شفاء على اخلارقة قدرته موضوعات يف  الصويف قصة تروي ما عادة اليت القصرية القصص
 وتكثري القحط وقت األمطار واستجالب اهلواء يف الطريان أو املاء وفوق قزح قوس على باملشي األرض وطي

 .عنهم الضيم ورفع ورغباهتم الناس أماين يف وحتقيق املمات بيوم والتنبؤ ندرته من الرغم على الطعام
 
 الوالة جانب من والتعدي الظلم ظواهر باستفحال األوسط باملغرب ظهوره ارتبط :واالبتهاالت التوسالت رشع*

 الشكوى إىل جلأوا الذين الصوفية فيه مبا اجملتمع طال الذي واالقتصادي السياسي واالضطراب الضرائب وجباة
 رائد )ه 502 ت( النحوي ابن الفضل أبو ويعد .واملصائب األزمات من ليخلصهم اهلل إىل والتضرع والتوسل

 :التوسل يف أشعاره ومن محاد بين بقلعة األدب من النوع هذا
 أجد ما موالي إىل أشكو وقمت *** رقدوا قد والناس الرجا ثوب لبست                    

 اعتمد الضر بكشف عليه من يا *** أملي منتهى يا سيدي يا وقلت                       
 جلد وال صرب محلها على يل ما *** تعلمها أنت أمورا إليك أشكو                        

 
 وأغراضها بينهم فيما دلوهنايتبا الصوفية كان اليت السنية باملكاتبات الصوفية عند وتعرف :اإلخوانية الرسائل*

 أقحموا بل فحسب املرسل النثر بأسلوب الصوفية يلتزم مل وفيها الدعاء وطلب والنصح واملدح والثناء التشوق
 وموازينه الشعر أساليب املتأخرون استعمل وقد :قوله يف املراسالت من النوع هذا يستقرئ خلدون ابن وكان الشعر

 الشعر باب من النثور هذا وصار األغراض يدي بني النسيب وتقدمي التقفية والتزام جاعاألس كثرة من املنثور يف
 .وفنونه

 
 اآلخرة عمل إىل والدعوة باملوت والتذكري فيها والزهد الدنيا ترك إىل الدعوة بني غراضهأ تتمحور :الزهد شعر*

 .األشبيلي احلق عبد حممد أبو الفن هبذا اشتهر وممن
 
 واملعىن األلفاظ بسيط بأسلوب وأذكارهم وأورادهم جماهدهتم ذكرى الصوفية التزم وفيه :السني التصوف شعر*

 .شعيب مدين أبو رواده ومن واإلشارات الرموز يف فراطاإل عن بعيدا
 
 اإلشراق يف اجتاهاهتم عن للتعبري واإلحياءات واإلشارات الرمزية الصوفية اعتمد وفيه :الفلسفي التصوف شعر*

 فيها عليهم غلبت الغموض إىل متيل والبيانية البديعية احملسنات من قالب يف املطلقة والوحدة الوجود ووحدة



 توظيف إىل جنوحهم على فضال السكر الوعي عن الغياب حىت منها يرتشفون كانوا اليت اإلهلي احلب عاطفة
 .الصوفية حقائقهم على للداللة واخلمريات الغزلية األلفاظ
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