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   رموز

   الجمال...االنسان...الوجود

   في شعر الغزل

 

 

  قصة قصيرة

 

 

 

 ع	ء الجوادي.د

 

  

ما بال السيد الجوادي وهو رجـل معـروف فـي : تهامس احدهم فوصل لي الهمس وقال
وقــد مــر بنكبــات ونكبــات  ....انتمائــه االســالمي وتاريخــه النضــالي وموقعــه االجتمــاعي

د وقـواقـارب وفقـد قريبـا بنتـه سـيدة البنـات فقد فيها اعز الناس عليه من اصدقاء واخـوة 
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فهـل يريـد ان يقـول بلغ مـن العمـر مـا تجـاوز بـه سـن الشـباب بـل تجـاوز عمـر الكهولـة 
 هانـال يغرنه و هيهات هيهات لقد لقد فات ما فات ...انه ما زال فارسا في عالم الرجولة

يـنظم مـا بالـه !!! لم يلـّون البيـاُض شـعَر رأسـه ولحيتـه فيبـدو وكأنـه فـي اوج الشـباب؟؟؟
 ط اصابعه قوافي الهيام وهل يتوافق ذلك مـع التـدين واالسـالمخالشعر الغزل والغرام وت

؟؟ ويتحـــدث عـــن المـــرأة والجمـــال وهـــو ممـــن تيتحـــدث عـــن الغـــواني والصـــبايا والفتيـــاف
  عرف بالعفة ومرضي الخصال؟؟؟

يــا صــاحبي ال  :قلــت ممازحــا للناقــل، ومــا اكثــر النــاقلين لالحاديــث بــالحق او بالباطــل
  .تبالي بمثل هذه االقوال

ال ال تظـن ان عمـك : صيت الغنى وال صيت الفقر وقلت له كذلك: م اردفت ضاحكاث
حميــد صــبي، ولكــن اهللا جميــل اجــع ابــو كمــا يقــول جماعتنــا العربــان فــي ريــف العــراق رِ 

  .ويحب الجمال والقلب يعشق كل جميل
عـن نفسـي وكانـه انـا لم يقتنع صاحبي الذي اخذ يتطرف بالدفاع عني اكثر مما ادافع 

   ملكي اكثر من الملك  المشهورة مقولةالس معي يمار 
، حــين يــرى  حســد عيشــة كمــا يقــول اهلنــا فــي العــراق ال تزعــل يــا فــالن فانــه: فقلــت لــه

مـــن نقلـــت لـــي عنـــه نفســـه مركونـــا الـــى زاويـــة النســـيان وهـــو شـــاب ريـــان وعمـــك شـــيخ 
  !!!بل هو كسالنتقي والحق اقول  النسوان، ولكنه متنزهوحنانه  تخطب ودهو 

اهللا يعطـي : كاني بمن قال عني مـا قـال، لسـان حالـه يقـول: ت لصاحبي مرة اخرىوقل
   الجوز للما عنده اسنون

ارجـــوك ســـيدي ارجـــوك خـــذني علـــى محمـــل الجـــد فانـــا ال ارتضـــي : قـــال لـــي صـــاحبي
لشـــــخص حاقـــــد ان يتقـــــّول عليـــــك مثـــــل هـــــذه االقاويـــــل وينشـــــر ضـــــدك هـــــذه الترهـــــات 

  .واالباطيل
د الناقد بي سـوءأ وانمـا هـو رأي يـراه والـم فـي فـؤاده النـه لـم هون عليك فما ارا: قلت له

  .ينل مناه وان من وصلنا جفاه
  .ان كان لي عندك قدر فاجبني بل تحدث عن المعنى الكامن في حديث الغرام: قال

انا هللا وانا اليه راجعون يا صديقي انك تلح كالحاح البـزون، عنـدما يـرى قومـا : قلت له
  .للحم ياكلون
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فـــان الجمـــود وقســـوة القلـــب ...لقصـــة القصـــيرة حقيقيـــة وان صـــغتها بـــروح فكاهيـــةهـــذه ا

ــــر اذا راى شخصــــا يتحــــدث عــــن الجمــــال والنســــاء والفــــن  ــــت بعــــض النــــاس يتطي جعل
فقد نصب هذا الـبعض مـن نفسـه حاكمـا ظالمـا ضـد كـل مـا هـو جميـل وباسـم . والغناء
احــد هــؤالء الــبعض هــذه المقدمــة ســمع  يوحقــا ان الصــديق الــذي ورد ذكــره فــ. الــدين

انــي عنــدما ارى الســيد اقبــل يــده واصــلي خلفــه لكنــي تعجبــت ان لــه هــذا  :الــذي قــال لــه
  الكم الكبير من الشعر الغزلي، فكيف يصدر هذا من ذاك؟؟؟

  
ونحــن نحتـــاج الــى وقفـــت جــادة امـــام امثـــال هــؤالء الجامـــدين الــذين يريـــدون ان يفهمـــوا 

ب الصدفة الغريبة ان الشـخص الناقـد لـي والعجيب ومن با ...الدين بطريقتهم الخاص
ـــه ليـــدي وانـــا اصـــال ارفـــض هـــذه  فـــي ذاك المجلـــس ممـــا ال تشـــرفني صـــحبته وال تقبيل
الممارســـة النـــي مطلـــع علـــى ســـوء ســـريرته وخباثـــة طباعـــة فهـــو مـــن النـــوع الـــذي تمـــدد 

ممــــن ال يهمـــه ان يرتكــــب كــــل فــــي فتــــرات اضـــطراب المــــوازين، وجـــوده فــــي مجتمعنـــا 
وامثـال هـؤالء  ...الم ويتظاهر بكل مظـاهر الـدين والفضـيلة فـي العلـنالسيئات في الظ

قد يستطيعون ان يخـدعوا بعـض النـاس لكـل الوقـت وقـد يخـدعون كـل النـاس لفتـرة مـن 
انــه لمقــرف حقــا ان . الــزمن ولكــنهم ال يســتطيعون ان يخــدعوا كــل النــاس لكــل الوقــت

  .يتنافخ في الدفاع عن القيم من ال يملك ذرة من القيم
  

واريــد ان اكتــب ســطورا للقــارئ العزيــز عــن الشــعر والغــزل والقــيم الرفيعــة التــي يتســامى 
مر في حديثي هذا علـى نمـاذج مـن الشـعر الغزلـي لمـن أوس. معها الشاعر وهو يتغزل

   .هم سادتي وائمتي بالشعر ومثلي
  

  قصة الخليقة
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ومرية وفـــي ســـفر التكـــوين مـــن ســـجـــاءت فصـــة الخليقـــة االولـــى فـــي االلـــواح العراقيـــة ال
وعبر ايات كريمة في بعض السور القرآنيـة، تتفـق فـي االساسـيات وتختلـف فـي  ةالتورا

  .التفاصيل
مخلــوق مــن صلصــال وهــو تشــير كتابــات البــابليين والســومريين بوضــوح ان االنســان ال

ـــة لتصـــبح الرفيـــق و آدم  ـــى ان ظهـــرت حـــواء العاري كـــان عاريـــا فـــي رفقـــة الحيوانـــات ال
  :وهذا يذكرنا بقول اهللا تعالى شانه في القران الكريم. والزوجة والشرية والحبيبة

ـــ ـــَن اْلَجن ـــَوْيُكم م ـــَرَج َأَب ـــا َأْخ ـــنُكُم الشـــْيَطاُن َكَم ـــي آَدَم َال َيْفِتَن ـــا َبِن ـــا ِلَباَســـُهَما َي ـــِزُع َعْنُهَم ِة َين
   27 آية االعراف .ِلُيِرَيُهَما َسْوَءاِتِهَما انه يراكم هو وقبيله

   26 آية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشًا األعراف
  

وتكــررت الصــورة مــع اينكيــدو فــي ملحمــة جلجــامش، فــي حــين ان حــواء ظهــرت علــى 
الـرقم الطينيـة  تـذكر .اي عشـتار هنة من اوروك فـي معابـد آنانـاصورة شامات وهي كا
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والمتزوجـــة مـــن الـــرب  عشـــتاراو  للعصـــر الســـومري فـــي مدينـــة اوروك ان الربـــة اينانـــا
سـيدة الجنـة، وربـة الجنـة : فـي التـوراة بإسـم تمـوز، لهـا االلقـاب التاليـةالمـذكور تموزي و 

الجنـــة او رجـــل الجنـــة وســـيد فـــي المقابـــل فـــان زوج انانـــا اســـمه صـــاحب . وســـيدة عـــدن
  .عدن

مـن طـين وتركتـه بشـكله االول " الرجل" ان اآللهة صنعت : تذكر االسطورة السومريةو 
تقـــع فـــي  انهـــا الروايـــة الســـومرية تقـــولعاريـــا يتجـــول برفقـــة الحيوانـــات فـــي الجنـــة التـــي 

  .حوض الرافدين
القديمــة مــن وقــد اســتمر هــذا الرمــز فــي الظهــور عبــر اعمــال النحــت الفنيــة الســومرية 

ويميــل بعـض البــاحثين الــى االعتقــاد . خـالل قيــام رجــال عــاريين بـاداء الطقــوس الدينيــة
او انهــا . اصــال لرجــال ديــن يمارســون طقوســهم العباديــة وهــم عــاريينهــذه الصــور ان 

. النــاس عــاديين ال توجــد عنــدهم المالبــس الطــاهرة الالزمــة لممارســة الطقــوس العباديــة
الجزء التـالى  وحسب. حول الكعبة قبل االسالم ةالعرب عرا وهذا يذكرنا بطواف بعض

من السيرة النبوية البن هشام أبي محمـد عبـدالملك بـن هشـام أبـي محمـد عبـدالملك بـن 
  م 828الموافـق لعـام  213هشام بن أيوب الحميري المعافري البصـري المتـوفي عـام 

في حديثـه عـن الحمـس    قال ابن إسحاق  116/  16 -الجزء الثانى  -ستة مجلدات 
ثــم ابتـدعوا فـي ذلــك أمـورا لـم تكــن    :وهـم طائفـة مــن قـريش متشـددة فــي دينهـا وطقوسـها

يطوفــــوا بالبيـــت إذا قــــدموا أول ...ال ينبغـــي ألهــــل الحـــل أن .....   :  لهـــم ، حتـــى قــــالوا 
فــإن     .  طــوافهم إال فــي ثيــاب الحمــس ، فــإن لــم يجــدوا منهــا شــيئا طــافوا بالبيــت عــراة 

م منهم متكرم من رجل أو امرأة ، ولم يجدوا ثياب الحمـس ، فطـاف فـي ثيابـه التـي تكر 
جاء بها من الحل ، ألقاها إذا فرغ من طوافـه ، ثـم لـم ينتفـع بهـا، ولـم يمسـها هـو ، وال 

فحملـوا علـى ذلـك العـرب ،    .  وكانـت العـرب تسـمى تلـك الثيـاب اللقـى    .  أحد غيـره أبـدا 
أمــا الرجــال    :  وا علــى عرفــات ، وأفاضــوا منهــا ، وطــافوا بالبيــت عــراة ووقفــ   .  فــدانت بــه  

فيطوفــون عــراة ، وأمــا النســاء فتضــع إحــداهن ثيابهــا كلهــا إال درعــا مفرجــا عليهــا ، ثــم 
    :  فقالت امرأة من العرب ، وهي كذلك تطوف بالبيت    .  تطوف فيه 

  وما بدا منه فال أحله* اليوم يبدو بعضه أو كله 
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مــن طــاف مــنهم فــي ثيابــه التــي جــاء فيهــا مــن الحــل ألقاهــا ، فلــم ينتفــع بهــا هــو وال و 
    :  فقال قائل من العرب يذكر شيئا تركه من ثيابه فال يقربه ، وهو يحبه    .  غيره

  لقى بين أيدي الطائفين حريم* كفى حزنا كري عليها كأنها 
ث اهللا تعـالى محمـدا صـلى وجاء اإلسالم ليبطـل عـادات الحمـس فكـانوا كـذلك حتـى بعـ

ثــم         :  اهللا عليــه والــه وســلم ، فــأنزل عليــه حــين أحكــم لــه دينــه ، وشــرع لــه ســنن حجــه 
   .  يعنــي قريشـــا      أفيضــوا مــن حيــث أفـــاض النــاس واســتغفروا اهللا ، إن اهللا غفـــور رحــيم 

   .  اإلفاضـة منهـا فرفعهم في سنة الحج إلى عرفات والوقوف عليها و    .  العرب    :  والناس 
وأنزل اهللا عليه فيما كانوا حرموا علـى النـاس مـن طعـامهم ولبوسـهم عنـد البيـت ، حـين 

يــا بنــي آدم خــذوا زينــتكم         :  طــافوا عــراة ، وحرمــوا مــا جــاءوا بــه مــن الحــل مــن الطعــام 
زينـة  قل من حـرم   .  عند كل مسجد ، وكلوا واشربوا وال تسرفوا ، إنه ال يحب المسرفين 

قـــل هـــي للـــذين آمنـــوا فـــي الحيـــاة الـــدنيا    .  اهللا التـــي أخـــرج لعبـــاده والطيبـــات مـــن الـــرزق 
فوضـــع اهللا تعـــالى أمـــر   .       خالصـــة يـــوم القيامـــة ، كـــذلك نفصـــل اآليـــات لقـــوم يعلمـــون 

الحمــس ، ومـــا كانـــت قـــريش ابتـــدعت منـــه علـــى النـــاس باإلســـالم ، حـــين بعـــث اهللا بـــه 
    .  واله وسلم رسوله صلى اهللا عليه 

التقريــــر الــــديني للخليقــــة بشــــير الــــى ان االنســــان االول او ادم كمــــا فــــي الفكــــر الــــديني 
اليهــودي المســيحي االســالمي، كــان عاريــا فــي عــدن ليكتشــف عريــه بعــد خروجــه مــن 

مــن طــرف . الجنــة ويعلمــه اهللا ان يغطــي عورتــه، وان الشــيطان ينظــر الــى هــذه العــورة
مــؤرخين االركيولــوجيين ان االنســان القــديم بقــي لفتــرة طويلــة اخــر فمعرفتنــا مــن خــالل ال

اليغطــي عورتــه، ومــا تــزال بعــض الشــعوب المتخلفــة فــي مجاهــل الغابــات تعــيش حتــى 
يومنـــا هـــذا مـــن دون ان تغطـــي عورتهـــا حتـــى اليـــوم والتشـــعر بـــذلك مـــن غضاضـــة او 

  .عيب 
هـــودي، كـــان خلقـــه االنســـان االول اي آدم،  فـــي الفكـــر العراقـــي الســـومري والعبـــري الي

َوإِْذ َقـاَل َربـَك ِلْلَمالِئَكـِة ِإنـي َجاِعـٌل {: االله ليخلفه في االرض وكذلك القرآن حيث يقول
ِفي اَألْرِض َخِليَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسـُد ِفيَهـا َوَيْسـِفُك الـدَماَء َوَنْحـُن ُنَسـبُح ِبَحْمـِدَك 

  .ِإني َأْعَلُم َما ال َتْعَلُموَن  َوُنَقدُس َلَك َقالَ 
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ونجد هذه القصة ماثلة امامنا في االداب الدينية اليهودية المسيحية كما يرويهـا التـوراة 
  منه االيات التالية اإلصحاح الثاني، فقد جاء في في سفر التكوين

ا فصـار آدم نفسـ. وجبل الرب اإلله آدم ترابا من األرض، ونفخ في أنفـه نسـمة حيـاة 7
  حية 

  وغرس الرب اإلله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله  8
وأنبت الرب اإلله مـن األرض كـل شـجرة شـهية للنظـر وجيـدة لألكـل، وشـجرة الحيـاة  9

  في وسط الجنة ، وشجرة معرفة الخير والشر 
  وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس  10
  ذ الرب اإلله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها وأخ 15
  من جميع شجر الجنة تأكل أكال : وأوصى الرب اإلله آدم قائال 16
  وأما شجرة معرفة الخير والشر فال تأكل منها، ألنك يوم تأكل منها موتا تموت  17
  ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره : وقال الرب اإلله 18
فــأوقع الــرب اإللــه ســباتا علــى آدم فنــام، فأخــذ واحــدة مــن أضــالعه ومــأل مكانهــا  21

  لحما 
  وبنى الرب اإلله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم  22
هــذه تــدعى امــرأة ألنهــا . هــذه اآلن عظــم مــن عظــامي ولحــم مــن لحمــي: فقــال آدم 23

  من امرء أخذت 
  ه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا لذلك يترك الرجل أباه وأم 24
  وكانا كالهما عريانين، آدم وامرأته، وهما ال يخجالن  25

 اإلصحاح الثالث
: وكانــت الحيــة أحيــل جميــع حيوانــات البريــة التــي عملهــا الــرب اإللــه، فقالــت للمــرأة 1

  أحقا قال اهللا ال تأكال من كل شجر الجنة 
  الجنة نأكل من ثمر شجر : فقالت المرأة للحية  2
  ال تأكال منه وال تمساه لئال تموتا : وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال اهللا 3
  لن تموتا : فقالت الحية للمرأة  4
  بل اهللا عالم أنه يوم تأكالن منه تنفتح أعينكما وتكونان كاهللا عارفين الخير والشر  5
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. للعيـون، وأن الشـجرة شـهية للنظـرفرأت المرأة أن الشجرة جيدة لألكل، وأنهـا بهجـة  6
  فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل 

  فخاطا أوراق تين وصنعا ألنفسهما مآزر . فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان 7
وســـمعا صـــوت الـــرب اإللـــه ماشـــيا فـــي الجنـــة عنـــد هبـــوب ريـــح النهـــار، فاختبـــأ آدم  8

  وسط شجر الجنة وامرأته من وجه الرب اإلله في 
  أين أنت : فنادى الرب اإلله آدم وقال له 9

  سمعت صوتك في الجنة فخشيت، ألني عريان فاختبأت : فقال 10
من أعلمـك أنـك عريـان ؟ هـل أكلـت مـن الشـجرة التـي أوصـيتك أن ال تأكـل : فقال 11

  منها 
  المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت : فقال آدم 12
  الحية غرتني فأكلت : ما هذا الذي فعلت ؟ فقالت المرأة: ال الرب اإلله للمرأةفق 13
ألنـــك فعلـــت هــذا، ملعونـــة أنـــت مــن جميـــع البهـــائم ومـــن : فقــال الـــرب اإللـــه للحيــة 14

  على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك . جميع وحوش البرية
هـــو يســـحق رأســـك، وأنـــت . وأضـــع عـــداوة بينـــك وبـــين المـــرأة، وبـــين نســـلك ونســـلها 15

  تسحقين عقبه 
وٕالـــى رجلـــك يكـــون . تكثيـــرا أكثـــر أتعـــاب حبلـــك، بـــالوجع تلـــدين أوالدا: وقـــال للمـــرأة 16

  اشتياقك وهو يسود عليك 
ال : ألنك سمعت لقـول امرأتـك وأكلـت مـن الشـجرة التـي أوصـيتك قـائال: وقال آلدم 17

  ل أيام حياتك بالتعب تأكل منها ك. تأكل منها، ملعونة األرض بسببك
  وشوكا وحسكا تنبت لك ، وتأكل عشب الحقل  18
ألنــك تــراب، . بعــرق وجهــك تأكــل خبــزا حتــى تعــود إلــى األرض التــي أخــذت منهــا 19

  وٕالى تراب تعود 
  ودعا آدم اسم امرأته حواء ألنها أم كل حي  20
  وصنع الرب اإلله آلدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما  21
واآلن . هــوذا اإلنســان قــد صــار كواحــد منــا عارفــا الخيــر والشــر: لــهوقــال الــرب اإل 22

  لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى األبد 
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  فأخرجه الرب اإلله من جنة عدن ليعمل األرض التي أخذ منها  23
فطـــرد اإلنســـان، وأقـــام شـــرقي جنـــة عـــدن الكـــروبيم، ولهيـــب ســـيف متقلـــب لحراســـة  24

  رة الحياة طريق شج
  

وفــي االدبيــات االســالمية نقــرأ الكثيــر مــن الروايــات حــول قضــية خلــق ادم تخــتلط بهــا 
هـذا و  .االساطير مع االسرائبليات مع روايـات غيـر قطعيـة الصـدور مـع الـنص القرآنـي

  :تقرير باحدى الصور التي يتم بها استعراض قصة الخليقة يقول
اوالد  لقد اراد اهللا ان يخلق ادم وان يكـون لـه. ان ابا البشر جميعا هو ادم عليه السالم

زروعها ومـن  من اواوالد اوالد وذرية الى ما شاء اهللا، ليسكنوا االرض ويعمروها ويأكلو 
تعـالى ويشـكروه علـى  حيواناتها ويعيشوا في خيراتها التي خلقهـا اهللا تعـالى وليعبـدوا اهللا

ان اهللا سـبحانه . خليفـة االرضانـي جاعـل فـي : فقال عز وجـل للمالئكـة  نعمه الكثيرة
فلمـا اراد اهللا ان ، اوله ترابـا فكان وتعالى خلق ادم على اطوار مختلفة اي على مراحل

التــي اتصــف بهــا  يصــنع تمثــال ادم اختــار التــراب مــادة اوليــة لــه لينســجم مــع طبيعتــه
ثـم اوحـى اهللا عـز وجـل الـى االرض انـي خـالق منـك خليقـة مـنهم مـن يطيعنــي  .التـراب

  .فمن اطاعني ادخلته الجنة ومن عصاني ادخلته النار هم من يعصينيومن
  !يكون للنار؟ قالت االرض أتخلق مني خلقا

  نعم :قال
فبعــث اهللا اليهــا جبريــل ليأتيــه . القيامــة فبكــت االرض فــانفجرت منهــا العيــون الــى يــوم

هــا فلمــا أتاهــا جبريــل ليقــبض من .وخبيثهــا بقبضــة منهــا مــن احمرهــا واســودها وطيبهــا
تأخــذ منــي شــيئا فرجــع جبريــل الــى مكانــه  أعــوذ بعــزة اهللا الــذي أرســلك الــي أال :قالــت

  .وقال يا رب استعاذت بك مني فكرهت ان اقدم عليها
   انطلق فأتني بقبضة منها :فقال اهللا تعالى لميكائيل
   قالت له مثل ما قالت لجبريل فلما اتاها ليقبض منها

فلمـا ، انطلق فـأتني بقبضـة مـن االرض قال لعزرائيلف. فرجع الى ربه فقال ما قالت له
   ال تأخذ مني شيئا اعوذ بعزة اهللا الذي أرسلك ان :اتاها قالت له
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بقاعهـا مـن  وانـا اعـوذ بعزتـه ان اعصـي لـه امـرا وقـبض منهـا قبضـة مـن جميـع :فقـال
  . وصعد الى السماء عذبها ومالحها وحلوها ومرها وخبيثها وطيبها

  وهو اعلم بما صنع؟فسأله ربه عز وجل 
فقــال اهللا تعــالى وعزتــي وجاللــي الخلقــن ممــا ، بره بمــا قالــت االرض وبمــا رد عليــهفــأخ

ثــم تــرك هــذه القبضــة مــا  .لقلــة رحمــت جئــت بــه خلقــا والســلطنك علــى قــبض ارواحهــم
  . شاء اهللا

   اي الزقا مدة ثم اخرجها فعجنها طينا الزبا
  سان اجوف مدةثم حمأ مسنون اي طينا اسودا مصورا صورة ان

  صلصاال اي طينا يابسا كالفخار مدة ثم
  ثم جعلها جسدا والقاه على باب الجنة

  .المالئكة يعجبون من صفة صورته النهم لم يكونوا رأوا مثله فكانت
وتعــالى ادم فــي القــرأن الكــريم خمســا وعشــرين مــرة فــي خمــس  فلقــد ذكــر اهللا ســبحانه

والمائـدة واالعـراف واالسـراء والكهـف ومـريم البقرة وال عمران  في سورة. وعشرين سورة
قـال تعـالى فـي سـورة الحجـر واذ قـال ربـك للمالئكـة انـي خـالق بشـرا  .وغيـره ويس وطه

صلصـال مـن حمـأ مســنون فـاذا سـويته ونفخـت فيـه مــن روحـي فقعـوا لـه ســاجدين  مـن
كلهـــم اجمعـــون اال ابلـــيس ابـــى ان يكـــون مـــن الســـاجدين صـــدق اهللا  فســـجد المالئكـــة

  .العظيم
يمـر عليـه ويقـول آلمـر مـا خلـق هـذا ونظـر اليـه فـاذا هـو اجـوف فقـال  فقـد كـان ابلـيس

  . يتمالك هذا خلق ال
  وقال يوما للمالئكة ان فضل هذا عليكم ما تصنعون؟

  .نعصيه فقالوا نطيع ربنا وال
  .لئن فضل علي العصينه والن فضلت عليه الهلكنه :فقال ابليس في نفسه

  . ن ينفخ فيه الروح امرها ان تدخل في جسد ادماراد اهللا تعالى ا فلما
ضيقا فقالـت يـا رب كيـف ادخـل هـذا الجسـد ؟ قـال عـز وجـل لهـا  فنظرت فرأت مدخال

  كرها ادخليه كرها وستخرجين منه
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فــدخلت فــي يافوخــه اي مــن ســطح رأســه فوصــلت الــى عينيــه فجعــل ينظــر الــى ســائر 
  .طينا فسارت الى ان وصلت منخريه فعطس جسده
   وهي اول كلمة قالها بلغت لسانه قال الحمدهللا رب العالمينفلما 

  .فناداه اهللا تعالى رحمك ربك ولهذا خلقتك
فلمــا بلغــت الســاقيت والقــدمين ... الــروح الــى الــركبتين هــم ليقــوم فلــم يقــدر  ولمــا بلغــت

   بشرا سويا لحما ودما وعظاما وعروقا وعصبا واحشاء استوى قائما
  .جماال وحسنا كل يوم د جسدهوكسي لباسا من ظفر يزدا

بهمـا والعينـان يبصـر  وجعل في جسده تسعة ابواب سبعة في رأسه وهي االذنان يسمع
يطحــن بهــا مــا يأكلــه  بهمــا والمنخــران يشــم بهمــا والفــم وفيــه اللســان يــتكلم بــه واالســنان

  . ويجد لذة المطعومات بها
 .تهوالدبر تخرج منهما فضال وفي اسفل جسده بابان وهما القبل

 فكره وجعل اهللا له العقل والدماغ واجرى فيه
وكـان مـن  واذ قلنا للمالئكة اسـجدوا الدم فسـجدوا اال ابلـيس ابـى واسـتكبر :قال تعالىو 

  الكافرين
  السجود ولقد اراد اهللا تعالى ان يعترفوا بفضل ادم وكرامة اصله بهذا

وفسـق وابـى  قـد اسـتكبرفبادر المالئكـة بالسـجود الدم لـم يتخلـف مـنهم احـد اال ابلـيس ف
  . ان يسجد

  وهنا يأتي السؤال هل كان ابليس حقا ملكا ؟
خلقهــم اهللا مــن نــور وابلــيس خلقــه اهللا مــن نــار وكــان مــن الجــن وطبيعتــه  ان المالئكــة

   تختلف عن طبيعة المالئكة التي جبل عليها
 ابلــيس فكانــت تضــمر الشــر فطبيعــة المالئكــة مجبولــة علــى الحــق والخيــر امــا طبيعــة

   فلديه استعداد للعصيان
اهللا الظلــم ورفــض الســجود قــائال انــا خيــر منــه  لهــذا لمــا امــر بــاحترام ادم نســب الــى

   خلقتني من نار وخلقته من طين
  عليه فطرده اهللا من الجنة وغضب
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سـبحانه وتعـالى ابـاح الجنـة كلهـا الدم يعـيش فيهـا يأكـل ويشـرب ويقعـد ويمشـي  ان اهللا
  ... وينام ان شاء

عليـه  فـألقى اهللا. حده في الجنة ولم يكن له في الجنـة مـن يجالسـه ويسـتأنس بـهوبقي و 
  .النوم فنام نومة

مـن اضـالع جنبـه  فخلـق اهللا زوجتـه مـن قصـيراء شـقه االيسـر اي اخـذ سـبحانه ضـلعا
غيـر  االيسر وهو االقصر فيها فخلق منه زوجته حواء ووضع مكـان الضـلع لحمـا مـن

ا عطف رجل على امرأة قـط وسـميت حـواء النهـا خلقـت ان يحس بألم ولو وجد الما لم
فلما استيقظ ادم من نومه ورأها جالسة الى جنبه كأحسن ما خلـق اهللا تعـالى . حي من

  لها من انت؟ فقال
  انا زوجتك حواء :فألهمها اهللا الجواب قائلة
  اليك قالت لتسكن الي واسكن

شـيء  متـع بمـا فـي الجنـة مـن كـلوامـر اهللا ادم وزوجتـه ان يسـكنا الجنـة وابـاح لهمـا الت
 وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنـة: اال شجرة منعهما من االكل منها فقال سبحانه

  .وكال منها رغدا حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
الزوجان كالم ربهما واطاعاه فيما امر ومر عليهمـا زمـن طويـل وهمـا فـي الجنـة  فسمع

فأسـتغل . ن ابلـيس كـان يتـربص بهمـا وينتظـر فرصـة لينـتقم منهمـا ويثـأرولكـ .سـعيدين
وزوجتـه فـي طاعـة اهللا فجاءهمـا ووسـوس لهمـا واوهـم ادم انـه مخلـص لـه  مسـارعة ادم

وحلــف لهمــا انــه مــن الناصــحين . زوجتــه باالكــل مــن الشــجرة فــي النصــح واغــراه مــع
  . واغتر بكالم ابليس الكذب فصدقه ادم النه ال يعرف

نياحـة احزنتهمـا  بليس وقف على ادم وحواء وهما ال يعلمان انه ابليس فبكى ونـاحان ا
  .وهو اول من ناح

  ؟  ما يبكيك :فقاال
   تموتان فتفارقان ما انتما فيه من النعمة ابكي عليكما النكما :قال

يــا ادم هــل  :ثــم اتاهمـا بعــد ذلــك وقــال، ابلــيس فوقـع ذلــك فــي نفســيهما واغتمــا ومضـى
   تبقى دائما منعما في الجنة فال تموت رة الخلد اي اذا اكلت منهاادلك على شج

  االمر فأبى ادم ان يقبل منه في بداية
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  فقاسمهما باهللا اني لكما من الناصحين
باهللا كاذبا فبادرت حواء الى اكـل الشـجرة ثـم ناولـت ادم  فاغترا وما ظنا ان احدا يحلف

الى االرض ثم التنـال العـيش فيهـا اال فبعزتي الهبطنك : فغضب اهللا وقال. فأكل منها
  وزوجه من الجنة وعلمه اهللا سبل معايشه وهكذا جرى اهبط ادم. نكدا

النمـاء المطلـوب واشـتد حصـده ثـم درسـه ثـم  فحرث وزرع وسـقى حتـى اذا بلـغ المـزروع
  .اكله ذراه ثم طحنه ثم عجنه وخبزه ثم

اهبطــت الــى جــدة قــرب ارض الهنــد وان حـواء  ويـروى ان ادم اهــبط الــى ســرنديب مـن
  حواء مكة المكرمة ولهذا سميت جدة نسبة الى جدتنا

  
. ان بعــض روايــات المدرســة االســالمية الشــيعية تنكــر ان حــواء خلقــت مــن ضــلع ادم

أن : سئل عليه السالم عـن خلـق حـواء وقيـل لـه أن أناسـا عنـدنا يقولـون ثم: قال زرارة 
  .صىحواء من ضلع ادم أأليسر األق اهللا عز وجل خلق

يقول هذا أن اهللا تبارك وتعـالى  سبحان اهللا وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يقول من: قال 
لمــتكلم مــن أهــل اوجعــل  لــم يكــن لــه مــن القــدرة مــا يخلــق ألدم زوجــة مــن غيــر ضــلعه

كانـت مـن ضـلعه  أن ادم كـان يـنكح بعضـه بعضـا أذا: التشنيع سبيال الى الكالم يقـول
  .نهمما لهؤالء؟ حكم اهللا بيننا وي

خلـق ادم مـن طـين أمـر المالئكـة فسـجدوا لـه وألقـى  أن اهللا تبارك وتعـالى لمـا: ثم قال 
  .11أألنوار ج بحار .عليه السبات ثم ابتدع له خلقا

المجلسـي فـي تعليـل  يقول. ولكن هناك روايات اخرى شيعية تتطابق مع الرواية السنية
 أن حواء خلقت من ضلع ادم اعلم أن المشهور بين العامة مؤرخيهم ومفسريهم: ذلك 

فاألخبـار الموافقـة ...  عليه السـالم ويـدل عليـه بعـض أخبارنـا أيضـا ويـدل هـذا الخبـر 
 . 222ص11ج بحار االنوار... محمولة على التقية... للعامة 

 
جـــــاء . وال تكتمــــل قصـــــة ادم وحــــواء اال بمتممهـــــا وهــــو قصـــــة ولــــديهما هابيـــــل وقابيــــل

 وفي الـبطن التـالي ابنـا وبنتـا البطن الواحد ابنا وبنتا فيبالروايات انه كانت حواء تلد 
   ..البطن األول من البطن الثاني فيحل زواج ابن
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ويقــال أن قابيــل كــان يريــد زوجــة هابيــل لنفســه فأمرهمــا آدم أن يقــدما قربانــا، فقــدم كــل 
   .. هابيل ولم يتقبل من قابيل فتقبل اهللا من.. واحد منهما قربانا
 رة المائدةقال تعالى في سو 

َبـا ُقْرَباًنـا َفتُُقبـلَ  َواْتلُ  ِإْذ َقر ـْل ِمـَن اآلَخـِر  َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبَنـْي آَدَم ِبـاْلَحقِمـن َأَحـِدِهَما َولَـْم ُيَتَقب
َتْقُتَلِنـي َمـا َأَنـْا لِ  لَـِئن َبَسـطَت ِإلَـي َيـَدكَ  27ِإنَمـا َيَتَقبـُل اللّـُه ِمـَن اْلُمتِقـيَن  َقاَل َألَْقُتَلنـَك َقـالَ 

 28الّلَه َرب اْلَعاَلِميَن  ِبَباِسٍط َيِدَيِإَلْيَك َألَْقُتَلَك ِإني َأَخافُ 
 

  :هدد قابيل اخاه هابيل فاجابه الثاني
   29َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب الناِر َوَذِلَك َجَزاء الظاِلِميَن  ِإني ُأِريُد َأن َتُبوَء ِبِإْثِمي َوإِْثِمكَ 

  . فقام إليه أخوه قابيل فقتله ..كان هابيل نائما وسط غابة مشجرة
كــان هــذا األخ القتيــل أول إنســان  .. جلــس القاتــل أمــام شــقيقه الملقــى علــى األرض

وحمـل األخ جثـة  .. شـيئا قـد عـرف بعـد ولـم يكـن دفـن المـوتى ..يمـوت علـى األرض
وضـع  .. ب جثـة غـراب ميـتغرابـا حيـا بجانـ ثـم رأى القاتـل ..شـقيقه وراح يمشـي بهـا

وبــدأ يحفــر  .. أجنحتـه إلــى جــواره الغـراب الحــي الغـراب الميــت علـى األرض وســاوى
بعـدها طـار فــي   ..عليـه التـراب األرض بمنقـاره ووضـعه برفـق فـي القبـر وعـاد يهيـل

َهـَذا ِمـْن َعَمـِل الشـْيَطاِن ِإنـُه َعـُدو   :آدم حـين عـرف القصـة قـال  .الجـو وهـو يصـرخ
 .ولديهوحزن حزنا شديدا على خسارته في . مِبينٌ  ل مضِ 

  
وفـــي التـــوراة، ســـفر التكـــوين، اإلصـــحاح الرابـــع قصـــة الصـــراع بـــين االخـــويين هابيـــل 

 :وقابيل باسميهما العبريين، التي جاء فيها
  اقتنيت رجال من عند الرب : وقالت. وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين 1
وكـــان هابيـــل راعيـــا للغـــنم، وكـــان قـــايين عـــامال فـــي . خـــاه هابيـــلثـــم عـــادت فولـــدت أ 2

  األرض 
  وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار األرض قربانا للرب  3
  فنظر الرب إلى هابيل وقربانه . وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها 4
  فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه . ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر 5
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  لماذا اغتظت ؟ ولماذا سقط وجهك : فقال الرب لقايين 6
إن أحســنت أفــال رفـــع ؟ وٕان لــم تحســن فعنـــد البــاب خطيــة رابضـــة، وٕاليــك اشـــتياقها  7

  وأنت تسود عليها 
وحــدث إذ كانــا فــي الحقــل أن قــايين قــام علــى هابيــل أخيــه . وكلــم قــايين هابيــل أخــاه 8

  وقتله 
  ال أعلم أحارس أنا ألخي : ك ؟ فقالأين هابيل أخو : فقال الرب لقايين 9

  ماذا فعلت ؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من األرض : فقال 10
  فاآلن ملعون أنت من األرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك  11
  تائها وهاربا تكون في األرض . متى عملت األرض ال تعود تعطيك قوتها 12
  تمل ذنبي أعظم من أن يح: فقال قايين للرب 13
إنــك قــد طردتنــي اليــوم عــن وجــه األرض، ومــن وجهــك أختفــي وأكــون تائهــا وهاربــا  14

  في األرض، فيكون كل من وجدني يقتلني 
وجعــل الــرب . لــذلك كــل مــن قتــل قــايين فســبعة أضــعاف ينــتقم منــه: فقــال لــه الــرب 15

  لقايين عالمة لكي ال يقتله كل من وجده 
  
  :القصة عبر االيات الكريمة التاليةيذكر القران على الصعيد االسالمي فو 

َبـا{: قال اهللا ِإْذ َقر ـْل  َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبَنـْي َءاَدَم ِبـاْلَحقـَل ِمـن َأَحـِدِهَما َولَـْم ُيَتَقبُقْرَباًنـا َفتُُقب
ــُل اُهللا ِمــَن اْلُمتِقــيَن  ِمــَن اآلَخــِر َقــالَ  َمــا َيَتَقبــَك َقــاَل ِإنَيــَدَك  َلــِئن 27َألْقُتَلن َبَســطَت ِإَلــي

 ِإنـي ُأِريـُد َأن 28َألْقُتلَـَك ِإنـي َأَخـاُف اَهللا َرب اْلَعـاَلِميَن  ِلَتْقُتَلِني َما َأَنْا ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيـكَ 
َطوَعــْت َلــُه فَ  29الظــاِلِميَن  َتُبــوَأ ِبــِإْثِمي َوإِْثِمــَك َفَتُكــوَن ِمــْن َأْصــَحاِب النــاِر َوَذِلــَك َجــَزآءُ 

 َفَبَعـَث اُهللا ُغَراًبـا َيْبَحـُث ِفـي اَألْرضِ  30َفَأْصـَبَح ِمـَن اْلَخاِسـِريَن  َنْفُسـُه َقْتـَل َأِخيـِه َفَقَتلَـهُ 
َأُكـوَن ِمْثـَل َهـَذا اْلُغـَراِب َفـُأَواِرَي  ِلُيِرَيُه َكْيَف ُيَواِري َسْوَءَة َأِخيِه َقاَل َيـا َوْيَلتـي َأَعَجـْزُت َأنْ 

  .سورة المائدة} 31الناِدِميَن  َءَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمنَ َسوْ 
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زوجـــة قابيـــل هـــي اخـــت هابيـــل مـــن الـــبطن : تـــذهب الروايـــة االســـالمية الســـنية الـــى ان
وتــذهب الــى انــه فــي ذلــك . هابيــل هــي اخــت قابيــل مــن الــبطن األولــى زوجــة. الثانيــة

   .د غيرهم فهم اول بني البشرالنسل النه اليوجد اح الوقت احل اهللا لهم الزواج لتكاثر
  

وتعتبـــر مـــا ذكـــره علمـــاء . ولكـــن الروايـــة االســـالمية الشـــيعة تـــرفض ذلـــك رفضـــا شـــديدا
الســـنة فـــي كتـــبهم مـــن روايـــات حـــول زواج قابيـــل وهابيـــل ابنـــي ادم عليـــه الســـالم مـــن 

وضـعيا وال  أمر يخالف الفطرة البشرية فال يوجد أي دين سواء كان سـماويا أم أختيهما
  يحلل ذلك، كما انه يخالف مدرسة أهل البيت صلوات اهللا وسالمه قانون 

ســئل أبــو : ومــن الروايــات التــي ردت علــى الــزواج بــين االخــوة مــا روي عــن زرارة قــال
النســل مــن ذريــة ادم عليــه الســالم فــان عنــدنا أناســا  عبــد اهللا عليــه الســالم كيــف بــدأ

ج بناتـه مـن بنينـه وان هـذا الخلـق الى ادم أن يـزو  أن اهللا تبارك وتعالى أوحى: يقولون 
  أصله من أألخوة واألخوات؟

: يقـول مـن قـال هـذا  تعـالى اهللا عـن ذلـك علـوا كبيـرا: فقـال أبـو عبـد اهللا عليـه السـالم 
والمؤمنــات  بــأن اهللا عــز وجــل خلــق صــفوة خلقــه وأحبــاءه وأنبيــاءه ورســله والمــؤمنين

أخـذ  مـا يخلقهـم مـن حـالل وقـد والمسلمين والمسلمات من حـرام ولـم يكـن لـه مـن القـدرة
تنكـرت  ميثاقهم على الحالل والطهر الطاهر الطيب فواهللا لقـد تبينـت أن بعـض البهـائم

 لــه أختــه فلمــا نــزا عليهــا ونــزل كشــف لــه عنهــا فلمــا علــم أنهــا أختــه اخــرج غرمولــه ثــم
قبض عليه بأسنانه حتى قطعه فخر ميتا وأخـر تنكـرت لـه أمـه ففعـل هـذا بعينـه فكيـف 

فـي أنســيته وفضـله وعلمــه؟ غيــر أن جـيال مــن هـذا الخلــق الـذي تــرون رغبــوا  اناألنسـ
أنبيــائهم وأخــذوا مــن حيــث لــم يــؤمروا بأخــذه فصــاروا الــى مــا قــد  عــن علــم أهــل بيــوت

ممـن بـدء أن خلـق اهللا  ترون من الضالل والجهل بالعلم كيـف كانـت أألشـياء الماضـية
  .ما خلق وما هو كائن أبدا

يختلـف فيـه فقهـاء أهـل الحجـاز وال فقهـاء أهـل  وأيـن هـم عمـا لـم ويـح هـؤالء: ثـم قـال 
علـى اللـوح المحفـوظ بمـا هـو كـائن الـى يـوم  العـراق أن اهللا عـز وجـل أمـر القلـم فجـرى

كلها فيما جرى فيه القلـم فـي كلهـا تحـريم  القيامة قبل خلق ادم بألفي عام وأن كتب اهللا
ى منها هذه الكتب أألربعـة المشـهورة نر  أألخوات على األخوة مع ما حرم وهذا نحن قد
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أنزلهـا اهللا مـن اللـوح المحفـوظ علـى رسـله  التـوراة واألنجيـل والزبـور والقـران: في العالم 
موسـى والزبـور علـى داود وأألنجيـل علـى  صلوات اهللا عليهم أجمعين منها التوراة على

فيهـا تحليـل وعلـى النبيـين لـيس  عيسـى والقـران علـى محمـد صـلى اهللا عليـه والـه وسـلم
تقويـة حجـج المجـوس فمـا  مـا أراد مـن يقـول هـذا وشـبهه اال: شيء من ذلك حقا أقول 

  لهم قاتلهم اهللا ؟
.. وكيــف كــان بــدء النســل مــن ذريتــه  ثــم انشــأ يحــدثنا كيــف كــان بــدء النســل مــن ادم

  223ص11المجلسي ج
 

  :العامة وذكر أيضا بعد أن ذكر روايتان يوفقان اعتقاد اهل
  226ص11العامةالمجلسي ج ن محموالن على التقية الشتهار ذلك بينهذان الخبرا

  
  الخالصة

ان قصــة الخليقــة برواياتهــا المتعــددة وذات المســاحات المتداخلــة والمختلفــة والمتكاملــة، 
وكانــت هــذه القصــة ملهمــة للكثيــر . تعتبــر منجمــا غنيــا بــالرموز والكنايــات والتشــبيهات

وكانـت رموزهـا كـذلك ملهمـة للكثيـر مـن . را ونثرا فنيامن المعاني االدبية والعرفانية شع
  :من قبيل ويمكننا ان نستل بعض تلك المعاني،. المعاني في الشعر العربي

 خالفة االنسان لالله او اآلله •
 الخالق المالئكة الشيطان االنسان •
  االنتقال من الجنة الى االرض •
 عالقة الرجل باالمرأة •
 من احد اضالعهالمرأة مخلوقة من جسم الرجل بل  •
 استخدام الشيطان للمرأة كسالح في الغواية •
 الزواج من المحارم •
 التعري والتستر •
 عامل المرأة في الصراع بين ابني ادم  •
 القتل وعالقته بالجنس •
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 الذي خلق منه االنسان وفيه يدفن  او االرض التراب •
  ؟ماهي الخطيئة االصلية •
  

وعظــيم اخــتلط بــه الــوحي الســماوي  كــل هــذه المعــاني اشــتمل عليهــا ادب دينــي عميــق 
وكانــت المــرأة وجمالهــا واغرائهــا والصــراع مــن اجلهــا . باالحاســيس االنســانية االرضــية

حاضـــرة فـــي كـــل تلـــك االحـــداث التـــي يـــرتبط بـــتالزم فيهـــا الســـماوي االلهـــي باالنســـاني 
  . االرضي

ين ومــن هنــا فلــيس بمســتغرب ان ولــج الشــعراء واالدبــاء فــي تنســيق تصــوراتهم مســتلهم
  .المرأة في استعراضها

  
  المرأة في االدب الديني الرمزي

دأب الشعراء في الرجوع الى المرأة وجماها كحالة من حاالت التجلـي الجمـالي االلهـي 
ـــه ـــك كل ولهـــذه الممارســـة . او الطبيعـــي او المعنـــوي، وكانـــت المـــرأة هـــي الرمـــز فـــي ذل

ــــاة الشــــعرية جــــذور تضــــرب فــــي اعمــــاق التــــاريخ االنســــان ي وتعــــيش فــــي ابعــــد والمعان
اولــى هــذه الصــفحات هــو مــا حــدثنا بــه التــراث الــديني . محطــات التــاريخ وقبــل التــاريخ 

عند معظـم اهـل االديـان وهـو الخلـق االول لالنسـانية فبعـد خلـق االب االكبـر ادم كـان 
وتتسلسل الرموز الدينية واحـدا تلـو االخـر فـي قصـة الخليقـة ... خلق االم الكبرى حواء

الشــيطاني الــى االغــراء االنســاني الــى العالقــة الحميمــة بــين الرجــل والمــرأة مـن االغــراء 
وللعلمـاء القـدماء الـدينيين تفاسـيرهم لهـذه ... الى الصراع بين االخـويين علـى االمـرأتين

وكـل هـذه التفاسـير ال يمكنهـا ان . القصة وللعلماء واالريكيولوجين والمؤرخين تفاسيرهم
ـــدين والطاعـــة والمعصـــية والخطيئـــة تنفـــك عـــن العالقـــة بـــين الرجـــل و  المـــرأة والغـــرام وال

  .واالغراء والشيطان والحياة البشرية والصراع بين الرجال على االناث
  

فـــي  متنوعـــةواحـــدة اخـــرى مـــن هـــذه الصـــفحات الموغلـــة فـــي القـــدم والمنعكســـة بصـــور 
التاريخ االنسـاني هـي قصـة عشـتار وتمـوز تبـدو للوهلـة االولـى عالقـة حـب بـل عالقـة 

لكنهـا قصـة مليئـة بـالرموز الدينيـة واالنسـانية وتعبـر ... نسية واضحة بين ذكر وانثىج
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عـــن الصـــراع العنيـــف فـــي تـــاريخ العـــراق وتلقـــي بالضـــوء علـــى الحـــزن العراقـــي الـــدفين 
وهــاك . العميــق فــي نفــس كــل عراقــي علــى امتــداد الزمــان والمكــان وتطــورات المجتمــع

عربيـة الـذي يتحـدث عـن ُأسـطورة نـزول اإللهـة لسومري المترجم للغـة الا/ البابلي النص
األساطير الشرق أوسطية العائدة لمنتصـف  إلى العالم السفلي وهي من ـ إنانا ـ عشتار

المثولوجيا السورية ـ أساطير آرام ـ للدكتور  نقتيسها من كتاب القرن الثالث قبل الميالد
  :الطبة الثانية. وديع بشور

ــ عشـتار ـ لكـن هـذا الـزواج سـيكوُن السـبب فـي  إنانـاتـزوج دمـوزي الراعـي مـن اإللهـة 
إلـى العـالم السـفلي لتنتـزع سـلطاَن أختهـا  هالكـه فـي الجحـيم وذلـك عنـدما نزلـت زوجتـه

عـالم األمـوات أن ُتَسـلم بـديًال عنهـا ؛  أريشـكيغال لكنهـا فشـلت وكـان ثمـن عودتهـا مـن
إلـى  ـ إلـى أرض الالعـودة، دومـوزي ـ َتمـوز البديل الـذي اختارتـه كـان زوجهـا المسـكين

  ُملِك أريشكيغال
  عشتار ِابنة سين توجهت بأفكارها

  بأفكارها نعم، ِابنة سين توجهت
  إلى بيت الظالم، مسكن أركلال ـ أريشكيفال

  منه َمْن قد دخله إلى البيت الذي ال يخرج
  إلى الطريق الذي ال عودة منه

  النور إلى البيت حيث الداخلون يحرمون
  ِقسمتهم والطيِن طعامهم حيث التراب

  الظلمة حيث ال يرون النور بل يسكنون
  حيث يلبسون كالطيور، واألجنحة حللهم

  التراب وحيث على الباب والمزالج ينشر
 عندما وصلت عشتار إلى بوابة أرض الالعودة

  للحارس فاهت بهذه الكلمات :
  أيها الحاجب ِافتح الباب

  ِافتح الباب كي أدخل
  كي ال أدخل بابوٕاذا لم تفتح ال
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  سُأحطم الباب، وسَأكسر المزالج
  األبواب سُأحطم حجاب الباب، سأنزع
  سُأقيم الموتى ليأكلوا األحياء
  األحياء حتى يصبح الموتى أكثر من

 فتح الحاجب فاه ليتكلم
  قائًال لعشتار المعظمة :

  سيدتي وال ترمي الباب ـ قفي يا
 سُأعلن ِاسمك للملكة أريشكيفال

  ألريشكيفال وقال دخل الحارس
  ـ هوذا ُأختك عشتار تنتظر في الباب

  العظمى تلك التي تحيي اإلحتفاالت
  والتي ُتحِرك األعماق أمام َأيا الملك

  هذا وعندما سمعت أريشكيفال
  َشُحَب وجهها كالعشبة اليابسة

  وفتحت شفتاها كقصبة الكنينو المهشمة
َه روحها ههنا  ـ ؟ماذا ساق قلبها نحوي ؟ ما َوج  

  األنوناكي ؟ أَعلي أن أشرب الماء مع
  ؟ َأعلي أن آكَل الطين بدل الخبز وأشرب الماء العكر بدل الجعة

   أعلي أن أندب الرجال الذين تركوا زوجاتهم خلفهم ؟
  العذارى اللواتي ِانُتِشلَن من أحضان ُعشاقهن أعلي أن َأندب

  وانه ؟ولى قبل أ أو علي أن أبكي الطفل الغض الذي
  ِاذهب أيها الحاجب وِافتح الباب لها

  القديمة وعاملها حسب الشرائع
  تقدم الحاجب ليفتح الباب لها
  بكِ  ـ ُأدخلي يا سيدتي لتفرح كوتا

 ليفرح قصر أرض الالعودة بحضورك
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  األول ولما أدخلها من الباب
  ِانتزع التاج العظيم عن رأسها

  رأسي ؟ ـ لماذا أيها الحاجب ِانتزعت التاج عن
  ـ ُأدخلي يا سيدتي، هكذا شرائع سيدة العالم السفلي

  الباب الثاني لما أدخلها من
  ِانتزع الحلق من ُأذنيها

  ُأذني ؟ لماذا أيها الحاجب ِانتزعت الحلق من
  ـ ُأدخلي يا سيدتي، فهذه قوانين سيدة العالم السفلي

  من الباب الثالث ولما َأدخلها
  ِانتزع القالئد من عنقها

  أيها الحاجب ؟ ـ لماذا ِانتزعت القالئد من عنقي
  ـ ُأدخلي يا سيدتي، هكذا أحكام سيدة العالم السفلي

  أدخلها من الباب الرابع ولما
  ِانتزع الزينة من على صدرها

  ِانتزعت الزينة عن صدري ؟ ـ لماذا أيها الحاجب
  السفلي ـ ُأدخلي يا سيدتي، هذه قوانين سيدة العالم

  خلها من الباب الخامسولما أد
  وركيها ِانتزع نطاق حجارة الوالدة عن

  ـ لماذا ِانتزعت حجارة الوالدة عن وركي أيها الحاجب ؟
  سيدتي، هكذا نواميس سيدة العالم السفلي ـ ُأدخلي يا

  أدخلها الباب السادس عندما
  الحبكات حول يديها ورجليها ِانتزع

  ؟ يدي ورجلي ـ لماذا ِانتزعت الحبكات أيها الحاجب من
  ـ ُأدخلي يا سيدتي، هكذا شرائع العالم السفلي

  السابع ولما أدخلها من الباب
  ِانتزع الرداء عن جسدها
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  ؟ ـ لماذا أيها الحاجب تنتزع الرداء عن جسدي
  ـ ُأدخلي يا سيدتي، فهذه أحكام سيدة العالم السفلي

  إلى أرض الالعودة وما إْن هبطت عشتار
  ل من حضورهاحتى ِانفجرت أريشكيفا

  تفكيرٍ  ركضت عشتار نحوها دون
  فتحت أريشكيفال فاها وتكلمت

  قالت هذه الكلمات لوزيرها نمتار
 ِاذهب يا نمتار واسجنها في قصري ـ

  الستين وَاطلق عليها، على عشتار، األمراض :
  مرض العيون على عينيها

  مرض الجوانب على جنبيها
  قلبها مرض القلب على

  بهامرض األرجل على رجل
  ومرض الرأس على رأسها

  على كل جسدها وعلى ُكل جزٍء منها،
  بعد أن هبطت السيدة عشتار إلى العالم السفلي

  على البقرة الثور ال ينط
  والحمار ال يلقح األتان

  الصبية وفي الشارع، الرجل ال يلقح
  والرجل ينام وحده في غرفته
  والصبية تستلقي على جنبها

  ر اآللهة العظامسحنة ببسوكال وزي تغيرت
  وأحاطت وجهه غشاوة

  شعره لبس ثوب الحدادأ وأطال
  سار يبكي أمام أبيه سين

  وجرت دموعه أمام إيا الملك
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  العالم السفلي ولم تصعد ـ نزلت عشتار إلى
  ومذ هبطت عشتار إلى أرض الالعودة

  البقرة الثور ال ينط
  والحمار ال يلقح األتان

  ةوفي الشارع، الرجل ال يلقح الصبي
  ينام وحده في غرفته الرجل

  والصبية تستلقي على جنبها
  صورة وفي قلب أيا الحكيم تكونت
  خلق الخصي أسوشونمير

  الالعودة ـ ِانهض يا أسوشونمير، وِاتجه نحو باب أرض
  َستُْفَتُح لك بوابات أرض الالعودة السبعة

  بحضورك ستراك أريشكيفال وتفرح
  وعندما يهدأ قلبها وتسعد بمزاجها

 ها تقسم بيمين كبار اآللهةدع
  ِارفع رأسك وِانتبه لضرف ماء الحياة ثم :

  الحياة ـ أرجوك يا سيدتي، دعيهم يعطونني ضرف ماء
  الماء الذي منه سأشرب ـ

 وما إن سمعت أريشكيفال هذا
  فخذها وعضت بنانها حتى ضربت :

  ـ لقد طلبَت مني الشيء الذي ال ُيطلب
  لعنًة قاسيةً أسوشونمير  وها إني سألعنَك يا

  من قمامة المدينة سيكون طعامك
  سيكون شرابك ومن مجارير المدينة

  في ظالل الجدران سيكون موقفك
  وعلى العتبة ستكون سكناك

 العقل والعطشان، سيلطمان خدك المختل
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  ثم فتحت أريشكيفال فاها لتتكلم

  لوزيرها نمتار فقالت هكذا
  ـ ِانهض يا نمتار واطرق قصر العدل أجلجينا

  المرجان زين العتبات بحجارة
  أحضر األنوناكي واجلسهم على عروٍش من ذهب

  من حضرتي رش عشتار بماء الحياة وخذها
  سار نمتار وقرع باب أجلجينا

  المرجان َزيَن العتبات بحجارة
  َأحَضَر األنوناكي وأجلسهم على عروٍش من ذهب

  وأجرجها من حضرتها ورش عشتار بماء الحياة،
  ا من الباب األولولما أخرجه

  جسدها أعاد إليها رداء
  وعندما أخرجها من الباب الثاني

  والرجلين أعاد إليها حبكات اليدين
  ولما أخرجها من الباب الثالث

  لوركيها أعاد نطاق حجارة الوالدة
  ولما أخرجها من الباب الرابع

  أعاد لها زينة صدرها
  الباب الخامس ولما أخرجها من

  هاأعاد لها قالدة عنق
  ولما أخرجها من الباب السادس

  حلقات ُأذنيها أعاد لها
  ولما أخرجها من الباب السابع

  رأسها أعاد لها التاج العظيم على
  إذا لم تعطيك فديًة عنها تعيدها إلي



 25

  شبابها وأما تموز عشيق
  فِاغسله بالماء الطاهر وامسحه بالزيت الحلو

  بالناي ألبسه حلة حمراء ودعه يلعب
  بالط يبدلون مزاجهودع أهل ال

  جواهرها ولما كانت ُأْخُتُه بليلي ُتخيطُ 
  وحرجها مليٌء بأحار العين

  سمعت عزف أخيها فنثرت جواهرها
  أحجار العين مألت األرض حتى أن

  ـ أخي الوحيد ال تكن سبب أذيتي
  إلي يوم يعود َتموز

  عندما يصعد بثيابه الالزوردية وخاتمه األحمر إلي
  النائحون والنساء الباكيات إلي الرجال عندما معه يأتي

  فلتكن قيامة الموتى ويستنشقون البخور
  

 الرمزية في االدب الديني

لــو تصــفحنا اســفار العــد القــديم والعهــد الجديــد لوجــدنا بهــا الكثيــر الكثيــر مــن القصــص 
بـــل حتـــى بعـــض . واالقـــوال التـــي ال يمكـــن فهمهـــا اال مـــن خـــالل التفســـير الرمـــزي لهـــا

فـــي عبـــادات العهـــد القـــديم كـــان لهـــا مـــدلوالت باديـــة واالذكـــار الصـــلواتية الطقـــوس الع
  .رمزية

قــا مــن انهــا كانــت ترمــز الــى مــا ون الــى اســفار العهــد القــديم انطالوقــد رجــع المســيحي
  . هاجاءت به الديانة المسيحية او النصرانية فيما بعد من خالل كتب

ي الرمزيـــة الموجـــودة فـــي كتـــب مـــن نافلـــة القـــول ان نؤكـــد ان اليهـــود ال ينفـــون المعـــان
واسفار العهد القديم وقد جاءت القاباله اليهودية لشـرح الكثيـر ممـا ورد فـي تلـك الكتـب 

سـي لكتـب ال يقـرون التفسـير المسـيحي والكن ولكـن اليهـود. شرحا رمزيا صـوفيا عرفانيـا
 عنــد بعــض مفســري العهــد العهــد. العهــد الجديــد بمــا يتناســب مــع العقيــدة المســيحية

  :ديد تفسيرا اليات وردت في العهد القديم وسنذكر امثلة عليها اليضاح المقاصدالج
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تــابوت العهــد الــذي حــوى عهــد اهللا مــع بنــي اســرائيل رمــز لمــز للســيدة العــذراء  -1
التـابوت الحـي الـذي حـوى العهـد الجديـد  مريم بنت عمران ام المسـيح معتقـدين ان ذلـك

  !!!للخالص والنعمة الجديدة
رمــز انمــا هــو إبــراهيم  لنبــيصــادق بركــة ل التــي قــدمها مليكــي خبــز والخمــرال  -2

العهد الجديد كشركة لجسد الـرب ودمـه حيـث يقـول  لذبيحة الخبز والخمر الُمقدمين في
 . صادق ُمَشبه بابن اهللا مليكي كاتب الرسالة إلى العبرانيين أن

التـي رفعهـا موسـى فـي  -عنـد المسـلمين هـي عصـا خشـبيةو -حية النحاسية ال  -3
  . للمسيح الذي سُيرفع على الصليب للخالص من لدغ أفاعي الخطيئة برية رمزال
 

 صحفحات من الغزل المقدس او سفر نشيداالنشاد

اي ، هشـيريم شـير وهـو أحـد األسـفار الشـعرية فـي الكتـاب المقـدس، واسـمه فـي العبريـة
لوهلـــة شـــعر االشـــعار او ترنيمـــة التـــرانيم وهـــو مشـــتهر بترجمتـــه نشـــيد االنشـــاد ويبـــدو ل

بالديانــة  ، وال يــرتبطوالعالقــة الجنســية االولــى ان بــه الكثيــر مــن أبعــاد الحــب البشــري
  .صراحة إال القليل منها

أيضـًا أن كاتـب هـذا السـفر  حسـب الـرأي الـديني الرسـمي عنـد اليهـود وعنـد المسـيحيين
الـرأي يسـتند  وهـذا. م.ق 930 - 970هو الملك سليمان بن داود عليهما السالم نحو 

،  الـذي لسـليمان نشـيد االنشـاد: إلى ما جاء فى العدد األول مــــنه الـذي يقـول بصـراحة
ويمكـــن أن يكـــون هـــذا الـــرأي صـــحيحًا، ولكـــن ال يمكـــن الجـــزم بـــه . 1: 1نشـــيد االنشـــاد

ـــة  ـــد اليهودب ـــاب المقـــدس ويقـــرا فـــي المعاب ـــه مـــن اســـفار الكت ـــه هـــو ان ولكـــن المجـــزوم ب
 .بديوالكنائس المسيحية كترتيل ديني تع

  
الثـاني مـن القـرن العاشـر قبـل  فلو كان سليمان هـو الكاتـب، فالسـفر كتـب فـى النصـف

ولكـن المحتويـات . ُكتـب بعـد ذلـك وٕان كان الكاتب غير سليمان، فاألرجح أنـه. الميالد
ويتوقــف . م.ق 586 تــدل علــى أن الســفر كلــه قــد كتــب فــي عصــر المملكــة أى قبــل

إلـى مـدى بعيـد  - بـأن سـليمان الملـك هـو الكاتـبعنـد مـن ال يعتقـدون  -تاريخ كتابته 
مـــن  فـــإذا كـــان الســـفر عبـــارة عـــن مجموعـــة. علـــى نظريـــة التفســـير التـــى يقولـــون بهـــا
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مقتطفـــات شـــعرية مـــن عصـــور مختلفـــة، فيكـــون معنـــى ذلـــك أنـــه قـــد كتـــب فـــى أوقـــات 
ُجمعــت أجـزاؤه فـي ســفر واحـد فـى أواخـر عصــر المملكـة أى قبيـل الســبي  متعـددة، ثـم

 .البابلى

  
  صورة تخيلية للملك سليمان عليه السالم

للـدين بصـلة، وال يـذكر فيـه اسـم اهللا  أن النشيد يبدو في صـورته الراهنـة نشـيدًا ال يمـت
القصـــائد بمعناهـــا هـــذه . وصـــفية فـــي صـــيغة الـــرب حيـــث تـــرد كلمـــة 6: 8إال فـــي 

 . ليست سوى شعر ال ديني، يتحدث عن محبة بشرية الظاهرى، فإنها
فقــد كانــت هنــاك فتــاة تحــب فتــى راعيــًا، ولكــن . النشــيد عــن المحبــة الصــادقة حــدثناي

وقــع فــي غرامهــا وأخــذها قســرًا إلــى قصــره، وهنــاك حــاول أن يكتســب  الملــك ســليمان
، إذ ظلـت وفيـة للصـبي الراعـي الـذي كانـت محبتها بالكلمات الحلـوة، ولكنـه لـم يسـتطع

اكتســاب قلبهــا، أطلــق ســراحها وســمح لهــا بــالعودة إلــى  وٕاذ فشــل ســليمان فــي. تحبــه
فــان . وفــي الوقــت الــذي نــرفض بــه مثــل هــذا الكــالم عــن نبــي مــن انبيــاء اهللا .حبيبهــا

أن وجــود الســفر فــى الكتــاب المقــدس، يضــفي بعــض االهــوتيين يفســر ذلــك مــن خــالل 
البشــرية قيمــة كبيــرة، فالمحبــة بــين رجــل وامــرأة شــئ نبيــل وجميــل، فهــى  حبــةعلــى الم

ولكـن ألن المحبـة البشـرية جميلـة ونبيلـة، فمـن . يمكـن شـراؤها ال ولكـن عطية مـن اهللا،
وفى العالم الحديث، يعطـى سـفر نشـيد األنشـاد نظـرة صـحيحة، ورأيـا  .السهل أن ُتغش
ـــة، أمــر جــوهرى والنظــرة. للمحبــة البشــرية متوازنــا بالنســبة . المتســامية للمحبــة البشريــ
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المحبــة البشــرية والــزواج، يســتخدمان فــى الكتــاب المقــدس رمــزًا لمحبــة اهللا  وحيــث أن
 .فالمحبة فى ذاتها صالحة وظاهرة للبشر،

   
 جهة النظر التاريخية، فإن سفر نشيد األنشاد وجد له مكانـًا بـين أسـفار الكتـابمن و و 

اليهــــود لــــه باعتبــــاره قصــــة رمزيــــة، فــــإن أفــــراح المحبــــة  المقــــدس، علــــى أســــاس تفســــير
العالقـة بـين اهللا  ومـا يتخللهـا مـن أحـزان وأشـواق، إنمـا تلقـي ضـوءًا قويـًا علـى وجمالهـا
   .والبشر

 
تتــرنم المــرأة بنشــيد حبهــا والرجــل يتحــدث عــن جمــال محبوبتــه وحــديث فــي هــذا الســفر 

 .ي عينــي حبيبهــا والحبيــببالجمــال البــاهر فــ عـن كــل جــزء مــن جســد محبوبتــه يفــيض
فالمحبـة، التـى هـي . بـأروع لغـة عـن معنـى المحبـةمـن النشـيد األخـرى  األجـزاءتكشـف 

:  تخلــق إحساســًا باالنتمــاء المتبــادل، واالمــتالك المتبــادل أيضــاً  أقـوى الــروابط البشــرية،
 ثـم تتحـدث المحبوبـة بعبـارات مـن أقـوى العبـارات . 10: 7اشـتياقه    أنـا لحبيبـى وٕالـى
ميــاه كثيــرة ال ... ألن المحبــة قويــة كــالموت:   المقــدس عــن المحبــة فــى كــل الكتــاب

إن أعطـى اإلنسـان كـل ثـروة بيتـه بـدل . المحبـة والسـيول ال تغمرهـا تسـتطيع أن تطفـئ
 احتقارًا    المحبة تحتقر

  
المختلفــة للمحبــة البشــرية، وجمالهــا  ســفر نشــيد األنشــاد يعــرض علــى القــارئ الوجــوه

اإلعجــاب التــى يثيرهــا التأمــل فــي المحبــة  فمشــاعر. أحزانهــا وآالمهــا أحيانــاً وأفراحهــا، 
. للبشـر، ومـا قـد تعنيـه محبـة النـاس هللا البشرية، تؤدى إلى فهم أعمق لمعنى محبة اهللا

... المحــــبة قويـة كـالموت:   خالـد فإن كلمات العروس الختامية تكشـف عـن حـق رائـع
تســتطيع أن تطفــئ المحبــة، والســيول ال  يــرة الميــاه كث. لهيبهــا لهيــب نــار لظــى الــرب

 المحبة تحتقر احتقارًا   إن أعطى اإلنسان كل ثروة بيته بدل. تغمرها
 .وهذه مقاطع من نشيد االنشاد
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رائحــــة أدهانــــك الطيبــــة، أســــمك دهــــن مهــــراق، لــــذلك أحبتــــك العــــذارى، اجــــذبنى وراءك 
حبــك أكثــر مــن الخمــر   فنجــرى، أدخلنــى الملــك إلــى حجالــه، نبــتهج ونفــرح بــك، نــذكر 

  2: 1نشيداالنشاد
  .12: 1مادام الملك متكئا على مائدته أفاح ناردينى رائحته   نشيداالنشاد

 .13: 1نشيداالنشاد   المر حبيبى أبن اختى لى، بين ثديى يبيت صرة  
   14: 1طاقة فاغية حبيبى ابن أختى لى فى كروم عين جدى   نشيداالنشاد  
  حبيبتى،أنت جميلة يا  ها  

  أنت جميلة، ها
  .15: 1حمامتان   نشيداالنشاد عيناك

  أنت جميل يا حبيبى وحلو، ها  
  أخضر، وسريرنا

  جوائز عوارض بيتنا أرز،
  16: 1نشيداالنشاد... وروافدنا السقف المائل سرو

    سريرنا أخضر  
    جوائز بيتنا أرز، وروافدنا سرو  
  .1: 2نشيداالنشاد   يةنرجس شارون، سوسنة األود أنا  
  2: 2نشيداالنشاد   كالسوسنة بين الشوك، كذلك حبيبتى بين البنات  
  كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبى بين البنين،  

  ظله اشتهيت أن أجلس، تحت
 . 3: 2نشيداالنشاد   حلوة فى حلقى وثمرته

  5: 2نشيداالنشاد   بااسندونى بأقراص الزبيب، أنعشونى بالتفاح، فإنى مجروحة ح  
  6: 2نشيداالنشاد   شماله تحت رأسى ويمينه تعانقنى  
 أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول أال تـيقظن وال تنـبهن الحبيـب حتـى  

   يشاء
  .7: 2نش 

  حبيبى ابن اختى، هوذا آت ظافرا على الجبال، قافزا على التالل، صوت
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  صغير األيل،شبيه بالظبى أو ب حبيبى
  واقف وراء حائطنا، هوذا

   من الكوى، يتطلع
  .9، 8: 2نشيداالنشاد   ..خالل الشبابيك يبرق

: 2نشيداالنشـاد   حبيبى ابن اختى شبيه بالظبى أو صغير األيل علـى جبـال بيـت ايـل
9.  

 قومى يا قريبتى، يا جميلتى، يا حمامتى وتعالى،
  الشتاء قد مضى، والمطر مر وزال، ألن

  ظهرت، بلغ أوات القضب، الزهور
  اليمامة قد سمع فى أرضنا، وصوت

  أخرجت فجها البراعم الصغيرة، التينة
 .13 – 10: 2نشيداالنشاد   الكروم تفيح رائحتها قعال

  قومى وتعالى، يا قريبتى، يا جميلتى،  
  حمامتى فى محاجىء الصخر، فى ستر المعاقل، يا

  وجهك، اسمعينى صوتك، أرينى
  14، 13: 2نشيداالنشاد   صوتك لطيف، ووجهك جميل ان

  خذوا امسكوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسدة الكروم،
  15: 2كرومنا قد اقعلت أزهرت   نشيداالنشاد ألن

  حبيبى قريبى لى وأنا له، الراعى بين السوسن،
  أن يفيح النهار وتنهزم الظالل، إلى

 الظبى وصغير األيل على وأشبه يا حبيبى قريبى أرجع
  .17، 16: 2المشعبة الضيقة   نشيداالنشاد الجبال

  الليل على فراشى طلبت من تحبه نفسى، فى 
  فما وجدته، دعوته فما سمع لى، طلبته
أقــوم وأطــوف فــى المدينــة، فــى األســواق وفــى الشــوارع، أطلــب مــن تحبــه نفســى،  أنــى

  أرأيتم من تحبه نفسى؟: لمدينة فقلتوجدته، وجدنى الحرس الطائف فى ا طلبته فما
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  جاوزتهم إال قليال حتى وجدت من تحبه نفسى، فما
  ولم أرخه حتى أدخلته بيت أمى وحجرة من حبلت بى، فأمسكته
 يا بنات أورشليم بالظباء وبايائل قوى الحقل أحلفكن

  .1: 3نشيداالنشاد   تيقظن الحبيب حتى يشاء أال
  ة،هذه الصاعدة من البري من  

  من دخان، كأعمدة
  .6: 3نشيداالنشاد   بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر معطرة

  ستون جبارا من جبابرة اسرائيل، حوله سليمان هوذا سرير
  قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب، كلهم
  رجل سيفه على فخذه من هول الليل، كل

  خشب لبنان، عمل لنفسه تختا من سليمان الملك
 فضة وروافده ذهبا ومقعده أرجوانا، أعمدته  على

  .7: 3نشيداالنشاد   مرصوفا محبة من بنات أورشليم ووسطه
أمـه، فـى يـوم  بالتـاج الـذى توجتـه بـه سليمان اخرجن يا بنات صهيون وأنظرن الملك  

  11 :3نشيداالنشاد   عرسه وفى يوم فرح قلبه
  1: 4دنشيداالنشا   أنت جميلة يا حبيبتى، ها أنت جميلة ها  

   خالل القيامة وهب للكنيسة
  1: 4عيناك حمامتان من تحت نقابك صمتك   نشيداالنشاد

  2: 4نشيداالنشاد   شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد
   2: 4نشيداالنشاد   أسنانك كقطيع الجزائر المجزوزة الصادرة من الغسل

  2: 4نشيداالنشاد   للواتى كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم
  3: 4نشيداالنشاد   شفتاك كسلكة من القرمز وفمك حلو

  3: 4نشيداالنشاد   كفلقة رمانة تحت نقابك خدك
  عنقك كبرج داود المبنى لألسلحة،

  مجن درع علق عليه، ألف
  4: 4نشيداالنشاد   أتراس جبابرة كلها
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هــــزم ثــــدياك كخشــــفتى ظبيــــة توأمــــان، يرعيــــان بــــين السوســــن، إلــــى أن يفــــيح النهــــار وتن
  6، 5: 4نشيداالنشاد   أذهب إلى جبل المر وتل اللبان الظالم

  7: 4نشيداالنشاد   كللك جميل يا حبيبتى، ليس فيك عيبة
  هلمى معى من لبنان يا عروسى،

  لبنان، هلمى، من
  من رأس األيمان، من رأس شنير وحرمون، أنظرى

  8: 4نشيداالنشاد   خدور األسود، من جبال النمور من
  سبيت قلبى يا أختى العروس، قد سبيت قلبى، قد

  9: 4نشيداالنشاد   عينيك، بقالدة واحدة من عنقك بإحدى
  ! أطيب حبك ثدياك يا أختى العروس ؟ ما
  ! محبتك أطيب من الخمر ؟ كم
  10: 4نشيداالنشاد ! رائحة أدهانك أطيب من كل األطايب ؟ كم

  شفتاك يا عروسى تقطران شهدا،
  ولبن، عسل لسانك
  11: 4نشيداالنشاد   ثيابك كرائحة لبان ورائحة

  أختى العروس جنة مغلقة،
  مقفلة، عين
  12 :4نشيداالنشاد   مختوم ينبوع

  اغرسك فردوس رمان مع أثمار نفيسة فاغية وناردين،
  وكركم، ناردين
  الذريرة وقرفة مع كل عود اللبان، قصب

  وعود مع كل أنفس األطياب، مر
  .13: 4نشيداالنشاد   جنات بئر مياة حية وسيول من لبنان ينبوع

  استيقظى يا ريح الشمال، وتعالى يا ريح الجنوب،
  .على جنتى، فتقطر أطيابها هبى
  16: 4نشيداالنشاد   حبيبى إلى جنته، ويأكل ثمره النفيس لينزل
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  نزلت إلى جنتى يا أختى العروس، قد
  مرى مع أطايبى، قطفت
  بزى مع عسلى،شهدى خ أكلت
  خمرى مع لبنى، شربت

  1: 5نشيداالنشاد   أيها األصحاب، أشربوا، واسكروا أيها األحباء كلوا
  نائمة وقلبى مستيقظ، صوت حبيبى قارعا، أنا

  افتحى، افتحى لى يا أختى يا خليلتى يا حمامتى يا كاملتى،
  رأسى امتأل من الطل، وقصصى من ندى الليل، ألن
  فكيف ألبسه ؟ خلعت ثوبى قد
  3، 2: 5غسلت رجلى فكيف أوسخهما ؟ نشيداالنشاد قد

  2: 5نشيداالنشاد   رأسى امتأل من الطل، وقصصى من ندى الليل ألن
  حبيبى مد يده من الكوة، فأنت عليه أحشائى،

  ألفتح لحبيبى، ويداى تقطران مرا، قمت
  4: 5نشيداالنشاد   مر قاطر على مقبض القفل وأصابعى

  حته لحبيبى، لكن حبيبى تحول وعبر،فت
  خرجت عندما أدبر، طلبته فما وجدته، نفسى
  وجدنى الحرس الطائف فى المدينة،: فما أجابنى دعوته

  ضربونى، جرحونى، حفظة األسوار رفعوا أزرارى عنى،
  يا بنات أورشليم، إن وجدتن حبيبى أن تخبرنه إنى مجروحة حبا، أحلفكن

  !! أيتها الجميلة بين النساءحبيبك من حبيب،  ما
  6: 5نشيداالنشاد   حبيبك من حبيب حتى تحلفينا هكذا ما
  ! حبيبك من حبيب، أيتها الجميلة بين النساء ما
   ! حبيبك من حبيب حتى تحلفينا هكذا ما

  10: 5نشيداالنشاد   حبيبى خليلى أبيض وأحمر
  .11: 5يداالنشادنش   رأسه ذهب أبريز، قصبة مسترسلة، حالكة كالغراب
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 عينــاه كالحمــام علــى مجــارى الميــاة، مغســولتان بــاللبن جالســتان فــى دقبيهمــا علــى
  12: 5المجارى   نشيداالنشاد

شـفتاه  13: 5نشيداالنشـاد   خداه كخميلة سلطانية الطيـب وأقـالم تفـيض ريـاحين زكيـة
   13: 5نشيداالنشاد   سوسن تقطران مرا مائعا

   14: 5نشيداالنشاد   عتان بالزبرجديداه حلقتان من ذهب مرص 
  بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت األزرق،

  عمودا رخام مؤسستان على قاعدتين من أبريز ذهب، ساقاه
  15: 5نشيداالنشاد   كلبنان، فتى كاألرز طلعته

: 5نشيداالنشـاد   حلقه حالوة وكله مشتهيات، هذا حبيبى وهذا خليلى يا بنات أورشـليم
16  
  ب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء ؟ذه أين
  1: 6نشيداالنشاد   توجه حبيبك فنطلبه معك ؟ أين

  حبيبى نزل إلى جنته، إلى خمائل الطيب،
  فى الجنات، ويجمع السوسن، ليرعى

  لحبيبى وحبيبى لى، أنا
  3، 2: 6نشيداالنشاد   بين السوسن الراعى

  جميلة يا حبيبتى كترصة، أنت
  م،كأورشلي حسنة
  .4: 6نشيداالنشاد   كجيش بألوية مرهبة

  كقطيع نعاج صادرة من الغسل، أسنانك شعرك كقطيع معز رابض فى جلعاد،
  كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم، شفتاك كسلكة من القرمز، كالمك حلو، اللواتى
  7 – 5: 6نشيداالنشاد   كفلقة رمانة ترى من تحت نقابك خدك
  سرية وعذارى بال عدد، ستون ملكة وثمانون هن

  هى حمامتى كاملتى، واحدة
  ألنها هى، عقيلة المختارة والدتها هى، الوحيدة

  .9، 8: 6نشيداالنشاد   البنات فطوبنها، الملكات والسرارى فمدحنها رأتها
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  نزلت إلى جنة الجوز ألنظر إلى ثمر الوادى،
  هل أزهر الكرم ؟ ألنظر

  ثدييى،نور الرمان ؟ هناك أعطيك  هل
  أشعر أال وقد جعلتنى نفسى كمركبات عميناداب، فلم

  أرجعى يا شولميث، أرجعى أرجعى فننظر إليك، أرجعى
 11: 6نشيداالنشاد   ترون فى شولميث ؟ مثل انتظام صفوف فى معسكر ماذا
  1: 7نشيداالنشاد   اصل فخذيك مثل الحلى السالسل، صنعة يدى صانعمف

  2: 7نشيداالنشاد   وزها شراب ممزوجوسرتك كأس مدورة، ال يع
  .3: 7نشيداالنشاد   بطنك صرة كومة حنطة مسيجة بالسوسن

  3: 7نشيداالنشاد   ثدياك كخشفتين توأمى ظبية
  .5: 4راجع نشيداالنشاد 
  4: 7نشيداالنشاد   عنقك كبرج من عاج 

  4: 7نشيداالنشاد   عيناك كالبرك فى حشبون عند باب بث ربيم
  4: 7نشيداالنشاد   برج لبنان الناظر تجاه دمشقأنفك ك

  رأسك عليك مثل الكرمل، وشعر رأسك كالقرمز،
  5: 7نشيداالنشاد   قد حجز فى الشرفات الملك

  ! أجملك وما أحالك يا حبيبى ما
  قامتك هى شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد،: هى عظمتك فى لذاتك هذه
 بسعفها العال، وتكون ثدياك كعناقيد الكرم، أنى أصعد إلى النخلة وأمسك قلت

  أنفك كالتفاح، وحلقك كأجود الخمر، ورائحة
  .6: 7نشيداالنشاد   بلذة لحبيبى وتسيل على شفتى وأسنانى تسوغ

  10: 7نشيداالنشاد   لحبيبى، وٕالى اشتياقه أنا
  تعال يا حبيبى لنخرج إلى الحقل،

  فى القرى، لنبكرن إلى الكروم، ولنبت
  هل تفتح القعال ؟ هل نور الرمان ؟! هل أزهر الكرم ؟  لننظر
  .12، 11: 7أعطيك حبى ثدييى   نشيداالنشاد هناك
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  اللقاح يفوح رائحته، وعند أبوابنا كل نفائس الثمار من جديدة وقديمة،
  .13: 7نشيداالنشاد   لك يا حبيبى ذخرتها

  كأخ لى الراضع ثدييى أمى، ليتك
  ج، وأقبلك، وال يخزوننى،فى الخار  فأجدك
  وأدخل بك بيت أمى، وحجرة من حبلت بى، وأقودك
  تعلمنى، وأنت

  2، 1: 8نشيداالنشاد   من الخمر الممزوجة من سالف رمانى فأسقيك
 شماله تحت رأسى، ويمينه تعانقنى، أحلفكن يا بنات أورشليم بأيائل الحقـل أال تـيقظن

  .3،4: 8نشادنشيداال   وال تنبهن الحبيب حتى يشاء
  .5: 8نشيداالنشاد   هذه الطالعة من البرية، كلها بيضاء، مستندة على حبيبها من

 شجرة التفاح شوقتك رفعتك، هناك ولدتك أمك، تحت
 . 5: 8نشيداالنشاد   وضعتك والدتك هناك

  أجعلنى كخاتم ختم على قلبك، كخاتم على ساعدك،
  الجحيم،المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية ك ألن

  لهيب نار، لظى الرب، مياة كثيرة ال تستطيع أن تطفىء المحبة، لهيبها
   ال تغمرهــا، إن أعطــى األنســان كــل ثــروة بيتــه بــدل المحبــة تحتقــر احتقــارا واألنهــار

  6: 8نشيداالنشاد
  ! أخت صغيرة ليس لها ثديان، فماذا نصنع ألختنا فى يوم تخطب ؟ لنا
  برج فضة، وأن تكن بابا فنحصرها بألواح أرز،تكن سورا فنبنى عليها  أن
  سور وثديى كبرجين، أنا

  8: 8نشيداالنشاد   كنت فى أعينهم كواجدة سالمة حينئذ
  لسليمان كرم فى بعل هامون، دفع الكرم إلى نواطير حراس، كان
  واحد يؤدى عن ثمره ألفا من الفضة، كرمى الذى لى هو أمامى، كل

  مئتان لنواطير الثمر، أيتها الجالسة فى الجنات،لك يا سليمان و  األلف
  يسمعون صوتك، فاسمعينى، األصحاب
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يــــا حبيبــــى وكــــن كــــالظبى أو كغفــــر صــــغير األيائــــل علــــى جبــــل األطيــــاب  أهــــرب
   11: 8نشيداالنشاد

  
نشيداالنشــاد،  تفســير وتــأمالت اآلبــاء األولــين تــادرس يعقــوب ملطــى يقــدم القمــص

 :فيقول
مـن يـدى الكنيسـة اليهوديـة هـذا السـفر ضـمن أسـفار العهـد  حيةتسـلمت الكنيسـة المسـي

مركـزا خاصـا بـين األسـفار لمـا يحملـه مـن أسـلوب رمـزى  القـديم، وقـد احتـل هـذا السـفر
وكنيســته، أو بــين اهللا والــنفس البشــرية كعضــو فــى  يعلــن عــن الحــب المتبــادل بــين اهللا

سـلوب الرمـزى الغزلـى فـى اسـتخدم الـوحى هـذا األ لمـاذا: ربمـا يتسـآل الـبعض .الكنيسة
  وكنيسته ؟ التعبير عن الحب المتبادل بين اهللا

يتحــدث معنــا خــالل الــوحى بــذات األســلوب الــذى نتعامــل بــه فــى  اعتــاد اهللا أن: اوال
يحدثنا فقط باللغات البشرية بل ويسـتخدم أيضـا تعبيراتنـا، حتـى  حياتنا البشرية، فهو ال
  .عنا ال يكون الوحى غريبا

.... الـوحى يتحـدث عـن اهللا بأنـه حـزن، وغضـب، أو نـدم، سـبيل المثـال أننذكر علـى 
ألنـه ال يتـألم، وال يغضـب إذ هـو محـب، وال ينـدم ألن  مع أن اهللا كلى الحب لن يحـزن

لكنه متى تحدث الكتاب عـن غضـب . مخفى عنه المستقبل حاضر أمامه وليس شىء
فســنا تحــت عــدل اهللا، ومــا يعلنــه نلقــى بأن اهللا إنمــا يــود أن يعلــن لنــا أننــا فــى ســقطاتنا

  .الوحى كغضب إلهى إنما هو ثمر طبيعى لخطايانا، نتيجة هروبنا من دائرة محبته
المقـدس عـن كرسـى اهللا أو عرشـه، فهـل أقـام اهللا لـه كرسـيا أو  وعنـدما يتحـدث الكتـاب

ألم تكتب هذه كلها لكى نـتفهم ملكـوت اهللا ومجـده وبهـاءه  عرشا محدودا يجلس عليه ؟
  !؟ ب لغتنا وتعبيراتنا البشريةحس

الــوحى عــن أعمــق مــا فــى حياتنــا الروحيــة، أال وهــو اتحادنــا  علــى نفــس الــنمط يحــدثنا
الســرى، فيســتعير ألفاظنــا البشــرية فــى دالئــل الحــب بــين  بــاهللا خــالل الحــب الروحــى

على مستوى الحب الجسدانى، وٕانمـا كرمـوز تحمـل فـى  العروسين، ال لتفهم عالقتنا به
  .ها أسرار حب ال ينطق بهأعماق



 38

اإللهى كحب زوجى روحى يربط النفس باهللا لـيس غريبـا عـن  هذا المفهوم للحب: ثانيا
أنبيــاء العهـد القــديم كمـا اســتخدمه رجـال العهــد الجديــد  الكتـاب المقــدس، فقـد اســتخدمه

  .  عن   العرس السماوى أيضا، كما سنرى ذلك عند حديثنا
يمكــن أن تنطبــق علــى الحــب الجســدانى، وال تتفــق مــع  ال عبــارات هــذا الســفر: ثالثــا

أو مـا يشـبه ذلـك، نـذكر  حـين تـزوج بأبنـة فرعـون سـليمان تغنـى بـه نشـيد القـائلين أنـه
... 1: 1الخمــر    ليقبلنــى بقــبالت فمــه، ألن حبــك أطيــب مــن:   علــى ســبيل المثــال

نهـا تعلـن مـع أ .....  هكـذا تنـاجى العـروس عريسـها، لكنهـا تطلـب قـبالت آخـر   فمـه
أن يقبلهـا  له   حبـك   أطيـب مـن الخمـر، كيـف يمكـن لعـروس أن تطلـب مـن عريسـها

 آخـــر بينمـــا تســـتعذب حـــب العـــريس نفســـه ؟ يســـتحيل أن ينطبـــق هـــذا علـــى الحـــب
الجسدانى، لكنـه هـو مناجـاة الكنيسـة للسـيد المسـيح عريسـها، فتطلـب قـبالت فـم اآلب، 

 األبن:   األبن العملى، كقول الكتاب والتى تحققت خالل حب. تدابيره الخالصية أى
  الوحيد الذى فى حضن اآلب هو خبر

  
  الغزل الطاهر بوابة الى المعرفة وصفاء الروح

إمــا بجعلــه الغــرض الــرئيس الــذي  ،يتصــدر معظــم القصــائد فــي الشــعر العربــي الغــزل
أو أن يكــون اســتهالًال لقصــائد أخــرى كــي ينصــرف  ،أبيــات القصــيدة تنــتظم فيــه ســائر

   .عن غرض آخر شاعر بعد ذلك للحديثال
من قصـائد الشـعر قبـل االسـالم مـن الغـزل حتـى وٕان لـم يكـن هـو  تكاد ال تخلو قصيدة

الغــرض األســاس فيهــا فــال بــد للشــاعر ان يــذكر الغــزل فــي قصــيدته، واقتصــرت اغلــب 
 االقصــائد الغزليــة علــى وصـــف الجمــال الخــارجي للمــرأة كجمـــال الوجــه والجســم وكـــانو 

بوصــف هــذا الجمــال لكــنهم قلمــا تطرقــوا إلــى وصــف مــا تــرك هــذا الجمــال مــن يتفننــون 
 :اثر في عواطفهم ونفوسهم ويمكن تصنيف الغزل في هذا العصر إلى خطين

  أولهما الغزل الفاحش وزعيمه امرؤ القيس 
حقًا في العصر االموي وكانـت نواتـه فـي الجاهليـة ال نمىالعفيف الذي  غزلوثانيهما ال

  .سمائهم بأسماء محبوباتهم أمثال عنتر وعبلة وعروة بن حزام وعفراءوقد اقترنت أ
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اســتمرار الغــزل الــرغم مــن وعلــى هــذب االســالم الغــزل فكــان شــعر الغــزل أكثــر تعففــًا 
لكـن عمـوم الشـعراء اتسـم شـعرهم بـالغزل العفيـف الـذي لـم يقـف اإلسـالم بوجهـه الفاسـد 

بمحضــر الرســول  ي ســلمىكعــب بــن زهيــر بــن أبــ علــى ذلــك قصــيدة اوضــح االمثلــةو 
ومعروف أن الشاعر كعب بن زهير هجا رسول اهللا ص بإحدى قصـائده ممـا  ،.الكريم

 ،وحينمــا علمــت قبيلــة كعــب بــذلك أمرتــه أن يعتــذر لرســول اهللا ص ،تســبب بهــدر دمــه
ــــه ــــوي ليعتــــذر للرســــول عــــن فعلت فأســــتل المســــلمون  ،وفعــــال دخــــل كعــــب المســــجد النب

  :ووقف كعب إزاء رسول اهللا قائال وأمرهم النبي بغمدها ،سيوفهم
  باَنت ُسعاُد َفَقلبي الَيوَم َمتبولُ 

  ُمَتيٌم ِإثَرها َلم ُيفَد َمكبولُ 
  َوما ُسعاُد َغداَة الَبيِن ِإذ َرَحلوا

  ِإال َأَغن َغضيُض الَطرِف َمكحولُ 
  َهيفاُء ُمقِبَلًة َعجزاُء ُمدِبَرةً 

  ال ُيشَتكى ِقَصٌر ِمنها َوال طولُ 
  َعواِرَض ذي َظلٍم ِإذا ِابَتَسَمتَتجلو 

  َكَأنُه ُمنَهٌل ِبالراِح َمعلولُ 
  ُشجت ِبذي َشَبٍم ِمن ماِء َمحِنَيةٍ 

  صاٍف ِبَأبَطَح َأضحى َوُهَو َمشمولُ 
  َتجلو الِرياُح الَقذى َعُنه َوَأفَرَطهُ 
  ِمن َصوِب ساِرَيٍة بيٍض َيعاليلُ 

  
خلــع عليــه بردتــه، فهــل بعــد ذلــك يحتــاج وتقبــل الرســول توبتــه وتقبــل شــعره وفــرح بــه و 

  .الى دليل اوضح المتطرفون في نقد الشعر الغزلي وتجريده من معانيه السامية
  

 :مدارس كان من اهمهـا الغـزل البـدوي أو الغـزل العـذري واتجه الغزل الى اتجاهات أو
وهـــو الغـــزل العفيـــف ونجـــد فيـــه المشـــاعر الصـــادقة ألنـــه يقتصـــر علـــى حبيبـــة واحـــدة، 

عذرة اشتهرت به والنه انتشـر فـي الباديـة ومـن رواده كثيـر بني كذلك الن قبيلة  وسمي
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فـي المقابـل كـان هنـاك . عزة وقيس بن الملوح وذو الرمة وقيس لبنى وجميل بن معمـر
نــوع مــن الشــعر عبــر عــن الهبــوط والبهيميــة والفســق وانحطــاط الــنفس اذا كــان يكشــف 

وكانـــت اعلـــى درجـــات انحطاطـــه هـــو  العـــورات ويســـيء الـــى االعـــراض ويشـــيع الفســـاد
وسـقوطها ومجيـئ  ةطاط الدولـة العباسـيحالغزل الشاذ والذي وجد له رواجا كبيرا منذ ان

  .السالالت االجنبية
  

ــــى طــــول الخــــط فقــــد نســــج الشــــع علــــى منــــوال الشــــعراء  مقصــــائده ونالصــــوفي اءر وعل
 ة نفسـها التـيلغة الحب ورموز المحبين بالطريقين أشعارهم مستخدم واالعذريين، فردد

بمحبوبـاتهم، بحيـث ال نسـتطيع التمييـز بـين مـا  يستخدمها شعراء بني عذرة فـي تغـزلهم
فيـه الشـاعر الصـوفي بالحـب  ومـا يتغنـى يتغنـى فيـه الشـاعر الغزلـي بالحـب اإلنسـاني

فيــه الوســيلة  العــذريين ألنهــم وجــدوا لجــأ الشــعراء الصــوفيين الــى اســلوبوقــد . اإللهــي
 .يقدسون الحب أيضاً  شواقهم وأحوالهم، وألنهم نلتعبير عل المناسبة

ن جنــاالو الطبيعـي االنســاني والحيـواني والنبـاتي وجمــال السـماء واالرضـين لجمـال لكـان 
وبهـاء  هـا الخالبـةبمناظر لـذا كانـت الطبيعـة  نكثيرا على الصوفييالفاتنة تأثر  االرضية

فمجـدوها خالقهـا العظـيم، تسلب البابهم وتوصل ذواتهـم الـى عناصرها الحية والجامدة، 
مشاعرهم الصوفية وأشواقهم للقاء الخـالق لمـا فيهـا مـن داللـة علـى عظمـة  عن للتعبير

عناصــر الطبيعــة ويســتلهمون مــن  فــراح الشــعراء الصــوفيون يشخصــون .اهللا وقدرتــه
اإللهيـة علـى غـرار مـا ذهـب إليـه الشـعراء الغزليـون فـي حـبهم  أصـنافها صـفات الـذات

  .اإلنساني
  
لكنــه فــي واقعــه ذو حالــة طبيعــي و  حســي ظــاهرعنــد بعــض الشــعراء ذو الحــب و يبــدو 

نتيجــة  يتبــادر،الضــد مــن الحــب البهيمــي الــذي بلحــب الروحــاني ويقــف هــذا ا. ةروحانيــ
بانـه حـب مـادي جسـدي ينتهـي بعالقـة جنسـية  ،الكبت الجنسـي المتأصـل عنـد الـبعض

الوسـيلة لحفـظ النـوع االنسـاني  ومع مشروعية هذا العالقة النها. عادية بين ذكر وانثى
من االنقـراض وهـي مرتبطـة بـارادة اهللا العليـا التـي نظمهـا ضـمن قـوانين واحكـام اال ان 
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سـعيًا  الزهد والتجـرد مـن طيبـات الحيـاةاولئك الشعراء كانوا في واد اخر ذاك هو وادي 
  .اإللهية للفناء في الذات

ه لربه العظيم فلم يعد يـرى فـي من هذا الصنف وهب نفسه وكيانه وكل وجودوالشاعر 
الوجــود غيــره بــل انــه بعــض االحيــان وعنــد اشــتداد حالــة الهيــام ينكــر وجــوده الشخصــي 

  .فال يرى في وجوده اال وهما كبيرا فالوجود الحقيقي فقط وفقط هللا
  

الكثيــر مــن االبطــال والمفكــرين والعلمــاء والفقهــاء والشــهداء والصــالحين والمــؤمنين بــل 
هـم هكـذا يعيشـون هـذه الحالـة مـن التجـرد وان  ار من غيـر المتـدينينحتى بعض االخي

كانوا ساكتين اما النهم يكتمون او النهـم ال يعرفـوا ان يعبـروا عمـا يجـيش فـي دواخلهـم 
وحــده ال شــريك هللا وبكــل لحظــة  منفســها ونيهبــ نالــذي. مثــل العرفــاء والشــعراء العاشــقين

وتصــل عنــد كبــارهم االحــوال . اهء آخــر ســو شــيهــذه الــدنيا الفانيــة ب فــي ونوال يرغبــ. لــه
. لــيس حبــًا فــي الجنــة وال خوفــًا مــن النــارانهــم يبــذلوا مــا يبــذلون ويضــحوا بمــا يضــحون 

يقـول أميـر المـؤمنين علـي بـن ابـي طالـب  .مستمدين من قـول امـام العـارفين نهجـا لهـم
 ولكن ،ابكوال رغبًة في ثو  ،إلهي ما عبدتك خوفًا من عقابك: السالم في مناجاته عليه

 وهــو قــوٌل صــحيح النســبة اليــه عليــه الســالم فقــد روتــه وجــدتك أهــًال للعبــادة فعبــدتك
قال ابن ميثم البحراني في شـرح  ،مصادر مدرسة اهل البيت، وشرحه علماؤهم القدماء

قد حـذف كـل مـا سـوى الحـق تعـالى : 219المؤمنين عليه السالم ص مائة كلمة ألمير
واكـد نسـبته اليــه . معـه غيـره وذلـك هـو الوصـول التـام يلحــظ ولـم ،عـن درجـة اإلعتبـار

قــال أميــر : 477فقــال فــي تفســير البيــان ص ،بنحــو الجــزم الســيد الخــوئي قــدس ســره
ومـن نافلـة  الخ..ما عبدتك خوفًا من نارك: اهللا عليه المؤمنين وسيد الموحدين صلوات

تعـالى، أو طمـٌع عـذاب اهللا  ينفـي أن يكـون عنـده خـوٌف مـنال نـه عليـه السـالم القـول ا
  في جنته

مــا عبدتــه خوفــًا مــن نــاره، وال حبــًا لجنتــه، فــأكون كــأجير : ورددتــه رابعــة العدويــة بقولهــا
   وشوقًا إليه بل عبدته حبًا لـه السوء،
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رديــة الــدين والمتشــددين مــن مؤسســي مــدارس التكفيــر أبالمقابــل فــان بعــض المتلبســين ب
  .انكروا ان يكون امام المتقين قد قال ذلك

اســتخدامهم بعــض األلفــاظ والمصــطلحات التــي  اولئــك العشــاقعلــى  أنكــروا كمــا انهــم
كـالغرام والعشـق والخمـر والكـأس والوصـل وغيرهـا،  جرت على ألسـنة الشـعراء الغـزليين

ـــةكمـــا حرمـــوا تشـــبيه  ــــ المعـــاني الروحاني ـــات التـــي تغـــزل بهـــنب الشـــعراء  اسماء المحبوب
فحــب اهللا عنــد . وتمــردًا علــى أحكامهــا شــريعةن، اعتبــروا ذلــك خروجــًا عــن الو العــذري

كلها المقـرر فـي كتـب الفقـه وال يهتمـون كثيـرا بالجانـب ء العبـادات بشـهؤالء يتجسد بادا
   .بل حرفية جامدة باالداء اهللاهيام ب وال الروحي منها والمعاني الكامنة فيها فال عشق

  
طلحات وال تــــدرك يعتمــــد علــــى الرمــــوز والمصــــ العــــارفينغيــــر أن الحــــب اإللهــــي عنــــد 

وهــــو ينســــجم مــــع التجربــــة والمعانــــاة االنســــانيتين اللتــــين تمتــــازان  .معانيــــه إال بالتأويــــل
الــدين عنــد هــؤالء . بعمقهمــا وتــداخلهما مــع الكثيــر مــن مفــردات الحيــاة وافاقهــا الســاحرة

. ظ ال تتجــاوز الحنــاجراديـن محبــة والـدين عنــد اولئـك ديــن طقــوس وجمـود وقشــور والفـ
لصـف االول تقـف طـوابير شـهداء العشـق االلهـي وكـان فـي الطـابور الثـاني وكان في ا

يقــف قضــاة محــاكم التفتــيش، الــذين نصــبوا مــن انفســهم نــاطقين رســميين عــن اهللا ضــد 
  .عباده االبرياء

 يالغزلـالشـعر الشـعراء مـن ينظمـون  هنـاك مـنومـن الحقـائق التـي ينبغـي ان تقـال ان 
ية وال يقصدوا بغزلهم محبوبا معينا بل هـو غـزل يمروا بتجربة حب ادمية حقيقدون أن 

  .صار ولكن تدركه البصائر والقلوبببمحبوب ال تدركه اال
  
ثــم جــاء الزهــاد والمتصــوفة  يعايشــوا تجربــة الحــب ودون أن يقصــدوا محبوبــا بعينــه، 

مجــاالت الحــب اإللهــي  فنقلــوا الغــزل ممــا تواضــع عليــه النــاس ونظــم فيــه الشــعراء إلــى
ثـــم تغنـــى  ،موضـــوعًا رئيســـًا للشـــعر إال مـــن عصـــر رابعـــة العدويـــة الـــذي لـــم يصـــبح

  واعتبروه مقامًا من مقامات السلوك ،الصوفية بعدها به
  

  رابعة العدوية
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رابعـــة العدويـــة هـــي رابعـــة بنـــت إســـماعيل العـــدوي، ولـــدت فـــي مدينـــة البصـــرة، ويـــرجح 
بنـة الرابعـة م، وكانت ألب عابد فقيـر، وكانـت األ 718 -هـ  100مولدها حوالي عام 

  .لوالدها ولهذا يرجع اسمها رابعة
وقـــد تـــوفي والـــدها وهـــي طفلـــة دون العاشـــرة ولـــم تلبـــث األم أن لحقـــت بـــه، لتجـــد رابعـــة 

الفقر والجوع والهزال، فـذاقت رابعـة مـرارة اليـتم  ىواخواتها أنفسهن بال عائل ُيعينهن عل
ينقــل النــاس بــدراهم الكامــل دون أن يتــرك والــداها مــن أســباب العــيش لهــا ســوى قــارب 

معدودة في أحد أنهار البصـرة كمـا ذكـر المـؤرخ الصـوفي فريـد الـدين عطـار فـي تـذكرة 
  .الشقاء عليها وحرمت من الحنان والعطف األبوي عاشتوبذلك  .األولياء

ن عــن نفســها بالغنــاء ، تهــوّ فكانــت رابعــة تخــرج لتعمــل مكــان أبيهــا ثــم تعــود بعــد عنــاء 
البصـرة جفـاف وقحـط برابعـة مـع أخواتهـا البيـت بعـد أن دب  وبعد وفـاة والـديها غـادرت

أو وبــاء وصــل إلــى حــد المجاعــة ثــم فــرق الــزمن بينهــا وبــين أخواتهــا، وبــذلك أصــبحت 
رابعة وحيدة مشردة، وأدت المجاعة إلى انتشار اللصوص وُقطاع الطـرق، وقـد خطـف 

، وأذاقهــا ل عتيــكم ألحــد التجــار القســاة مــن آرابعــة أحــد اللصــوص وباعهــا بســتة دراهــ
التــاجر ســوء العــذاب، ولــم تتفــق آراء البــاحثين علــى تحديــد هويــة رابعــة فــالبعض يــرون 

  .أن آل عتيق هم بني عدوة ولذا تسمى العدوية
أختلــف الكثيــرون فــي تصــوير حيــاة وشخصــية العابــدة رابعــة العدويــة فــي الجــزء األول 

ر والشـهوات قبـل أن تتجـه إلـى من حياتهـا كفتـاة الهيـة تمّرغـت فـي حيـاة الغوايـة والخمـ
طاعـــة اهللا وعبادتـــه، فـــي حـــين يقـــول الـــبعض أن هـــذه صـــورة غيـــر صـــحيحة ومشـــوهة 
لرابعــة فــي بدايــة حياتهــا، فقــد نشــأت فــي بيئــة إســالمية صــالحة وحفظــت القــرآن الكــريم 
وتدبرت آياته وقرأت الحديث وتدارسته وحافظت على الصـالة وهـي فـي عمـر الزهـور، 

تهــا عـذراء بتــوًال بـرغم تقـدم أفاضــل الرجـال لخطبتهــا ألنهـا انصــرفت وعاشـت طـوال حيا
 .إلى اإليمان والتعبد ورأت فيه بديًال عن الحياة مع الزوج والولد

 اويفند المفكر عبد الرحمن بدوي فـي كتابـه شـهيدة العشـق اآللهـي الصـورة التـي صـوره
. فة إلـى االسـتعداد الشخصـيالبعض لرابعة بدالالت كثيرة منها الوراثة والبيئة، باإلضا

وكــان جيــران أبيهــا يطلقــون عليــه العابــد، ومــا كــان مــن الممكــن وهــذه تنشــئة رابعــة أن 
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أن   :رســـالة رابعـــة لكـــل إنســـان كانـــت. يفلـــت زمامهـــا، كمـــا أنهـــا رفضـــت الـــزواج بشـــدة
  . نحب من أحبنا أوًال وهو اهللا

  حب الهوى: أحبك حبين
  وحّبا ألنك أهل لذاكا

  الهوى حبّ فأما الذي هو 
 فذكُر ُشغلت به عن سواكا

  وأما الذي أنت أهُل له
  حتى أراكا فكشُفك الُحجب

  فما الحمُد في ذا وال ذاك لي
 وذاكا ولكن لك الحمد في ذا

  يا سروري ومنيتي وعمادي
  ومرادي وأنيسي وُعدتي

  أنت روح الفؤاد أنت رجائي
 أنت لي مؤنس وشوق كزادي

 
  لوالك يا حياتي وُأنسي أنت
   تشتُت في فسيح البالدما 

  عندي كم بدت ِمنة وكم لك
  من عطاٍء ونعمٍة وأيادي
  ُحبك اآلن ُبغيتي ونعيمي

  قلبي الصادي وجالُء لعين
  ليس لي عندك ما حييت براحٍ 

  السواد أنت منى ُمَمكُن في
  إن تكن راضيًا علّي فإني

  إسعادي يا ُمنى القلب قد بدا
  راحتي يا إخوتي في خلوتي



 45

  َحضرتي ا فيوحبيبي دائم
  لم أجد لي عن هواه ِعوضا

  وهواه في البرايا ِمحنتي
   كنت أشاِهد ُحسنه حيثما

  فهو محرابي إليه قبلتي
   إن أمت وجدًا وما ثم رضا
  واَعَنائي في الورى وشقَوتي
   يا طبيب القلب يا كل المنى

  منك َيشفى ُمهجتي ُجد بوصلٍ 
  يا سروري وحياتي دائما

  نشأتي منك وأيضا نشوتي
   هجرُت الخلق جمعا أرتجي قد

  ُمنيتي منك وصال فهو أقصى
   قلوبهم! وارحمتًا للعاشقين 

  المحبة هائمه في تيه ميدان
   قامت قيامة عشقهم فنفوسهم

  قائمه أبدًا على قدم التذلل
  إما إلى جنات وصل دائما

  مالزمه أو نار صٍد للقلوب
   وزادي قليل ما أراه ُمبّلغي

  لطول  أللزاد أبكي أم
   أتحرُقني بالنار يا غاية المنى

  مخافتي فأين رجائي فيك أين
   إني جعلتك في الفؤاد محدثي

  جلوسي وأبحُت جسمي من أراد
  فالجسم من للجليس مؤانس
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  أنيسي وحبيب قلبي في الفؤاد
   كأسي وخمري والنديم ثالثة
  كأس المسرة والنعيم يديرها

  المدى متتابعه ساقي المدام على
   ُأرى إال له فإذا نظرت فال

  معه وٕاذا حضرت فال ُأرى إال
   وتخللت مسلك الروح مني

  خليال وبه سمى الخليل
  فإذا ما نطقُت كنت حديثي

  الغليال وٕاذا ما سكُت كنت
  حبيُب ليس يعدله حبيب

  نصيب وال لسواه في قلبي
   حبيُب غاب عن بصري وشخصي

  ولكن في فؤادي ما يغيب
  

  .خلوتي قصيدة راحتي في
   أخوتي في خلوتي اراحتي ي 

   وحبيبي دائمًا في حضرتي
   لم أجد لي عن هواه عوضاً 

   في البرايا محنتي وهواه
   حيثما كنت أشاهد حسنه
   فهو محرابي إليه قبلتي

   وجدًا وماثم رضا إن أمت
   واعناني في الورى وشقوتي
   يا طبيب القلب يا كل المنى

   بوصل منك يشفي مهجتي جد
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   اً يا سروري وحياتي دائم
   نشأتي منك وأيضًا نشوتي

   هجرت الخلق جميعًا ارتجي قد
  منك وصًال فهل أقضي أمنيتي

  
مــن نظــم لدور ريــادي فــي هــذا المجــال  ،135توفيــت  كــان لتجربــة رابعــة العدويــة التــي

  :ومن ذلك قولها. الشعر الغزلي بالمعنى وليس بالماديات
  وسيجل وأبحُت جسمي من أراد إني جعلتك في الفؤاد محدثي
  أنيسي وحبيب قلبـي في الفـؤاد فالجسم مني للجليس مؤانٌس 

  
لمعاني الحب االلهي والغزل العرفاني ال سـيما فـي زمـن الشعراء  وتطور تعاطي اولئك
ولجــؤ  تضــرعو ف اســتعطوالهيــام بتــذلل واهـــ  295وفى ســنة تــالم أبــي الحســين النــوري

  .معلنين حبهم المطلق لصاحب الوجود المطلق
الحالج الـذي يعـد رائـد : ر عمالقة الشعر العرفاني فكان من اولئك الشعراءوتتالى ظهو 

حيـث برعـوا فـي اسـتخدام الفـاظ ورمـوز الغـزل  األول، وابـن الفـارض التصـوف شـعر
بــالمرأة للوصــول الــى هــدفهم الســامي فــي وصــف الجمــال المطلــق والــذوبان فــي الــذات 

  .الصيلمحلقين في ريى الذوق الرفيع ومعالي الفن ا اإللهية
  

 الحالج

أحــد مشــاهير الصــوفية الكبــار، أتهــم بــالقول بــالحلول واالتحــاد، ولهــذا الســبب الحــالج 
الــــذي انتصــــر فــــي بغــــداد بعــــد أن ســــحق  الحنبلــــياتهــــم بالزندقــــة مــــن اتبــــاع المــــذهب 

الحســين بــن منصــور بــن محمــى الملقــب بــالحالج، يعتبــر مــن أكثــر الرجــال و . المعتزلــة
مــاهير علمــاء الســنة اجمعــوا علــى تكفيــره وتبديعــه ورميــه الــذين اختلــف فــي أمــرهم، فج

  .بالسحر والشعوذة ونسبه إلى مذهب القرامطة، وهناك من وافقوه وفسروا مفاهيمه
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ـــ الفقيـــه محمـــد بـــن داود قاضـــي  ر عنهـــا الحـــالج بالممارســـة لـــم تـــرضفلســـفته التـــي عّب
أمـر الحـالج إلـى  حسب رؤيتـه لهـا، فرفـع االسالم بغداد، فقد رآها متعارضة مع تعاليم

فلقــي مصــرعه مصــلوبُا ببــاب خراســان . القضــاء طالبــًا محاكمتــه أمــام النــاس والفقهــاء
المطــل علــى دجلــة علــى يــدي الــوزير حامــد ابــن العبــاس، تنفيــذًا ألمــر الخليفــة المقتــدر 

ــى جــد الحــالج مجوســًيا مــن أهــل فــارس ثــم دخــل . فــي القــرن الرابــع الهجــري كــان محم
لحسين بواسـط ثـم دخـل بغـداد وتـردد إلـى مكـة واعتكـف بـالحرم فتـرة اإلسالم، وقد نشأ ا

علــى مكــاره النفــوس مــن الجــوع والتعــرض للشــمس  طويلــة وأظهــر للنــاس تجلــًدا وتصــبراً 
والبرد على عادة متصوفة الهند، وكان قد دخلها وتعلـم، وكـان الحـالج فـي ابتـداء أمـره 

ال يثبــت علــى حــال، إذ  اً نــتلو ف، كــان الحــالج يظهــر للغوغــاء مفيــه تعبــد وتألــه وتصــو 
يرونه تارة بزي الفقراء والزهاد وتارة بزي األغنياء والوزراء وتـارة بـزي األجنـاد والعمـال، 

إلــى اهللا الحــق  اوقــد طــاف البلــدان ودخــل المــدن الكبيــرة وانتقــل مــن مكــان آلخــر داعيــ
وفــي داد علـى طريقتــه، فكـان لــه أتبـاع فــي الهنــد وفـي خراســان، وفـي سركســان وفـي بغــ

الســنة الــذين لــم يكــن يفهمــون بالتــأثير الروحــي ذو التــاريخ  البصــرة، وقــد اتهمــه مؤرخــو
مــن الجـن والشــياطين ولــه حيــل مشــهورة  اً الفلســفة الهنديــة، إنـه كــان مخــدوم العريـق فــي

فــي خــداع النــاس ذكرهــا ابــن الجــوزي وغيــره، وكــانوا يــرون ان الحــالج يتلــون مــع كــل 
و مــع كــل قــوم علــى مــذهبهم، إن كــانوا أهــل ســنة أو طائفــة حتــى يســتميل قلــوبهم، وهــ

شــيعة أو معتزلـــة أو صـــوفية أو حتـــى فســـاًقا، دون أن يفهمـــوا النظـــرة الفلســـفية للحـــالج 
  .التي ترى جوهر اإلنسان وليس ظاهر سلوكه
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  لوحة تذكارية بصلب الحالج

ميالديــــة مدينــــة  858هجريــــة الموافــــق 244ولــــد الحســــين بــــن منصــــور الحــــالج عــــام 
الحـالج أبــو يقــول ابـن هـو الحســين بـن منصـور بــن محمـى  مشــهورة بفـارس البيضـاء

 الـى مدينـة اضطر والده للهجرة. وبعد والدة الحسين الحالج .ويقال أبو عبد اهللا مغيث
فـان المنطقـة التـي ولـد فيهـا  ماسنيون وحسب المستشرق .طلبا للرزق في العراق واسط

وان والده كـان مـن عمـال  .النسيج في االمبراطورية االسالمية كانت من أعظم مناطق
فيرويان انـه  ابن كثيرو اما ابن خلكان في وفيات األعيان  .الحالج النسيج ولهذا سمي

وعنــدما عــاد الرجــل وجــد أن كــل قطنــه  قطنــه فــي حلــج قطــان ســاعد رجــل مــن واســط
وأطلـق اسـم الحـالج علـى الحسـين بـن  .ذهـل الرجـل!!! ألـف رطـل 24محلوجـا وكـان 
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وا عليـــه هـــذه وقيـــل ان أهـــل األهـــواز أطلقـــ .حياتـــه والزمتـــه هـــذه الكنيـــة طـــول منصـــور
وحفـظ القـرآن الكـريم  .حـالج األسـرار التسمية ألنه كان يكاشـفهم بمـا فـي قلـوبهم فسـموه

وتعمــق فــي فهــم معانيــه وكــان منــذ طفولتــه كثيــر الصــالة  وهــو فــي العاشــرة مــن عمــره
 اضـافة الـى علـوم الفقـه والتوحيـد. بالدراسـات العرفانيـة والروحيـة واهـتم كثيـرا .والتأمـل

ثــم انــدمج بعــالم العرفــان والبحــث عــن اســرار . يث والحكمــة والتصــوفتفســير والحــدالو 
ـــالرموز ومطلســـم ـــى الملكـــوت معبـــرا عـــن احاسيســـه ب الكـــالم  الـــروح والوجـــود وتوجـــه ال

 قربا يفني فيه عن كل شئ ليبقى له بعـد ذلـك كـل شـئ متحدثا عن عشق وغرام يقربه
   :يقول الحالج .ليلحق ركب الخالدين الذائبين بربهم من فناء الى الخلود

إال إذا  وحقــا هــي الســطر األول فــي كتــاب اإلســالم ال تكــون صــدقا.. .كلمــة التوحيــد
مــن اهللا جــل جاللــه  نســمعها حتــى كأننــا ننطقهــا. .عشــنا وتــذوقناها وفنينــا فــي معناهــا

بـــالجالل والنـــور  ويمـــوج كـــل شـــئ وحينئـــذ تنبثـــق فـــي شـــغاف القلـــوب وعـــين الوجـــدان
يتــذوق حقائقــه تــذوقا  كــالم اهللا فيجــب علــى المــؤمن أن.. ...والقــرآن الكــريم والمعرفــة

  وأن تتمثل فيه هذه الحقائق تمثال عمليا إيجابيا  روحيا
  :ويقول

  حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك واالتصاف بأوصافه
  

  : ومن شعر الحالج قوله
  أقتلوني يا ِثقاتي

 إّن في قتلي حياتي
  ذاتي أنا عندي َمْحوُ 

 المكرماتِ  من أجلّ 
  َسئمْت روحي حياتي

  البالياتِ  في الرسوم
  فاقتلوني و احرقوني

 بعظامي الفانياتِ 
  برفاتي َثم مّروا
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 في القبور الدارساتِ 
  تجدوا سّر حبيبي

  الباقياتِ  في طوايا
  :ويقول

   يا ُمنـْيـََة الُمتـََمنّـِي** عجبُت منك و منـّـي 
   ــيظننُت أنـّك أنّـ ** أدنيتـَني منك حتـّـى 

   وراحتي بعد هّمـــي** يا نعمتي في حياتــي 
  عنـّــي أفنيتنـَي بك** وغبُت في الوجد حتـّى 

   حيث خوفي وأمنـي من** ما لي بغيرك ُأنــٌس 
 التمنـّـــي فأنت كل** وٕان تمنْيت شْيــــًا 

  
  :وهجرا ويقول حين يلتقي بحبيبه في الخلوات ويذكره سرا

  غائب عن اللحظات حاضر.....تلي حبيب ازوره في الخلوا
  ما يقول من كلمات كي أعي.......ما تراني أصغى اليه يسمع

  مثل نغمة االصوات ق وال.....كلمات من غير شكل وال نط
  خاطري بذاتي لذاتي على........ فكأني مخاطب كنت اياه
  تحوه رسوم الصفات وهو لم........حاضر غائب قريب بعيد

 وأخفى من الئح الخطوات الوهم.....هو أدنى من الضمير على
 

   وفي مكان آخر يقول
   يا نسيم الريح قول للرشا

   لم يزدنى الورد اال عطشا
   لحبيب حبه وسط الحشا

   لو يشا يمشى على خدى مشى
   روحه روحى و روحى روحه
   ان يشا شئت و ان شئت يشا
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  وله ايضا
  مكاُنك من قلبي هو القلُب كلهُ 

   يرَك مْوِضعُ غَ  فليَس َلَشيء فيهِ 
  بيَن ِجْلدي و أْعُظمي َحطْتَك روحيو 

 فكيف تراني إن فقدُتك أْصَنُع ؟
  

، كــان مــن كبــار شــعراء هــذا اللــون م922هـــ الموافــق لســنة 309الحــالج المتــوفى ســنة 
وسوف ال اتناول في هـذه المقالـة حيـاة الحـالج وافكـاره ومغامراتـه الروحيـة . من الشعر

انما ساواصل استعراضي لمساهمات شـعراء عرفـاء كبـار . حةوما قيل في مدحه او قد
  :يقول الحالج. استخدموا الشعر الغزلي للوصول لمعان رفيعة روحانية

  َوَيمزحُ  َوكاَن ِبِذكِر الَخلِق َيلهو ُفؤادي خاِليًا َقبَل ُحبُكم َوكانَ 
  حُ ِوصاِلَك َيبرَ  َفَلسُت َأراُه َعن َفَلّما َدعا داعي َهواُكم َأجاَبهُ 

  َأرى َقلبي ِلَغيِرَك َيصُلحُ  َفَلستُ  َفِإن ِشئَت واِصلُه َوإِن ِشئَت ِبالَجفا
  

اشـــار الحـــالج الـــى حقيقـــة مهمـــة تتعلـــق باللغـــة الفنيـــة فـــي خطابـــه الشـــعري واعتــــرف 
واشار الى شخصية فقهيـة كبيـرة وهـو االمـام . بصعوبة تفهم الكل لتلك المقاصد النبيلة

 ،اعـواد صـلبهعلـى وهـو مصـلوب  الحـالجفقـال . ه اهللامحمد بـن ادريـس الشـافعي رحمـ
  .وا الشافعي عن أمثال هذه المسائلال تسأل: قال
  

شـدة حبـه هللا  أن اهللا هو الحب وأن اإلنسان صورة لذاته، يعاني من يعتقدالحالج كان 
واتهــم بانــه الحــالج قــد اديــن و . بــاإلرادة اإللهيــة وتعلقــه بــه، إلــى أن يصــل إلــى االتحــاد

ــًا وقــد أنكــر عليــه جمــوع كــان حلو  وعلــى اي حــال . المســلك هــذا الــدين علمــاءمــن لي
وفــي تصــوري ان اتهامــه بالزندقــة واإللحــاد، كــان . ســتاذه الجنيــدفــالحالج كــان وريثــا أل

وقد تحافت عليه السلطة الحاكمة اضـافة دينية اكثر مما تكون سياسية اتهاما السباب 
أنـا  : واال فقولـه. بغـداد فـيمية فصـلب الـى اطـراف مـن رؤسـاء الموسسـة الدينيـة الرسـ

  .يمكن تفسيره بعدد من التفاسير لصالحه مما يفلته من القتل بتهمة الكفر  الحق
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نظــر وقبيــل ان يجهــزوا عليــه لحــز عنقــه الخشــبى مرتقيــا صــليبه كــان الحــالُج  وعنــدما
  :وقال إلى السماء مناجيًا ربه

  بَشَواِهِدَك نُلوذُ  َنَحنُ 
تِ  َك َنْسَتِضئوِبَسَنا ِعز  
  َما ِشْئَت ِمْن َشْأِنكَ  ِلتُْبِدى َلنا

  َعْرُشكَ  وأْنَت الِذى ِفى السماءِ 
  وَأْنَت الِذى فِى السَماِء إَله

  ِإَله وِفى األرضِ 
  َتَجلى َكَما َتَشاء

  كَأْحسِن ُصوَرةٍ  ِمْثَل َتَجليَك فِى َمِشيئِتكَ 
وَرةُ  والص  

وحُ  اِطَقةُ  ِهَى الرالن  
 والُقدَرةِ  والبَيانى أْفَرْدَتُه بالعلِم الذِ 

 وَهؤَالَء ِعَباُدكَ 
بًا لِدينكَ  َقْد اْجَتَمُعوا ِلَقْتِلى َتَعص 

بًا إلْيكَ  وَتَقر 
 ! فاْغفْر َلُهمْ 

 فإنَك َلْو َكَشْفَت َلُهْم َما َكَشْفَت ِلى
 َفعُلوا لما َفَعُلوا ما

 وَلْو َسَتْرَت َعنى َما َستْرَت َعْنُهمْ 
 َلِقيتُ  لما َلِقيُت َما

 َفَلَك التْقديُر ِفيما َتْفَعلُ 
  وَلَك التْقِديُر فِيما

 ُتِريدُ 
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قال الحسين بن منصـور الحـالج حـين سـألوه عـن مبتغـاه األخيـر قبـل ان يقطعـوا رأسـه 
وقد قطعوا أطرافه وعلقوه أمام النـاس يسـيل دمـه وينـازع األلـم وقبـل إعدامـه سـألوه اخـر 

طـع رأسـه فطلـب ان يصـلي ركعتـان هللا قبـل إعدامـه فتعجـب القـوم كيـف طلب له قبل ق
سيصلي وهو مقطع األيدي واألرجل ويسيل الدم ممزوجـًا بـألم الـروح فاخـذ يتقلـب علـى 

ركعتـــان فـــي  األرض ويلطـــخ كـــل وجهـــه وجســـده بدمـــه فســـأله القـــوم مـــاذا تصـــنع فقـــال
ــــدم ــــا مــــن .العشــــق ال يصــــح وضــــوئهما اال بال عــــذاب اإلعــــدام  وان كــــان الحــــالج عان

وطريقتــه فــي ابــادة جســده ومحــو ذكــراه بحــرق جثمانــه ونثــر رمــاده فــي نهــر دجلــة فقــد 
خلدته، طريقته المشهورة في الوضوء وركعتاه االخيرة في الصالة ودمه األحمـر يسـجد 

  .به وهو منزوع األطراف
  

او تعلـــم يـــا الئمـــي اننـــي عنـــدما وصـــلت الـــى هـــذا المقطـــع مـــن : يقـــول الســـيد الجـــوادي
اي رب اكثـــر مـــن اربعـــين عـــام انـــا : وقلـــت لـــه وحـــده. كتـــابتي اجهشـــت ببكـــاء وعويـــل

اي رب ثالثــة احكــام ...رت الــذئابشــفقــد مللــت معا. اصــلي لــك فهــال تــؤذن لــي بلقــاك
تسميم بالقهوة التـي هـي رمـز المضـيف  وعاشرها باالعدام وتسعة محاوالت قتل واخرها

رحـــل كـــل اخـــوتي االحبـــاب مخضـــبين افمـــا آن االوان ان نرحـــل منهـــا كمـــا ...العربـــي
ـــدماء ـــك ايهـــا القائـــل مـــا هـــذا هـــل اخـــذ الســـيد يتغـــزل بعـــدما صـــار شـــيخا . بال وعـــذرا ل

وال اظنـك تفهـم . نعم اني اتغزل واتغزل لكنه غزل الذي فقد اي لذة بهـذه الحيـاة...كبيرا
  .انت في واد وانا في وادفحرفا واحدا يا الئمي 

  

  الشريف الرضي
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  يندلوحة تذكارية للشريف الرضي وهو يعلم الشعر واالدب والبالغة وال

مــن منــا لــم يســمع بالشــاعر الســيد الشــريف الرضــي ذلــك الفقيــه الزاهــد االديــب ونقيــب 
وهــــو الجــــامع لخطــــب جــــده اميــــر . لموســــويةالطــــالبيين والســــيد الجليــــل ومــــن الســــادة ا

. المؤمنين علي بن ابي طالب في كتاب نهج البالغة رضوان اهللا علـى روحـه الطـاهرة
وكانت الناس تراه يليق بمنصب الخالفة االسـالمية، والـذي امتـاز بنبلـه العظـيم وكرمـه 

كــان و . الكبيــر وقــد عــاش محترمــا محفــوظ الجانــب موفــور الكرامــة فــي الدولــة العباســية
ومــن . لكنــه غــزل العفــة والشــرف والنبــل. لشــعر الغــزل الحيــز الكبيــر فــي ديــوان شــعره

  :غزلياته المشهورة قصيدته التي يقول فيها
   ياظبية البان ترعى في خمائله
   ليهنك اليوم أن القلب مرعاك

  هامت بك العين لم تطلب سواِك هوًا 
  من علم العين أن القلب مرعاك

لعالمـة السـيد الشـريف الرضـى قـد انحـرف وضـل الطريـق النـه بمنطق المتحجرين ان ا
امــا بمنطــق القلــوب المشــرقة فــان هــذا الشــعر يضــيف نــبال علــى . اخــذ يتعــاطى الغــزل

  .هـ 406ببغداد عام  توفي الشريف الرضي .نبله وكرامة الى كرامته
 

  السهروردي
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  يعلم معاني العشق االلهيوهو شهيد االشراق السهروردي لوحة تذكارية ل

  
شاعر اخر من شعراء الغزل والعشق والهيـام ذاك هـو الشـيخ العـارف االشـراقي الكبيـر 

  .ه587وشهيد العشق االلهي السهروردي المقتول سنة ت
؛ وبالـــذات فـــي الـــبالد الشـــرقية كـــايران والعـــراق  مؤســـس فكـــرة االشـــراق بـــين المســـلمين

وهـو شــهاب الـدين الســهروردي، شـيخ االشــراق الـذي تــأثرت بـه الفــرق  . وسـوريا وتركيــا
  . الصوفية كما تأثر به الفالسفة االشراقيون مثل مال صدرا الشيرازي

ومــن هنــاك   ثــم ذهــب الــى اصــفهان ودرس فلســفة ابــن ســينا، . عــاش فتــرة فــي زنجــان
ثـم الـى حلـب حيـث القـى رحلـه هنـاك متقربــًا الـى حاكمهـا الملـك ، لـى آذربايجـانذهب ا

الظـــاهر ابـــن صـــالح الـــدين االيـــوبي، إال أنـــه جوبـــه بمعارضـــة مـــن قبـــل الفقهـــاء الـــذين 
انــه  اتهامــه كــانوا يحــذرون مــن عــودة الحركــات الباطنيــة، فكــان نتيجــة لتلــك المعارضــة

انيـة ان يبعـث اهللا تعـالى نبيـًا جديـدًا بعـد خـاتم بإمكاتهامـه و  .يكفر بخـتم النبـوات بـالنبي
بعض المـؤرخين ينفـون عنـه هـذه التهمـة قتـل السـهروردي . النبيين صلى اهللا عليه وآله

كــــان . بــــامر الملــــك الظــــاهر، اطلــــق عليــــه لفــــظ المقتــــول، واطلــــق عليــــه كلمــــة الشــــهيد
  السهروردي متأثرا بثالث شخصيات هم افالطون وزرادشت وهرمس 
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فـي عـام  السـهروردي الفتـوح يحيـى بـن حـبش الحكـيم الملقـب بـــ شـهاب الـدين أبـو ولـد
قرية سهرورد الواقعة شمال غرب إيران، سافر إلى بغداد واستقر في حلـب  في 1191

قتـل  1154شافعي المذهب، لكنه أعتقد باألشـراقية كمـذهب لـه، وفـي عـام  في سوريا،
سـنة، علـى الــرغم  36الظـاهر بـن السـلطان صـالح الـدين عـن عمـر  بـأمر مـن الملـك

لكــن الظــاهر تخلــى عنــه حــين وصــلت شــكاوى الفقهــاء  مــن عالقــة الصــداقة بينهمــا
 علـــى أفكـــار الظـــاهر مـــن ســـموم لمســـامع صـــالح الـــدين األيـــوبي بحجـــة الخـــوف

الح التاريخ بأن الظاهر لم يطع أبيه فـي بدايـة المـر، لكـن صـ ، ويخبرنا!! السهروردي
أمارة حلب لو لم ينفذ األمر، لكن في النهايـة أمتثـل الظـاهر  الدين هدد أبنه بخلعه من

أما عن موته فاختلف الكتاب فـي تـاريخ .. التي أختارها الفقهاء له فأمر بقتله بالطريقة
ذكر أنـه قتـل عـن طريـق الجـوع ومنعـه مـن الطعـام ومـنهم مـن قـال  الفالسفة فمنهم من

لكن اجتمعوا على أنه حكم عليـة بـالحبس دون طعـام حتـى  أحرق بالسيف كما قيل أنه
الشـهيرة أقـرأ القـرآن وكأنـه نـزل فـي شـأنك،  تركزت في فتواهـا السهروردي جريمة .مات

لـه مـن  .الفقهاء سوى قشرتها الخارجية وبالتـالي كانـت نهايتـه لم يفهم منها التي الفتوى
   :الكتب

  حكمة اإلشراق 
  ماءرسائل في اعتقادات الحك

  كتاب هياكل النور، 
  ومخطوطة أصوات أجنحة جبرائيل 

الفلســفي اإلشــراقي تعــاليم أفلـوطين الــذي جمــع بــين  مؤسسـا للفكــر السـهروردي يعـدو 
ـــدين المســـيحي ـــا . أفكـــار أفالطـــون وال ـــوان  وارحمت مـــن أشـــعار الســـهر وردي وهـــي بعن

 :للعاشقين
   يحاُنها َوالراحُ َوِوصاُلُكم رَ      َأبدًا َتحن ِإَليُكُم اَألرواحُ 

   َلذيذ لقائكم َترتاحُ  َوُقلوُب َأهِل ِودادكم َتشتاُقُكم     َوإِلى
  َوالَهوى َفّضاحُ  َوا َرحمًة للعاِشقيَن َتكّلفوا     سّر الَمحّبةِ 

   باحوا قسم منهمو     كتموا، وقسٌم بالمحبة: أهل الهوى قسمان
   الغرام فباحوا فالباحئون بسرهم شربوا الهوى     صرفًا فهزهموا
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  والكاتمون لسرهم شربوا الهوى     ممزوجًة فَحمْتهمو األقداحُ 
   ِبالسر ِإن باحوا تُباُح ِدماُؤهم     َوَكذا ِدماُء العاِشقيَن تُباحُ 
   َوإِذا ُهم َكَتموا َتَحّدث َعنُهم     ِعنَد الوشاِة الَمدمُع الَسّفاحُ 

   جفائكم َغير الَفساِد َصالحُ َأحبابنا ماذا الذي َأفسدتُم     بِ 
   الَجناح َلُكم َوَليَس َعَليُكم     ِللَصّب في َخفِض الَجناح ُجناحُ  َخفَض 
   َشواِهُد للّسقاِم َعَليهُم     فيها ِلُمشكل أّمهم ِإيضاحُ  َوَبَدت

   َنفسُه ُمرتاحٌة     َوإِلى ِرضاُكم َطرفه َطّماحُ  َفِإلى ِلقاكم
  َغَسق الدجى     َفالَهجُر َليٌل َوالوصاُل َصباحُ  نعودوا ِبنوِر الَوصِل مِ 

   َلُه َفُقلوبهم     في ُنوِرها الِمشكاُة َوالِمصباحُ  صافاُهُم َفَصفوا
   طاَب ِلُقرِبُكم     راَق الّشراب َوَرّقِت اَألقداحُ  َوَتَمّتعوا َفالَوقتُ 

   ق الِوصاِل َصباحُ الُمحب َمالَمٌة     ِإن الَح في ُأف يا صاِح َليَس َعلى
   ِإن َغَلَب الَهوى     ِكتماَنُهم َفنما الَغراُم َفباحوا ال َذنَب ِللُعّشاقِ 
   َوما َبِخلوا ِبها     َلّما َدروا َأّن السماح َرباحُ  َسَمحوا ِبَأنُفِسهم
   الَحقائِق َدعوة     َفَغدوا ِبها ُمسَتأنسين َوراحوا َودعاُهُم داعي
   الَوفا َوُدموعُهم     َبحٌر َوِشّدة َشوقهم َمّالحُ  نِ َرِكبوا َعلى سنَ 
   الُوقوَف ِبباِبِه     َحّتى دعوا َفَأتاُهم المفتاحُ  َواللِه ما َطَلبوا

   َحبيِبهم     َأَبدًا َفُكل َزماِنهم َأفراحُ  ال َيطربوَن ِبَغيِر ِذكر
   ا َرأوه َوصاحواذاِتهم     َفَتَهّتكوا َلمّ  َحَضروا َوَقد غاَبت َشواِهدُ 

   حجُب البقا َفَتالشِت اَألرواحُ      َأفناُهم َعنُهم َوَقد كشَفت َلُهم
 ِإن التَشّبه ِبالِكراِم      َفَتَشّبهوا ِإن َلم َتُكونوا ِمثَلُهم

   َكأِسها َقد داَرِت اَألقداحُ  ُقم يا َنديم ِإلى المداِم َفهاتها     في
   داَسها الَفّالحُ  ٍة     ال َخمَرة َقدِمن َكرِم َأكرام بدّن ديانَ 

   َفنعم ذاَك الراحُ  هَي َخمرُة الُحب الَقديِم َوُمنَتهى     َغرض الَنديم
   َرنًة َوِنياحُ  َوَكذاَك نوٌح في السفينة َأسَكَرت     َوَلُه ِبَذِلكَ 

   ما َيرتاحُ  َوَصَبت ِإلى َمَلكوِتِه اَألرواُح     َوإِلى ِلقاِء ِسواه
   َوالِمصباحُ  َوَكَأنما َأجسامُهم َوُقلوبُهم     في َضوِئها الِمشكاةُ 



 59

   ُمباحُ  َمن باَح َبيَنُهم ِبِذكِر َحبيِبِه     َدمُه حالٌل ِللّسيوفِ 
  
. مـــا يقـــول وهـــو يتلـــوى فـــي عرصـــات الحـــب ويـــذوب جســـده مـــن بعـــد المحبـــوب اســـمعو 

  :فيقول وينشد على قيثارة اللحن الحزين روائع غرامه الطاهر
  َتكّلفوا سّر الَمحّبِة َوالَهوى َفّضاحُ  َوا َرحمًة للعاِشقينَ 

  ِدماُؤهم َوَكذا ِدماُء العاِشقيَن تُباحُ  ِبالسر ِإن باحوا تُباحُ 
  

ى مصيرة مكتوب امام عينيـه فمـا هـي اال برهـة مـن الوقـت حتـى حكـم وهللا دره وكأنه ير 
  .وهو امام العاشقينعليه االيوبيون بالقتل وصدقت نبوئته وكيف ال 

ومـن روائــع غزلياتـه والتــي يبـدو بهــا وكأنـه لصــيق بـالجواري والصــبايا والمـالح، فــانظره 
 :وهو يقول

  فيِه َأهُل الَحّي هاموا َتجّلى يا َمليحًا َقد
  َوَحال فيِه الَغرامُ  َتحّلى ِسَيما َلّما

  َوِانجلى َعّني الَظالمُ  يجلى ُقلت َلّما الحَ 
  َفَعلى الَعيش الَسالمُ  َوإِالّ  يُش َهَكذا العَ 
  َصفَو َكأِس الُحب ِصرفا َسقاني َحبذا َلّما
  َوِانثََنى جيدًا َوعطفا ِبالَتداني َوَحباني

  َوَجلى َعّني الَظالم َحال ُمبعٌد في الَقلبِ 
  َفَعلى الَعيِش الَسالم َوإِال َهَكذا الَعيش
  ن َوَتعشقَتدخل الحا َهّال  يا َخلّي البالِ 
  َوَصباُح الَوصِل َأشَرق َوّلى ِإّن َليل الَصدّ 
 ال ُيضاهيِه َمقامُ  َجلّ  َومقاُم الَحب  
  َفَعلى الَعيِش الَسالمُ  َوإِالّ  َهَكذا الَعيُش 

  
  :ويقول في قصيدة غرام اخرى
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  َوِوصاُلُكم َريحاُنها َوالراحُ  اَألرواحُ  َأبدًا َتحن ِإَليُكمُ 
  َوإِلى َلذيذ لقائكم َترتاحُ  َتشتاُقُكم هِل ِودادكمَوُقلوُب أَ 

  سّر الَمحّبِة َوالَهوى َفّضاحُ  َتكّلفوا َوا َرحمًة للعاِشقينَ 
  تُباحُ  َوَكذا ِدماُء العاِشقينَ  ِدماُؤهم ِبالسر ِإن باحوا تُباحُ 
  الَسّفاحُ  ِعنَد الوشاِة الَمدمعُ  َعنُهم َوإِذا ُهم َكَتموا َتَحّدث

  ِبجفائكم َغير الَفساِد َصالحُ  َأفسدتمُ  حبابنا ماذا الذيأَ 
  ُجناحُ  ِللَصّب في َخفِض الَجناح َعَليُكم َخفَض الَجناح َلُكم َوَليَس 

  فيها ِلُمشكل أّمهم ِإيضاحُ  َعَليهمُ  َوَبَدت َشواِهُد للّسقامِ 
  َوإِلى ِرضاُكم َطرفه َطّماحُ  ُمرتاحةٌ  َفِإلى ِلقاكم َنفسهُ 

  َصباحُ  َفالَهجُر َليٌل َوالوصالُ  الدجى عودوا ِبنوِر الَوصِل ِمن َغَسق
  َوالِمصباحُ  في ُنوِرها الِمشكاةُ  َفُقلوبهم صافاُهُم َفَصفوا َلهُ 

  اَألقداحُ  راَق الّشراب َوَرّقتِ  ِلُقرِبُكم َوَتَمّتعوا َفالَوقُت طابَ 
 َصباحُ  َح في ُأفق الِوصالِ ِإن ال َمالَمةٌ  يا صاِح َليَس َعلى الُمحب  
  َفباحوا ِكتماَنُهم َفنما الَغرامُ  الَهوى ال َذنَب ِللُعّشاِق ِإن َغَلبَ 

  َرباحُ  َلّما َدروا َأّن السماح َبِخلوا ِبها َسَمحوا ِبَأنُفِسهم َوما
  َوراحوا َفَغدوا ِبها ُمسَتأنسين َدعوة َودعاُهُم داعي الَحقائقِ 

  َبحٌر َوِشّدة َشوقهم َمّالحُ  َوُدموعُهم َنِن الَوفاَرِكبوا َعلى س
  َحّتى دعوا َفَأتاُهم المفتاحُ  ِبباِبهِ  َواللِه ما َطَلبوا الُوقوفَ 
  َأفراحُ  َأَبدًا َفُكل َزماِنهم َحبيِبهم ال َيطربوَن ِبَغيِر ِذكر

  صاحواوَ  َفَتَهّتكوا َلّما َرأوه ذاِتهم َحَضروا َوَقد غاَبت َشواِهدُ 
  حجُب البقا َفَتالشِت اَألرواحُ  َلُهم َأفناُهم َعنُهم َوَقد كشَفت

  َفالحُ  ِإن التَشّبه ِبالِكرامِ  ِمثَلُهم َفَتَشّبهوا ِإن َلم َتُكونوا
  اَألقداحُ  في َكأِسها َقد داَرتِ  َفهاتها ُقم يا َنديم ِإلى المدامِ 

  ة َقد داَسها الَفّالحُ ال َخمرَ  دياَنةٍ  ِمن َكرِم َأكرام بدنّ 
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  َغرض الَنديم َفنعم ذاَك الراحُ  َوُمنَتهى هَي َخمرُة الُحب الَقديمِ 
  َوِنياحُ  َوَلُه ِبَذِلَك َرنةً  َأسَكَرت َوَكذاَك نوٌح في السفينة

  َوإِلى ِلقاِء ِسواه ما َيرتاحُ  اَألرواحُ  َوَصَبت ِإلى َمَلكوِتهِ 
  َوالِمصباحُ  في َضوِئها الِمشكاةُ  َوُقلوبُهم َوَكَأنما َأجسامُهم

 ُمباحُ  َدمُه حالٌل ِللّسيوفِ  َحبيِبهِ  َمن باَح َبيَنُهم ِبِذكرِ 
  

  فريد الدين العطار النيشابوري

  
  االبحار في رحلة منطق الطير

هـــو محمـــد بـــن ابـــي بكـــر ابـــراهيم بـــن اســـحق، و كنيتـــه ابوحامـــد، و لقبـــه فريـــد الـــدين، 
  . هـ 513النيشابوري، ولد في نيشابور عام  وشهرته العطار

شــاعر  وفريـد الــدين عطـار النيشـابوري،. وهـو احـد كبـار شـعراء التصـوف وهـو ايرانـي
 مــن أشــهر أعمالــه. فارســي متصــّوف مميــز عــاش فــي القــرن الثــاني عشــر المــيالدي

  نيشابور وقبره في مدينة .منطق الطير
دكـان لبيــع  ىكـان يتــولي االشـراف علـألنـه  يقـال أنهـا أطلقــت عليـه ، وتسـمية عطـار

عليـه أنفسـهم، فيصـف لهـم الـدواء و  ، حيـث كـان يـزوره المرضـي، فيعرضـون  األدويـة
 .يقوم بنفسه علي تركيبه و تحضيره
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، فـذكر صـراحة بأنـه  الهـي نامـه و مصيبت نامه في كتابيه ، و لقد تحدث عن نفسه 
الوقـت خمسـمائة مـن المرضـي،  التـي كـان يتـردد عليهـا فـي ذلـك ، ألفهما في صـيدليته

  .نبضهم فحصهم و جس ىكان يقوم عل
مدينـة نيشـابور فـي إيـران ، و أمضـي بـه ثالثـة عشـر عامـًا مـن  و قـد ولـد العطـار فـي

 الـري ، فـزارمـن الترحـال  ، ثم أكثر بعد ذلـك اإلمام الرضا طفولته، التزم فيها ضريح
 ة، ثم عـاد فاسـتقر فـي تركستان و الهند و مدينة و مكة و دمشق و ومصر الكوفة و

 مـن حياتـه فـي جمـع أشـعار ، قريتـه األصـلية ، و اشـتغل تسـعًا و ثالثـين سـنة كـدكن
و هـو عبـارة  العجائـب،  مظهـر كتاب اسـمه ، و من كتبه المتأخرة  .وأقوالهم الصوفية

 تمتـاز بـالميول و أن هـذه المنظومـة ، ، علـي بـن أبـي طالـب منظومـة فـي مـدح عـن
ان يـامر  سـمرقند ممـا حـدى بـبعض الفقهـاء المتعصـبين مـن أهـل الواضـحة الشـيعية

ثـم أمعـن  .صاحبًا باإللحاد ، و أنـه حقيـق بـالموت و اإلعـدام بإحراق نسختها ، و اتهم
هـدم منزلـه و  ىالعامـة علـ و حـرض بـراق التركمـاني ، فاتهمه بالكفر لدي لكيد لهفي ا

و يلجـأ إلـي مكـة  و اضـطر العطـار بعـد ذلـك إلـي ، أن يرحـل ،. اإلغـارة علـي أمتعتـه
الشـيخ العطـار اختلفـت فيـه آراء  وفـاة وتـاريخ .الغيـب حيث ألـف كتابـه األخيـر لسـان ،

 589قاضــي نــوراهللا التســتري يجعلــه فــي ســنة فال. التــواريخ اختالفــًا كبيــراً  أصــحاب
 .هجرية

. األوليـاء وديـوان شـعره وتـذكرة  و هـو منظومـة رمزيـة منطـق الطيـر : وأهـم مؤلفاتـه
وينقــل العالمــة الشــيخ مرتضــى المطهــري عــن الشــاعر العرافــاني الكبيــر جــالل الــدين 

 :ويقول. قعطار قد طوى مدن العشق السبع ونحن ما زلنا في أول الزقا: مولوي قوله
فـي  العطـار مـدن العشـق السـبع تلـك الوديـان السـبعة التـي ذكرهـا ويقصـد مولـوي مـن

ومريدًا للشيخ مجد الدين البغـدادي الـذي كـان بـدوره  تلميذاً  العطار كان. منطق الطير"
أنـه قتـل  مـع حملـة المغـول، ويقـال العطـار تـوفي. أحـد تالمـذة الشـيخ نجـم الـدين كبـرا

   .هـ 628-626 على أيديهم حوالي سنة
 583مـن نظمهـا عـام  بيتًا، وقد فـرغ 4650وتشتمل هذه المنظومة على ما يقرب من 

 :خاتمتها هـ قائًال في
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فهــذه  لقـد ُخــتم عليــك منطـق الطيــر، ومقامــات الطيـور كمــا خــتم علـى الشــمس بــالنور،
قــوًال  مـن لـم يتنّســم لولكــ...المقامـات طريـق كـل حــائر، كمـا انهـا مــالذ لكـل مضـطرب

تقرأه مـرة  واذا تيسر لك ان.. هذا االسلوب، فما ادرك قيد شعرة من طريق العشاقمن 
الـّدر مـن  لقـد نثـرت .بعـد اخـرى، فممـا الشـك فيـه انـه سـيزداد حسـنًا فـي كـل مـرة لـديك

التسـعة  وان تالشت هذه االفـالك.. بحر الحقيقة، كما ختم علّي الكالم وهذا هو الدليل
  .…دة من هذه التذكرةمن الوجود، فلن تضيع نقطة واح

عام، على منطق الطيـر  ولقد صدق العطار، فعلى الرغم من مرور اكثر من سبعمائة
 هذا السفر االنساني الخالد من اروع ما كتبه االنسان

  
بعد أن يسـمى العشـق الـوادي الثـاني  187 -186يقول العطار في منطق الطير، ص

 :من األودية السبعة
فـــي النـــار، غيـــر أن العاشـــق الحقيقـــي كالنـــار ســـاخن  إن وادي العشـــق يغـــرق العاشـــق

والعقل ليس بحاكم في دنيا العشق، فوظيفة العشق غير مهمـة العقـل، .. وحارق وطاغ
فالعشــق نــار والعقــل دخــان، وٕان شــبت النــار زال الــدخان، وٕان جــاء العشــق فــّر العقــل 

 .بسرعة
  

  الفارض عمر إبن

ائمـة الشـعر الغزلـي الـذي يتخـذ مـن  مـن. الفـارض الشاعر العارف المشهور عمـر إبـن
بعـــض الرمـــوز االدميـــة ومـــن جمـــال المحبوبـــة ســـلما للوصـــول لمعـــان يكتمهـــا ضـــميره 

لذلك اطلق اهل الذوق على ابن الفارض لقـب إمـام . المؤرق المعذب في الحب الكبير
واسـمع تغريداتـه وهياماتـه وهـو يـرقص فـي . المحبين وسلطان العاشقين وقـدوة المقتـدين

والتـي تمثّـل دّرة مـن الـدرر الفـاخرة علـى  "تــــــــــه دالال"لمحبين في قصـيدة الرائعـة وادي ا
  :يقول ابن الفارض. والغزل جبين الشعر العربي في الحبّ 

  أعـطــاَكــا قـــــد فـالـُحـْســنُ  لــــذاكــــا وتَـحــّكــْم، أهـــــــلٌ  فـــأنــــتَ  دالالً  تـــــــهْ 
  وّالكـــــــــا قـــــــــدْ  الـــجـــمـــالُ  قــاٍض فــعـــلّـــي أنــتَ  مــا فـاقـضِ  األمــرُ  ولـكَ 

  !ِفــداكــا ُجـِعـْلــتُ  بِــــِه، َعــّجــلْ  ائـتــالفــي بِـــَك، فــيـــهِ  كـــــانَ  إنْ  وتــالفـــي
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  رضــاكـــا فــيـــهِ  ـانَ مــاكــ اخـتـبـرنـي فـاخـتـيــاري هـــواكَ  فـــي شـئــتَ  وبـمــا
  لــوالكـــا أكـــــنْ  لـــــمْ  إذْ  أولـــــى مـــنـــي بـــــي أنـــــتَ  ◌ٍ  حــالـــة كـــــل  فـعــلــى

  أْكـفـاكــا ِمــــن ولــســتُ  ُذلّـــــــي،وُخـضـوعــي، بِــُحــّبــَك، ِعــــــّزًا، وكــفّــانــي
  َوالكــــــا َوصــــــحّ  ً◌، ِعـــــّزة عـــــّزْت نِـْسـبـتــي، الـَوصــِل،بـ إلــيــَك، مــــا وٕاذا

  قـتــالكــا مـــــنْ  أعـــــد  قــومـــي وأّنـــــي بــيـــنَ  حـسـبــي بـالـحــب  فـاتـهـامـي
  الـهَـالكـا اْسـتَـلَـذّ  الـهَـوى َسبـيـلِ  حــــيفــي بــــكَ  هــالــكٌ  الــحــي  فـــي لـــكَ 

  َخـــّالكـــا مــــــا َعــْنـــهُ  تَـَخـلّـْيــتَ  لـَعــتْــٍق،لـــــوْ  َيــْومـــاً  مــــاَرقّ  ِرق، َعــْبــدٌ 
  هـنــاكــا الــعـــذابَ  واسـتــعــذبَ  بِــــــجــــــالٍل هـــــامَ  َحـــَجـــْبـــتَـــهُ  ِبــــجــــمــــالٍ 

  أقـصـاكــا الـحـجــي خــــوفُ  فـعـنـهُ  أْدَنـــــاكَ  ِمــْنـــهُ  الــّرجـــا ـــنُ أْمـ مــــا وٕاذا
  يــْخــشــاكــا ◌ٍ  َرهــــَبــــة بــإْحـــجـــامِ  يــغــشـــاَك، حـــيــــنَ  ◌ٍ  رغـــبــــة فــبــإقــدامِ 

  بــــرجــــاكــــا ◌ٌ  بــــقــــيــــة ــــــهِ وفــــــي يـتــمــنــاكَ  لـــــــهُ  فـــــــأذنْ  قــلــبـــي ذابَ 
  عــصــاكـــا مـطــيــعــاً  بـــــــهِ  بِـَجـفـنــي فــكــأنـــي َيــُمــرّ  أنْ  الـُغـْمــَض  أوُمــــرِ 

  ســـراكــــا إلـــــــي  ســـــــّراً  فــيــوحــي الَوْهـمُ  لي َيْعِرُض  الَمنام، في َفعَسى،
  بــقــاكــا فــنــانــي واقــتــضــى الـتـمــنــي رمــقـــي بـــــروحِ  تـنــعــْش  ــمْ لـــ وٕاذا

مــــتْ  جــفــونـــي الـُغــْمضِ  ◌ِ  ِسـَنـة الـهَـَوى ◌ُ  ُسـّنـة َوَحـَمـتْ  لــقــيــاكــا وحــــر  
  رآكـــــا مــــنْ  بــهــا أرى تــيمــو  يـــومـــًا قــبــلَ  لـعــلــي ◌ً  مـقــلــة لـــــي أبـــــقِ 
  ثَــَراكـــا لــثــمُ  بـالـَجـفـِن، لَـعـْيـنـي، أْيـنَ  بـــلْ  هيـهـاتَ  مـارمـتُ  مـنـي أيــنَ 

  هـاكـا :قـْلـتُ  َقْبَضـتـي فــي بـَعـْطـٍف،وُوجـودي ِمـْنــكَ  جـــاءَ  لَـــوْ  َفَبـشـيـِري
  َكفـاكـا مــا َجــرى فهَـل َقْرَحـى، ُجـفـوٍنبِـك، مــن َدمــاً  َجــرى مـا َكفـى قـد

  يـهــواكــا الــهـــوى يــعـــرفَ  أنْ  ُمـَعـنـى،قــبـــلَ  فـيــك، ِقـــالَك، مـــن فـأِجـْر 
  َنهاكـا مـن َوَصِلهِ  عن:لي قل بـجــهــٍل َعنَك، نــهـــاهُ  الــالحـــي أن  هــبـــكَ 
  دعــاكـــا مـــــنْ  تـــــرى هــجـــرهِ  َدعــــــاُه، فــإلـــى الــَجــمــالُ  ِعــْشــِقــكِ  وٕالـــــى
  أفــتــاكـــا َمــــــن بـــالـــُوّد، َعــّنــي، وِلــَغــيــِري، بـالـّصــدّ  أفــتــاكَ  مـــن أتُـــرى

  بــغـــنـــاكـــا ــاقـــتـــيبــفـ بــخــضــوعــي بــافــتـــقـــاري بــذلــتـــي بـانــكــســاري
  ضـعـفـاكـا مــــنْ  أصـبـحــتُ  فــإنــي خــــــانَ  َجــلَـــدٍ  قُـــــوى إلـــــى التَـِكـْلـنــي

  عـزاكــا اصـطـبـاري فـــي اهللاُ  َصبـٍر،أحـســنَ  بعُض  لي وكانَ  َتجفو، ُكنتَ 
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  عـسـاكــا قــولــي بـاسـتـمـاعِ  ــوْ ولـ شـْكــوايَ  تَـْرحــمُ  َعـَســاكَ  ُصـــدودًا، كــم
  هـــواكــــا ســـلـــوتُ  أنــــــي بـهَــجــِري وأشـــاعـــوا عــنـــكَ  الـُمـْرِجـفُـونَ  َشــّنــعَ 
  احـاشـاك يـهـجــروا دعْ  يـومــاً  فـأْسـلُــوعـنــكَ  َعـِشـْقــُت، بأحـشـائِـِهـمْ  مــــا

  ِلــِلـــَقـــاكـــا تَــلَـــفّـــتَـــتْ  ُبـــــَرْيــــــٌق، كــلــمـــاالحَ  ــتــيومـقـل أســـلـــو ـكـــيـــفَ 
يـــحَ  تـنـسـمــتُ  لــئـــاِمأ وْ  ضـــــوءِ  تــحـــتَ  تـنـسـمــتَ  إنْ  أنـبــاكــا مـــــنْ  الــر  

  اشـــذاكـــ طــيـــبُ  وفـــــاحَ  لـعـيـنــي ثـنـايـاكِ  صـبــحُ  الحَ  إذْ  نـفـسـاً  صـبــتُ 
 ِحـمـاكـا فـــي مـــن بِـُكــلّ  وحــدي لـِكــنأنــا َيـهــَواَك، ِحـمـاكَ  فــي َمــن ُكــل  
  ألــقــاكـــا بــاِطــنـــي، نـــحـــوَ  َعْقلـي،ُألـــِفـــِه، َعيـنِ  فـي َحـالكَ  َمْعُنـى فيـكَ 
  َمــعــنــاكـــا إلــــــــى ◌ٌ  فــــاقــــة بِـــِهـــمْ وحسـنـى فــ حسـنـاً  الجـمـالِ  أهــلَ  فقـتَ 

  ِلـــواكــــا تـــحـــتَ  الـــِمـــالحِ  لــوائــي وجــمــيــعُ  تــحــتَ  الـعـاشـقـونَ  يـحـشــرُ 
  ثـنــاكــا عــنـــي الـــــداللِ  مـلــيــحَ  فـبـمــاذا يــــا الـّضـنــي عـنــكَ  ثـنـائـي مـــا
  جــفـــاكـــا فــــــــي وجــــدتــــهُ  عــّنـــي وحـــنــــو  بـُبــعــِدكَ  ِمــّنـــي قُـــــْربٌ  ـــكَ لــ

  تـراكـا نــْوم، َغـيـرِ  ِمـنْ  فصـاَرْت، الـلــْيـِل، سـهــرَ  مقـلـتـي الـشــوقُ  عـلّـمَ 
  أشــــراكـــــا الــســهــا ُدلــي ــــــــانَ وك إْســـــراكَ  ِصـــــْدتُ  بــهــا ◌ٌ  لـيـلَــة حــّبــذا
  حــكــاكـــا إذْ  بـيـقـظــتــي لــطــرفـــي مـحــيــاكَ  طــيــفَ  الـتـمــامِ  بــــدرُ  نــــابَ 

  اِســواكـــ رأيـــــتُ  ومـــــا قَـــــّرْت، ِلــَعـــيـــٍنبـــــكَ  ِســـــــواكَ  فـــــــي فَــتــراءيـــتَ 
  األفــــالكــــا راقـــــــبَ  حـــيــــنَ  قَــْبـــلـــي طـــرفــــهُ  قَـــلّــــبَ  الـَخــلــيــلُ  وكـــــــذاكَ 

،حيـثُ  اآلنَ  بــــــكَ  لــنـــا فـالـّديـاجــي ثنـاكـا مــنْ  ◌ً  هـدى لـي أهديـثَ  ُغــــــر  
  ألــفـــاكـــا بــاطـــنـــي نــــحــــوَ  فــــهِ عـيـانـي،ألــــ عـــن ظـاِهــراً  ِغـْبـتَ  وَمـتـى
  َنهـاِرضـيـاكـا فــــي ســــارَ  بـــل بـلــيــٍل فـيــِه، ســريـــتَ  ركـــــبٌ  بـــــدرِ  أهــــلُ 

  مــأواكـــا وبـاِطــنــي عـجــيــٍب، ظــاهـــري غــيــرُ  ِمـــــن األنـــــوارِ  واقـِتــبــاُس 
  فــــاكـــــا أقــــبـــــلُ  نــاديــتــنــي اسـمــي مــــنــــذُ  ذكــرَ  حيثـمـا ـكُ المـس يعـبـقُ 

  شــذاكـــا عـــــنْ  مـعــبــرٌ  ذكـــــرٌ  وهــــوَ  نــــاٍد، ُكـــلّ  فـــي الَعـبـيـرُ  وَيـضــوعُ 
  وراكــــا َقـصـدي:ـلـتُ فقُ !  تَـَمـلّــى تـجـلّـى بــــي شـــئٍ  كـــل  حـســنُ  لـــي قـــالَ 
  أراكـــا َمـعـًنـى، وفـيـِه، َغـيـري، ـيُغــرّ  ّ◌ً◌ـ مــعــن فـــيــــهِ  أراكَ  حــبــيــبٌ  لــــــي
  الــنــّســاكـــا َيـســتَــعــبِــدُ  تَـــَجـــلّـــى تــولّـــى أو الـنــفــوسِ  عــلـــى تــولــى إنْ 
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  انـِهـتـاكـا وِســتــري َغــّيــًا، َضـــالًال،وَرشـــادي ـدايَ ُهــ عــن ُعـّوضـتُ  فـيـهِ 
  اإلشــــراكــــا أرى وال ِشــــــــْرٌك، فـالـِتـفـاتــي لــــــــكَ  ُحـــبـــُه، الــقَــلــبُ  وّحــــــدَ 

  ــاأخــاكـ عــدمـــتُ  بـــــهِ  وجــــداً  مثلـي هــــامَ  الحسـنُ  مـنِ  في العذلِ  أخا يا
  َسـبـاكــا تَــــراُه، ولــــن َجــمــاٍل، فـــيـــِه ِمــــن َسـبــانــيَ  الـــــذي رأيـــــتَ  لـــــو

  ِبــــــذاكــــــا هــــذا:قُـــْلــــتُ  ُسـهــادي، وِلــَعـــيـــَنـــيّ  اغـتَـفَـْرتُ  لــي الحَ  ومـتـى
  

 :يقول ابن الفارض في إحدى قصائده الغرامية
  في هوى رشــإ حلو الشمائل باألرواح ممتـــــــزج ن لي بإتالف روحيم

  مرتقيــــا ما بين أهل الهوى، في أرفع الدرج من مات فيــه غرامـا عاش
  أغنته غرته الغرا عن الســـــــــرج محجب، لو سرى فـي مثل طرتــــه

  البلجلعيني الهدى صبح من  وٕان ضللت بليــل مـن ذوائـبــــــــه أهدى
 نشره أرجـــــــى وٕان تنفس قــال الـمسك معترفـــــــا لعارفي طيبه، من

  :ايضا يقولو 
  لهـــــــــج أهفو إلى كل قلب بالغرام لـــــــــــه شغل وكل لسان بالهوى

  يهــــــــــج وكل سمح من الالحي به صمــــــــم وكل جفن إلى اإلغفاء لم
  تهــــــــــــج ـــــدة وال غرام به األشواق لمال كان وجد به اآلماق جامــــ

  مبتهــــــــج عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك
  المهج وخذ بقية ما أبقيت من رمـــــــق ال خير في الحب إن أبقى على

  : يقول ابن الفارض
 وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في اشكال حسن بديعتي

 بنى واخرى بثينة واونة تدعى بعزتي عزتيففي مرة ل
  

والحــق فــان ابــن الفــارض عنــد ذكــره الســماء المحبوبــات والتــي يخيــل لقارئــه انهــن مــن 
 ن االعـداء واتبـاعهم مـنيحبيبـه المطلـق وليـوهم بهـا المتـزمتبنـات النـاس ال يـذكر اال 

هـود نء وبالعامة الجهالء بـان محبوبتـه كـائن انسـاني بعيـون زرقـاء او خضـراء او نجـال
وقــدود وارداف وكعــون وكعــوب وبشــعور وجفــون وحواجــب وزلــوف ومــا الــى ذلــك مــن 
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جميــل االوصـــاف االنســانية ليصـــون الســر فـــي عشــقه وهيامـــه بــالمحبوب لـــئال يســـمعه 
تـوفي سـنة  .رف بـين النـاس وهـم يعتقـدون انهـم يحسـنون صـنعااغير اهله فيباح دم الع

  .هـ 632
  

   عربي محي الدين ابن

 
ُولد الشيخ األكبر محمد ابن العربي الحاتمي الطائي في مدينـة مرسـية شـرقي األنـدلس 

للمـــيالد، وكـــان ذلـــك فـــي عهـــد الخليفـــة العباســـي المســـتنجد  1165للهجـــرة  560ســـنة 
رابطين فـــي األنـــدلس تلفـــظ أنفاســـها األخيـــرة لتحـــّل محّلهـــا دولـــة بـــاهللا، وكانـــت دولـــة المـــ

كان أبو محمد يتبوأ منصبًا رفيعًا عند ابن مردنيش سلطان مرسـية، وعنـدما . الموّحدين
مــات هــذا الســلطان وأخــذ الموحــدون إمارتــه رحــل محمــد مــع أبيــه وعائلتــه إلــى إشــبيلية 

وهنــاك فـــي إشـــبيلية وفـــي . ينعاصــمة األنـــدلس آنـــذاك، وكـــان عمــره عندئـــذ ثمانيـــة ســـن
قرطبة تلقى محمد التعليم والتربية على أيدي مشاهير شيوخ األنـدلس، وكانـت تتهيـأ لـه 
. مكانة رفيعـة فـي قصـر السـلطان مثـل أبيـه لـوال أنـه اتجـه إلـى طريـق الزهـد والتصـوف

كان ذلك قبل أن يكمل العقد الثاني من عمره، وسرعان مـا فُـتح عليـه بعلـوم جّمـة أّدت 
لــى شــهرته التــي عّمــت بــالد األنــدلس والمغــرب حتــى صــار الشــيوخ يقصــدونه مــن كــل إ

  .حدب وصوب
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فــي الســفر  589وقــد قضــى الشــيخ األكبــر الســنوات األخيــرة مــن هــذه الفتــرة حتــى ســنة 
بين مدن األندلس قاصدا شيوخ الطريق حتى يتعلم على أيـديهم ويسـتفيد مـنهم ويفيـدهم 

  .الخامسة والعشرين من العمر على حد سواء، وهو لم يبلغ بعدُ 
تشــرين  9الموافــق  638مــن ربيــع اآلخــر ســنة  فــي ليلــة يــوم الجمعــة الثــاني والعشــرينو 

للمــيالد تــوفي الشــيخ محيــي الــدين ابــن العربــي الحــاتمي الطــائي  1240الثــاني نــوفمبر 
عـــن عمـــر يقـــارب الثمانيـــة والســـبعين ســـنة قمريـــة ســـبع وســـبعين ســـنة و ســـبعة شـــهور 

وهو يزيد عن الخمـس والسـبعين سـنة شمسـية خمـس وسـبعون سـنة وثالثـة وخمسة أيام 
شـــهور واثنـــي عشـــر يومـــا، وكانـــت وفاتـــه فـــي دار القاضـــي محيـــي الـــدين ابـــن الزكـــي، 
وغسله الجمال ابن عبد الخـالق ومحيـي الـدين، وكـان عمـاد الـدين ابـن النحـاس يصـب 

تربة بنـي الزكـي فـي سـفح عليه الماء، وُحمل إلى جبل قاسيون وُدفن رحمه اهللا تعالى ب
الجبــل، ويوجــد قبــره اآلن فــي طــرف المســجد الــذي بنــاه الســلطان ســليم العثمــاني حــين 

، وتســمى المنطقــة التــي فيهــا ضــريحه باســم منطقــة أو 922/1516فــتح دمشــق ســنة 
  .حّي الشيخ محيي الدين

  
وهـــذا , وممـــن ثنيـــت لـــه وســـادة الغـــزل والعشـــق كبيـــر العـــارفين ابـــن عربـــي محـــي الـــدين

انظـــر الـــى . الرجـــل مـــن كبـــار الشخصـــيات والمفكـــرين فـــي تـــاريخ الحضـــارة االســـالمية
 :قوله

  َجنبًا ِإلى َجنبِ  ِبَأن الذي َتهواُه َبيَن ُضلوِعُكم تَُقلُبُه اَألنفاُس 
  

ومــن اهــم االفــاق الفكريــة التــي كــان يتجــول بهــا ابــن العربــي هــو تأكيــده علــى المشــترك 
وان علــى االنســان . بــي الــى وحــدة الــروح الكليــة لألديــانويــذهب ابــن عر . بــين االديــان

ولـه فـي ذلـك . عند تعبده ينبغي له أن ينظر إلـى جميـع الصـور علـى أنهـا حقيقـة اإللـه
فهـــو يـــرى أنـــه . تـــأويالت ورمـــوز يريـــد بهـــا ان يؤكـــد علـــى عـــدم خروجـــه علـــى الشـــريعة

قولـه ابـن العربــي وممـا ي. اهللا فـي كـل األديـان ينبغـي لالنسـان الكامـل العـارف ان يـرى
  :في الغزل والحب

   األراكة والبان ترفقن ال تضعفن بالشجو أشجاني أال يا حمامات
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   لقد صار قلبي قابًال كل صورة فمرعى لغزالن ودير لرهبان
   ومصحف قرآن وبيت ألوثان وكعبة طائف وألواح توراة

  ركائبه فالحب ديني وٕايماني أدين بدين الحب أّنى توجهتْ 
لشــاعر الخمــر والكــأس مــن دون ان يكــون قــد جلــس يومــا فــي مجلــس قــوم وقــد يــذكر ا

يرمـز الشـعراء بعـض االحيـان الـى المعرفـة . يخمرون ولم يذق لسانه قطرة من المسكر
هكــذا رمــزوا للخمــر ومــا يــرتبط بهــا مــن حــان وألحــان . بــالخمر، والــدّن والكــأس للقلــب

يعبـر عـن عاطفـة  الـذي والخمـري الغزلـي الشـعر وكـأس ونـدمان وغيـر ذلـك مـن الفـاظ
الخمــر  إنســانية نحــو معشــوقة آدميــة وعــن حالــة نفســية هــي الســكر الناشــئ مــن تنــاول

وقد شرح محيي ابن عربي في أبيات له المقصـود مـن كـل هـذه . المستخرجة من الكرم
   :الرموز بقوله

  كـل مـا أذكـرُه مـن طـلـٍل أو ربـوٍع أو مـعـاٍن كلـمـا
  يا وَأال إن جـاء فـيــه أو أمـَا: و قلتُ هـا أ:وكذا إْن قلتُ 
  أوُهـن جمـعًا أو همـا هْو أو هُمو:هْي أو قلت:وكذا إن قلتُ 

  إذا مـا ابتسـمـا بكـْت وكـذا الزهرُ : وكـذا السُحب إذا قلتُ 
ـُمـوا بانَة الحـاجـِر أو ِورَق الِحمـى أو ُأنـادي بحـداٍة يـم  

  َشـمـا و ريـاٍح أو جنوٍب أوأو بـروٍق أو رعـوٍد أو صبـَا أ
  أو طريـٍق أو عقيـٍق أو َنـقا أو جـبـال أو خـيـام أو ُدمـا

   خلـيـٍل أو رحيـٍل أو ُربـا أو رياض أو غيـاٍض أو حمـى أو
  عـلـويـٌة أْعلَـمـَت أْن لـصدٍق قَـَدمـا صـفـٌة قـدسيـةٌ 

  ـاَتْ◌ْعلم فاصرف الخاطَر عن ظاهِرهـا واطلِب الـباطَن حتـى
  

  كما يقول ابن العربي
 غادي فإّنني َزِمٌن في إثِرها وِقفا، يا حادَي العيِس ال تعَجل بها

 حادي باِهللا بالوجِد بالتبريِح يا أزمتها قْف بالمطايا، وشمْر من
 وٕاسعادِ  ِرجلي، فمن لي بإْشفاقٍ  تساعدها نفسي تريُد، ولكن ال
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نِع النحريرَ  بإفسادِ  آالتُه أذنْت فيهِ  في ُشغلٍ  ما يفعُل الص 
 وادي ِهللا درَك ما تحويِه يا خياُمُهُم، عّرْج، ففي أيمِن الوادي

 أكبادي وهم َسواُد ُسَويدا ِخْلبِ  َنفسي جمعَت قومًا هْم نفسي وهمْ 
 بأجيادِ  بحاجٍر أو بسلٍع أو كمداً  ال در در الهوى أن لم أمتْ 

  
 ُدجى الشَعرِ ويقول في قصيدةَطَلَع الَبدُر في 

 الحَورِ  وسقى الورُد نرجَس  الشَعِر، َطَلَع الَبدُر في ُدجى
 القمرِ  وزها ُنورها على بها، غادةٌ  تاهِت الحسانُ 
 بالّصَورِ  ُصورةٌ  ال تُقاُس  سنًا، هي أسنى مَن المهاة ِ 

 األكرِ  تاجها خارٌج عنِ  أخَمِصَها، َفَلَك الّنوِر دونَ 
 بالَبَصرِ  ذلَك الَوهُم، كْيفَ  جَرُحهايَ  إن َسَرت في الّضميرِ 

 النظرِ  َلُطفْت عن مسارحَ  ُيَذّوُبَها ُلعَبةٌ  ِذكُرَنا
 حصرِ  فتعالْت، فعاَد ذا يبينها طلَب النعُت أنْ 

 األثرِ  لْم يزْل ناكصًا على ُيَكّيَفها وٕاذا راَم أن
 الِفَكر لم ُتِرح َمِطّية َ  طاِلُبها إْن أراَح الَمِطي 

 البشرِ  نقلتُه عن مراتبِ  بها، وحنْت كل مْن أشب ر 
 َكَدرِ  باّلذي في الِحَياِض من رايقها غيرةً  أْن يشابَ 

 
  ويقول كذلك في قصيدة رعى اُهللا طيرًا على بانة ٍ 

 الخَبْر  قَد افَصَح لي عن َصحيح ◌ٍ  رعى اُهللا طيرًا على بانة
 سحْر  راحوا رواحلهْم، ثم  على بأن األحبةَ  شدوا

  تستعْر  جحيٌم لبينهمْ  أجلهمْ  فسرُت وفي القلِب من
 األثْر  أنادي بهْم ثم أقفو ُأسابُقهْم في ظالِم الّدجى،

 عطْر  سوى َنفٍس مْن هواهمْ  إثرهمْ  وما لي دليٌل على
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 الَقَمْر  فساَر الركاُب لَضْوءِ  َرفعَن السجاَف أضاَء الّدجى،
 الّنَهْر؟ متى ساَل هذا: فقالوا اِب،الّرك فأرسلُت َدمعي أمامَ 
 ُدَرْر  دموعي َجَرْينَ : فقلتُ  لهُ  ولم يستطيعوا عبوراً 

 المطْر  وسيِر الغماِم لصوبِ  البروق كأن الرعوَد للمع
 َنَفْر  وَسْكُب الّدموِع لَرْكبٍ  الثغوِر، وجيُب القلوِب لبْرقِ 

 النضْر  بِ بليِن القضيِب الرطي القدودِ  فيا من يشِبُه لينَ 
 النظْر  فعلَت لكاَن سليمُ  اّلذي فلو ُعكَس األمُر مثلَ 
 الَخَفْر  َوَوْرُد الّرياِض كَوْردِ  القدودِ  فليُن الغصوِن كلينِ 

  
  :يقول ابن العربي

  علـــــــق أال قل لمن يدعي حبنـــــــا ويزعم أن الهوى قد
  ورقلو كان فيما إدعى صادقـــا لكان على الغصن بعض الـ

  وأين الذبـــول وأين الغرام، وأين القلــــــــق ولنحفأين ال
  السهاد وأيــــــــن األرق وأين الخضوع وأين الدمــوع وأين

  الغســــــــق لنا الخائضون بحار الهـالك إذا لمعت نارنا في
 

 وما زلنا مع ابن العربي فلنسأل ونقـول وهـل اذا عشـق الشـاعر العـارف المتعبـد المتألـه
ال نريـد ان نسـتبق . امرأة فهو عيـب ال سـيما اذا كـان ضـمن االلتـزام الشـرعي الصـحيح

يقول الشيخ ابن عربي فـي وصـف تجاربـه التـي . الجواب بل سنترك ابن العربي يجيب
  :يتختلط بها الحسي مع الروحي وهو يذكرها ويعترف بها بكل فخر واعتزاز

فيــت جماعــة مــن الفضــالء، ولــم أَر لمــا نزلــت بمكــة ســنة خمســمائة وثمــان وتســعين، أل
فــيهم مــع فضــلهم مثــل أبــي شــجاع بــن ُرســَتم األصــفهاني، وكــان لهــذا الشــيخ بنــت تقيــد 
النظــر وتــزين المحاضــر، علُمهــا َعَمُلهــا، عليهــا مســحُة َمَلــك وهّمــة َمِلــك، فقلــدناها مــن 

ولـم  نظمنا في هذا الكتاب أحسن القالئـد، فكـل اسـم أذكـره فـي هـذا الجـزء فعنهـا يكنـي،
أزل فيما نظمته، في ذا الجزء على اإليمـاء إلـى الـواردات لإللهيـة، والتنـزالت الروحيـة، 
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والمناســـبات العلويـــة، جريـــا علـــى طريقتنـــا الُمثلـــى، واهللا يعصـــم قـــارئ هـــذا الـــديوان َمـــْن 
 سبَق خاطُره إلى ما ال يليق بالنفوس األبية والهمم العلية المتعلقة باألمور السماوية 

 وأنا ضدها سليُل يماني*** لعراق بنت إمامي هي بنت ا
 أّن ضدين قّط يجتمعانِ *** هل رأيتم يا سادتي أو سمعتم 

 أكؤسًا للهوى بغير َبنانِ *** لو ترانا برامٍة نتعاطى 
 طيبًا مطربًا بغير لسانِ *** والهوى بيننا يسوق حديثًا 
 يمٌن والعراق مقتنعانِ *** لرأيتم ما يذهُب العقُل فيه 

 وبأحجار عقله قد رماني*** ذب الشاعر الذي قال قبلي ك
 َعْمَرَك اهللا كيف يلتقيان*** أيها المنكح الثرّيا سهيال 

 وسهيل إذا استهَل يماني*** هي شامية إذا ما استهّلت 
 عّالني بذكرها عّالني*** مرضي من مريضة األجفان 
 شجاني شْجُو هذا الَحمام مما*** َهَفت الُورق بالرياض وناحت 

 من بناِت للخدِر بين الغواني*** بأبي طفلٌة لعوب َتهادى 
 أفلت أشرقت بأفِق جناني*** طلعت في الِعيان شمسا فلما 

 كم رأت من كواعٍب وحسانِ *** يا طلوًال برامٍة دارساٍت 
 يرتعي بين أضلعي في أمانِ *** بأبي ثم بي غزاٌل ربيب 

 ور ُمخِمُد النيرانِ هكذا الن*** ما عليه من نارها فهي نور 
 ألرى رسم دارها ِبعياني*** يا خليلي عّرجا بَعياني 

 وبها صاحبي فلتبكياني*** فإذا ما بلغتما الدار ُحّطا 
 نتباكى، بل أْبِك مما دهاني*** وقفا بي على الطلول قليال 
 الهوى قاتلي بغير سنانِ *** الهوى راشقي بغير سهام 
 ُتسعداني على الُبكا ُتسعداني** *عّر فاني إذا بكيت لديها 

 وسليمى وزينٍب وِعنانِ *** واذكروا لي حديث هنٍد ولبنى 
 خبرًا عن مراتع الِغزالنِ *** ثم زيدا من خاجر وزرود 

 وَبمي والمبتلى غيالنِ *** واندباني بشعر قيس وليلى 
 ونظاٍم ومنبٍر وبيانِ *** طال شوقي لطفلة ذات نثٍر 
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 من أجل البالِد من إصبهان*** ار ُفرٍس من بنات الملوك من د
  

ويحكــــي ابــــن عربــــي عــــن أول لقائــــه بنظــــام او قــــرة العــــين؛ فيقــــول فــــي كتابــــه  ذخــــائر 
  :االعالق في شرح ترجمان االشواق 

كنــت أطــوف ذات ليلــة بالبيــت فطــاب وقتــي، وهّزنــي حــال كنــت أعرفــه، فخرجــت مــن 
يات فأنشدتها أسمع بها نفسـي البالط من أجل الناس وطفت على الرمل، فحضرتني أب

  :وهي قوله –لو كان هناك أحد  –ومن يليني 
  أّي قلــــــــــب ملكوا** ليت شعري هل دروا 

  أّي شــــــعب سلكوا** وفؤادي لـــــــو درى 
  أم تــــــــراهم هلكوا** أتراهم سلـــــــــــموا 

  في الهوى وأرتبكوا** حار أرباب الــــهوى 
  

إال بضــربة بــين كتفــي بكــف ألــين مــن الخــّز، فالتفــت فــإذا بجاريــة مــن بنــات فلــم أشــعر 
الـــروم لـــم أر أحســـن وجهـــًا، وال أعـــذب منطقـــًا، وال أرق حاشـــية، وال ألطـــف معنـــى، وال 
أدق إشارة، وال أظرف محاورة منها، قد فاقـت أهـل زمانهـا ظرفـًا وأدبـًا وجمـاال ومعرفـة، 

  :ياسيدي كيف قلت ؟ فقلت: فقالت
  ري هل دروا أّي قلــــــــــب ملكواليت شع

ألـيس كـل مملـوك معــروف ؟ ! عجبـًا منـك وأنـت عـارف زمانـك تقـول مثـل هـذا : فقالـت
وهل يصح الملـك إال بعـد المعرفـة وتمنـي الشـعور يـؤذن بعـدمها والطريـق لسـان صـدق 

  :ماذا قلت بعده ؟ فقلت: فكيف يجوز لمثلك أن يقول مثل هذا ؟ قل ياسيدي
  ـــو درى أّي شــــــعب سلكواوفؤادي لــــ

ياســيدي الشــعب الــذي بــين الشــغاف والفــؤاد هــو المــانع لــه مــن المعرفــة، فكيــف : فقالــت
يتمنــى مثلــك مــا ال يمكــن الوصــول إليــه إال بعــد المعرفــة، والطريــق لســان صــدق فكيــف 

  :؟ فماذا قلت بعده ؟ فقلت!يجوز لمثلك أن يقول مثل هذا ياسيدي 
  موا أم تــــــــراهم هلكواأتراهم سلـــــــــــ
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هل سلمت أم هلكـت : أما هم فسلموا، ولكن أسأل عنك فينبغي أن تسأل نفسك: فقالت
  :ياسيدي ؟ فما قلت بعده ؟ فقلت

  حار أرباب الــــهوى في الهوى وأرتبكوا
. ياعجبًا كيـف يبقـى للمشـغوف فضـلة يحاربهـا، والهـوى شـأنه التعمـيم: فصاحت وقالت

هب العقــول ويــدهش الخــواطر ويــذهب بصــاحبه فــي الــذاهبين فــأين يخــدر الحــواس ويــذ
: فقلـت. الحيرة وما هنا باق فيحار والطريق لسان صدق والتجوز مـن مثلـك غيـر الئـق

ثـم إنـي . ثـم سـلمت وانصـرفت. لـي: فقلـت. قـرة العـين: يابنت الخالة مـا أسـمك ؟ قالـت
ألربـــع مـــا ال يصـــفه عرفتهــا بعـــد ذلـــك وعاشـــرتها فرأيـــت عنـــدها مـــن لطـــائف المعـــارف ا

  7-6ذخائر االعالق، صفحات : واصف ابن عربي
  

ومـــن الواضـــح ان الفتـــاة كانـــت تعـــرف ابـــن عربـــي؛ اذ تســـميه بعـــارف الزمـــان؛ وهـــو ال 
يعرفها؛ مع انه كان يعرف اباها؛ وكان صديقا روحيا لـه؛ وقـد ذكـره فـي نفـس الكتـاب؛ 

  : تهم الروحيـة؛ حيـث يقـولوفي مناطق اخرى؛ وهناك دالئل على تعاونهم العلمي واخـو 
فـإني لمـا نزلـت مكـة سـنة خمسـمائة وثمـان وتسـعين ألفيـت بهـا جماعـة مـن الفضـالء،  

وعصــابة مــن األكــابر واألدبــاء والصــلحاء بــين رجــال ونســاء، ولــم أر فــيهم مــع فضــلهم 
مشغوال بنفسه، مشغوفا فيما بين يومه وأمسـه، مثـل الشـيخ العـالم اإلمـام، بمقـام إبـراهيم 

لصالة والسالم، نزيـل مكـة البلـد األمـين مكـين الـدين أبـي شـجاع زاهـر بـن رسـتم عليه ا
  . بن أبي الرجاء األصفهاني رحمه اهللا

  :فيقول
وكـــان لهـــذا الشــــيخ رضـــي اهللا عنـــه بنــــت عـــذراء، طفيلـــة هيفــــاء، تقيـــد النظـــر، وتــــزين 
 المحاضــر، وتحيــر المنــاظر، تســمى بالنظــام؛ تلقــب بعــين الشــمس وٕاليهــا مــن العابــدات
العالمــات الســابحات الزاهــدات شــيخة الحــرمين، وتربيــة البلــد األمــين األعظــم بالمــين، 
ـــــت، وٕان أوجـــــزت أعجـــــزت، وٕان  ـــــة الظـــــرف، إن أســـــهبت أتعب ســـــاحرة الطـــــرف، عراقي
أفصحت أوضحت إن نطقت خرس قس بن ساعدة، وٕان كرمت خنس معـن بـن زائـدة، 

تطاه، المصـدر السـابق، وٕان وفت قصر السموأل خطاه، وأغرى ورأى بظهر الغرر وام
  3صفحة 
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ولـــوال النفـــوس الضـــعيفة الســـريعة األمـــراض الســـّيئة األغـــراض، ألخـــذُت فـــي : ويضـــيف

شـرح مـا أودع اهللا تعـالى فـي خلقهــا مـن الحسـن، وفـى ُخُلقهــا الـذي هـو روضـُة المــزِن، 
شــمٌس بــين العلمــاء، بســتان بــين األدبــاء، ُحقــٌة مختومــة، واســطة عقــٍد منظومــة، يتيمــة 

مســكُنها جيــاٌد وبيتهــا مــن العــيِن الســواُد ومــن الصــدر الفــؤاد، .. رهــا، كريمــة عصــرهاده
ــــة ... أشــــرقت بهــــا تهامــــة، وفــــتح الــــروض لمجاورتهــــا أكمامــــه عليهــــا مســــحة َمَلــــٍك وهم

فقّلـــدناها مـــن نظمنـــا فـــي هـــذا الكتـــاب ترجمـــان األشـــواق أحســـن القالئـــد بلســـاِن ... َمِلـــكٍ 
الالئــق، ولــم أبلــغ فــي ذلــك بعــض مــا تجــده الــنفس مــن النســيِب الرائــق وعبــارات الغــزل 

إذ هي السْؤُل والمأمول، والعذراُء البتول، ولكن نظمنا فيهـا ... كريم ودها وقديم عهِدها
فكـل اسـٍم أذكـُره فـي هـذا الجـزء ... بعَض خاطر االشتياق، مـن تلـك الـذخائِر واألعـالق

  4-3لمصدر السابق، صفحات ا. فعنها أكني، وكل داٍر أندبها فدارها أعني
  

ورغم ان حب ابن عربـي للنظـام أمـر معلـن؛ فقـد حـاول السـلفية وال يزالـون؛ انـم يجعلـوا 
منــه منقصــة فــي حــق الشــيخ؛ والــذي تشــير كــل الــدالئل انــه تــزوج بالنظــام؛ ومــن ذلــك 

؛ ممـا يعنـي عزمـه .لـي: فقلـت. قرة العين: يابنت الخالة ما أسمك ؟ قالت: فقلت: قوله
ـــى زو  اجهـــا؛ وخصوصـــا لمـــا اتضـــح انهـــا بنـــت صـــديقه ؛ ولمـــا رأي فيهـــا مـــن علـــم عل

  .ومالحة وذكاء؛ مما اسرف في وصفه
ويقول   ثم إني عرفتها بعـد ذلـك وعاشـرتها فرأيـت عنـدها مـن لطـائف المعـارف األربـع 

  ما ال يصفه واصف  
مــن  ويقــول فــي كتــاب  محاضــرة االبــرار ومســامرة االخيــار   ؛ والــذي ينقــل فيــه الكثيــر

قصائده عن النظام؛ بعـد ان يحكـي قصـة لقائـه معهـا   وكـان لنـا أهـل تقـر العـين بهـا؛ 
ففــرق الــدهر بينــي وبينهــا؛ فتــذكرتها؛ ومنزلهــا بالحلــة مــن بغــداد   وفــي ذلــك يقــول ابــن 

  :عربي
  ومكة واالقصى مدينة بغدان **أحب بالد اهللا لي بعد طيبة 

  ديني وعقدي وايماني إمام هدى ** ومالي ال اهوى السالم ولي بها
  لطيفة إيماء مريضة اجفان** وقد سكنتها من بنيات فارس 
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  فجائت بحسنى بعد حسن واحسان ** تحّيي فتحي من اماتت بلحظها 
  

وقد اثار كتاب ترجمان االشواق الكثير من الكالم على ابن العربي وشـنع عليـه بعـض 
اوضـــح ابـــن عربـــي فـــي لقـــد . فقهـــاء الشـــام لـــذلك طلـــب منـــه بعـــض مريديـــه ان يشـــرحه

مقدمــة الترجمــان أن كــل مــا يــذكره مــن أســماء ومــديح وغــزل فــي هــذا الكتــاب إنمــا هــو 
مـن كتابــه الفتوحــات  98إشـارة إلــى معـان إلهيــة رفيعــة؛ وهـو مــا اكــده كـذلك فــي البــاب 

المكيـة فـي أن مـا يـذكره فـي أشـعاره، فيمــا يخـص ترجمـان األشـواق وغيـره،   أنهـا كلهــا 
صــور مختلفــة مــن تشــبيب ومــديح وأســماء نســاء وصــفاتهن وأنهــار  معــارف إلهيــة فــي

ولم تقنع كل هذه االيضاحات قساة القلوب فالف ابن عربي كتابا أخـر  .وأماكن ونجوم 
هجرية في حلب؛ وقـال فيـه 611ذخائر األعالق في شرح ترجمان األشواق  كتبه عام 

ِإليمــاء إلــى الــواردات ولــم أزل فيمــا نظمتــه فــي هــذا الجــزء علــى ا: موضــحا مــرة اخــرى
اإللهيـــة والتنـــزالت الروحانيـــة والمناســـبات العلويـــة، ولِعلمهـــا رضـــي اهللا عنهـــا بمـــا إليـــه 
أشير، وال ينبؤك مثل خبير، واهللا يعصم قارئ هذا الـديوان مـن سـبق خـاطره إلـى مـا ال 

رّب  يليــق بــالنفوس األبيــة والهمــم العلّيــة المتعلقــة بــاألمور الســماوية، آمــين بعــّزة مــن ال
  ..غيره، واهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل

  

 البوصيري

ومن كبار شعراء الغزل العرفاني والحب االلهي هو الشاعر البوصيري رحمه اهللا وهـو 
عندما اراد ان يمـدح الحضـرة النبويـة . المشهور بقصيدة البردة وقصيدته الهمزية كذلك

جميلـــة يعشـــقها قلبـــه المعـــذب، المقدســـة ابتـــدأ شـــعره بغـــزل وهيـــام وكأنـــه يخاطـــب حبيـــة 
 :يقول

 
   َمَزْجَت َدمعــا جرى ِمن ُمقَلٍة ِبَدمِ *أِمْن تَــَذكِر جيراٍن بــذي َســَلمِ 

  وأوَمَض البرُق في الظلمـاِء ِمن ِاَضِم *َأم َهبِت الريُح ِمن تلقــاِء كــاِظَمةٍ 
  ِان قلَت اسـَتِفْق َيِهــم وما لقلِبكَ *ِ◌ فـما ِلَعينـيك ِان ُقلَت اْكُفَفـا َهَمـَتا 
  ما بيَن منَســِجٍم منه وُمْضـَطـِرمٌ *ِ◌ أيَحســب الَصب أن الحب ُمنَكتِــم
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  وال َأِرْقَت ِلــِذْكِر البـاِن والَعلَـمِ *ِ◌لوال الهوى لم ُتِرْق دمعـــا على َطِلِل 
  السـَقِم به عليـك ُعدوُل الدمـِع و *فكيَف تُْنِكـُر حبا بعدمـا َشــِهَدت 

  مثَل الَبهَـاِر على َخديـك والَعَنـِم *وأثَبَت الـَوْجُد َخـطي َعْبَرٍة وَضـَنيِ  
َقِني  يعتَـِرُض اللـذاِت باَأللَـِم *َنَعم سـرى طيُف َمن أهـوى فـَأر والُحب  
  َتلُـِم ِمني اليـك وَلو أْنَصْفـَت َلم *يــا الِئمي في الهوى الُعْذِري َمعـذَرًة 

  عن الُوشــاِة وال دائي بُمنَحِســِم *َعَدتْـــَك حالي ال ِسـري بُمْسـَتِتٍر 
ْضَتِني النْصَح لِكْن َلســُت أسَمُعُهِ   اِل في َصَمـمِ *َمحَعِن الُعــذ الُمِحب ِان  

  
بربـــك قلـــي لـــو انـــا شخصـــا يقـــرأ مثـــل هـــذا الكـــالم وال يـــدري تفاصـــيل ومالبســـات هـــذه 

صــــيدة اكــــان يقــــول غيــــر ان البوصــــيري قــــد وقــــع فــــي حــــب الصــــبايا والغــــواني مــــن الق
 .والجاهل معذور بجهله لكن الحاقد مقهور بسمه وحقده. الجميالت

  

  عبد اهللا اليافي

فـي وفي عصر الدولة الرسولية ظهرت شخصية صوفية كبيـرة مرموقـة ذاعـت شـهرتها 
اليـــافعي الفقيـــه اإلمـــام العـــالم  عبـــد اهللا بـــن أســـعد بـــن علـــي بـــن ســـليمان: " اآلفــاق هـــو 

 .العامل العابد الزاهد الصالح المشهور فضيل مكة وفاضلها
محمــد، وأبــو الســعادات، وأبــو عبــد الــرحمن، عفيــف الــدين  وعبــد اهللا بــن أســعد ، أبــو

هــ، 698ولـد فـي عـدن بـاليمن حـوالي سـنة . هــ768-698 .الشـافعي اليـافعي المكـي
  .وبعض المتون ونشأ فيها، فحفظ القرآن الكريم

 .وغيــرهم الــذهبي بــن النضـال، والشــرف الحــرازي،: وأخـذ عــن عـدد مــن العلمــاء، مـنهم
ــًا المعــروف712حــج ســنة  بالطواشــي،  هـــ، ثــم عــاد إلــى الــيمن، وصــحب اإلمــام علي

 هـــ، وأقــام بهــا وتــزوج، وســمع علــي الرضــى718وانتفــع بــه، ثــم رجــع إلــى مكــة ســنة 
  .الطبري، والنجم الطبري، وغيرهما

والخليل وأقام بها عدة شهور، ثـم زار مصـر  هـ، وزار القدس734ل إلى الشام سنة رح
وأخـذ عـنهم، وكـان يحـج سـنويًا طـول فتـرة  وتنّقـل فـي مـدنها، واجتمـع بعـدد مـن العلمـاء

جاور بالمدينة المنورة مرارًا، وطالـت إقامتـه فـي  وقد .غيابه، ثم عاد إلى مكة وأقام بها
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واإلقـراء واإلسـماع، وأخـذ عنـه عـدد مـن العلمـاء  للتصنيف تصدى. إحداها، وتزوج بها
مـرآة : " صـنف عـددًا مـن المؤلفـات ، منهـا .ظهيـرة الـزين العراقـي، والجمـال بـن: مـنهم

الـدر النظــيم فــي خــواص القــرآن " و" فــي معرفــة حــوادث الزمــان الجنـان وعبــرة اليقظــان
روض " و" معتزلـــةالمعضـــلة فـــي دفـــع الشـــبه والـــرد علـــى ال مـــرهم العلـــل" و" العظـــيم

نشـر المحاسـن الغاليـة فـي فضـل مشـايخ الصــوفية "و "الريـاحين فـي مناقـب الصـالحين
وكان شـاعرًا مجيـدًا، لـه ديـوان شـعر فـي نحـو  .وغيرها … " أصحاب المقامات العالية

علوم العربية من ثالثـة آالف بيـت، تشـتمل علـى قريـب  عشر كراريس، وله قصيدة في
  :هشعر  ومن .من عشرين علماً 

  مشهودا ماغاب من لم يزل في القلب ---ياغائبًا وهو في قلبي يشاهــده 
  محمودا فالقلب قـد نال حظًا منك ---إن فات عينّي من رؤياك حظهما 

  :وقوله
  َمْسـَمٌر وَمِقيل وبين المصلى ---َرَمْت مقلتي ريم لهـا بين رامة 

  يقيل يس قطوفي الجمر سم ل ---بسهم له َنْصٌل وفي النصل جمرة 
  نخيل قباٌب، أحاطت بالقباب ---لها بين سلـع والبقيع ِحذا قبا 

  يفوح، على ذات الجمال دليل ---ومن حولها نور يلـوح، ومندل 
   وكان

شــديد اإليثــار  كثيــر العبــادة والــورع، منقطــع القــرين فــي الزهــد، وافــر الصــالح والعزلــة،
والحسـاب، وغيرهـا مـن  عربيـة، والفـرائضللفقراء، وكان عارفًا بالفقـه واألصـول وعلـوم ال

اإلمـام بـدر الـدين حسـن  :فنون العلم، وقد أثنـى عليـه كثيـر مـن العلمـاء واألدبـاء، مـنهم
وكانــت وفاتــه  .وغيرهمــا "طبقاتــه"بــن حبيــب أديــب حلــب، وجمــال الــدين اإلســنوي فــي 

  .المعالة هـ، ودفن بمقبرة768رحمه اهللا بمكة المكرمة سنة 
  

 مــن رمــوز شــعر ،هـــ 768بــداهللا بــن أســعد اليــافعي المتــوفى ســنة الشــاعر الصــوفي ع
  :الغرام والغزل حيث يقول

  يمـيـلُ  أحـاديُث نجٍد علـالني بـذكِرهـا فَقلبـِي إلى نجٍد أراهُ 
  سبـيلُ  إلـى الصبِر عْنها والسلو  بتذكاِر ُسعدى أْسعـداني فليس لـي
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  ُأحيل هوايَ  و نجد و َنْعمان إلى كم علىليلى وسعدىوفيالنقا
  

  حافظ شيرازي

  
  تأمالت شاعر الغزل االكبر حافظ شيرازي

ء اللغة الفارسية وهو من شعراء العشق والغرام والشاعر حافظ الشيرازي من اكبر شعرا
بل انه أعظم شعراء الغزل فـي إيـران علـى اإلطـالق، ومـن كبـار شـعراء القـرن . والغزل

حفـــظ القـــرآن وفاضـــت قريحتـــه مـــن منهـــل كتـــاب اهللا و الثـــامن الهجـــري، ولـــد فـــي شـــيراز 
انــه يــرى ذلــك . وغزليــات حــافظ تــدور حــول  العشــق وارتباطــه بتكامــل اإلنســان. العزيــز

أن العشق هو الحياة لذلك كان حافظ يفتي بأداء صالة الميت على من خـال قلبـه مـن 
ويعتقـــد حـــافظ ان العالقـــة بـــين الكائنـــات هـــي عالقـــة بـــين العاشـــق والمعشـــوق . العشـــق

والجمــال . الغــزل عنــده هــو التغّنــي بالجمــال، وٕاظهــار الشــوق إليــه، والشــكوى مــن فراقــه
والعشق هـو الـتخّلص مـن قيـود . َغَزلّي الحقيقي هو العاشقالمطلق هو اهللا سبحانه، وال

  .الذاتية واألنانية، والسمّو في مدارج الكمال
القســم األعظــم مــن ديوانــه عــن العشــق ويقــال لمقطوعاتــه الغزليــات وكــل غزليــة تتكــون 

أول غزلياتــه يبــدأها بشــطر بيــت عربــي يــدعو فيــه الســاقي أن . مــن عــدد مــن األبيــات
يخّفــف عنــه أثقــال همــوم العشــق الــذي بــدا فــي أولــه ســهًال، لكــّن ثقــل  يناولــه كأســًا كــي

  :أعبائه وبدت مصاعبه على مّر األيام يقول



 80

  أال يا أيها الساقي أدر كأسًا وناولها
  :ثم يواصل باللغة الفارسية فيقول ما معناه

  فالعشق بدا في أوله سهًال ثم وقعت المشاكل  
  يدق الجرس أن ارزمـوا محملكم ... لحظة أمن عيش لي في منزل الحبيب،إذ في كل

  .من أين لسكان السواحل أن يعرفوا حالنا ... ليل مظلم وموج مخيف، ولـُّجة هائلـة 
متـى مـاتلق مـن تهـوى دِع الـدنيا ... إذا أردت حضورًا مستمرًا فـال َتِغـب عنـه يـا حـافظ 

  .وأهملها 
  .العالم نارًا فظهر العشق وأضرم في ... نور جمالك تجلـّى منذ األزل 
  .آه، ماذا َفَعل ببيدر المجنون المسكين ... لقد سطع من منزل ليلى في السحر برق 
موسى أيضًا جاء على أمـل قـبس الـى ذلـك ... لسُت وحدي جذالنًا من الوادي األيمن 

  .الوادي 
  .جمالك حجتنا الوجيهة ... رغم االدعياء الذين يمنعون العشق 
  .فكّل ما يقوله بحّقنا ال يسيء إلينـا ... لم بحالناالزاهد المتظـاهر ال يع 
  ! أيـن نحن مـن هذا الالئم العاطــل؟... لنـا ألف شغل في كّل خصلة من شعرك 
كـــي يمـــوت جـــاهًال فـــي األلـــم وعبـــادة ... التتحـــــدثوا مـــع المـــدعي عـــن أســـرار العشـــق  

  .الــذات 
حـرر مـن كــّل مالـه لـون التعلـــق قــد ت... أنـاغالم هّمـة ذاك الـذي تحــت السـماء الزرقـاء 

  .باالرض 
الشـرط األول لوضـع قـدمك فـي الطريـق ... في طريق منزل ليلى المحفوف باالخطـار 

  .أن تكون مجنونًا  
  .كل قبلة تتجه إليها أفضل من عبادة الذات ... إذا رأيت صنمًا فاشتغل به 
معة المــن تيــار فاســأل عــن القصــة مــن الشــ...إذا أردت أن تتضــح لــك أســرار العشــــق 

  .الهوى 
فجـاءت يُد الغيـب وضـربت علـى صـدر ... أراد المّدعي أن يأتي ليتفرج على األسرار 

  .األجنبي 
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وَمـن لــم يعـرف كيـف يكـون محرمـًا ... من أصبح َمحَرمًا للقلب بقي في حريم الحبيب 
  .بقي في الترديد 

المدرســة ومــا وراء هــي مــا وراء ...المباحــث التــي كانــت تــدور فــي حلقــة الجنــون تلــك 
  .القيل والقال 

وكـــل مكـــان بيـــت للعشـــق ... كـــل النـــاس يطلبـــون المعشـــوق، الصـــاحي مـــنهم والثمـــل 
  .مسجدًا كان أم كنيسًا 

هـــذه موهبـــة وصـــلتني مـــن ميـــراث ... عـــب المـــدام، فالعشـــق لـــيس بالكســـب واالختيـــار 
  .فطرتــي 

لم يعلمنـي أسـتاذي غيـر  ماذا أفعل إذ... ليس على لوح قلبي سوى ألف قامة الحبيب 
  .ذلك 

بفتواي أقيمـوا عليـه صـالة الميـت وهـو ... كل من لم يكن في هذه الحلقة حيًا بالعشق 
  .حّي 

مـا كـان كـّل هـذا الكـالم والغـزل معّبـأ ...البلبل تعلم الكالم من فيض جمال الزهــرة وٕاال 
  .في منقاره 

شد أمـس دروسـًا فـي المنـازل كان ين... البلبل من غصن شجرة السرو باللحن البهلوي 
 .تعـــال فقـــد أبـــرز الـــورد نـــــار موســـــى لتســـمع مـــن الشـــجرة ترانيــــــم التوحيــــد ... المعنويـــة

  ال في هذا تغّير وال فـي ذلـك تبــّدل ...الورد أصبح قرين الحسن والبلبل قرين العشق
  

لينطلــق  المقصــد االســمى الــذي قصــده حــافظ هــو ترفــع اإلنســان علــى ذاتياتــه وأنانياتــه،
فيمنحــه العشــق الحقيقــي . فــي رحــاب المطلــق فيجتلــي الجمــال والحكمــة والعلــم والرحمــة
  .طاقة عظيمة تدمجه في حركة ال متناهية نحو اهللا سبحانه

  

  بكر الحكاك وأب

وهـي إحـدى  الجـوز ولد الحكاك في قرية. بكر بن إبراهيم بن يوسف الحكاك اسمه أبو
يــزت بكونهــا مركــز إشــعاع حضــاري وفكــري فــي نــواحي حــيس فــي منطقــة زبيــد التــي تم
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وخاصــــة فــــي عهــــد الدولــــة الرســــولية حيــــث زادت أهميتهــــا  ،فتـــرات كثيــــرة مــــن تاريخهــــا
  هـ،800توفى سنة . ومكانتها

بكـر الحكـاك  الشاعر الصوفي اليمني أبيمن شعراء العشق والغرام وشديد الهيام  ووه
  :اطبا مناهالذي يقول متغزال وكانه يخاطب فتاة وما هو اال مخ

  بنيـِل البـراقـِع  والئُده ُتْحمـى مررت بحي دوَنـُه الَحْيـُن راتـِعي
  َكَلفى بالُمرهفـاِت القـواطـعِ  فوا الظبا أعينُ  فصافَحن قلبي بالظبـا

  نازعْت سمَر العوالي َنوازعـي لما ولوال التـي عفـْت وعف رداُؤهـا
  وُيْظهـرُه منـي نجيـُع المدامـع ةٍ ُأحاشي هواها أْن ُأهاويـِه جهـر 

  جعلُت غراَم الحب َشْرعي وَشارعي ولمـا أَبْتِ تْيهـا وعـزا ورفعـةً 
  

  :ومن شعره
  والئــــُده تـُْحـمـى بنــيـِل البــراقـــــعِ  مــررت بـحي دوَنـُه الـَحْيــــُن راتــــعِ 
لـُم يطــوي انـتشـاَرهُ  ـوامـع وأْيـ مـررُت بــه والسـدي الهــوى مبسوطٌة بالل  

  فــوا َكَلفـى بالـمـُرهــفـاِت القـواطـــعِ  فصافَحن قلبي بالظُ◌ُ◌بـا أعيُن الـظبـا
  ُأخـــلـُل قـــلـبـــي بــيـــن راٍم وَدارع أال ليـَت شعـــري هــْل كفـاُهــــن أننــي

  ــو وٕاْن عـــز اللقـا للَمَصارعوأْصبـــ واْعصي على شأِن الهـوى كل نـاصـحٍ 
  لمـا نازعـْت سمـَر العـوالي َنوازعـي ولــوال التـي عـفــْت وعـــف رداُؤهـــا
  وُيْظــهـرُه منـي نجيـــُع المـدامــــــع ُأحـاشـي هــواهـا أْن ُأهـاويـِه جهـــرةً 

  ُت غراَم الحب َشْرعي وَشارعيجعل ولـمــا أبـَْتِ تْيهــا وعــــزا ورفــعــــةً 
ـتـي ـه مـا َأْغـــرى الـغــراَم بــواِلـــع  فــأعطيــُت أسبـاَب الغـرام أزمفلل  

ويغلـــب علـــى شـــعر الحكـــاك ترصـــيعه بالمصـــطلحات الصـــوفية التـــي تـــأثر بهـــا بعـــض 
هــ 638ت  شعراء التصوف في اليمن كتأثرهم بشـعر ومؤلفـات محيـي الـدين بـن عربـي

  :،إضافة إلى تأثره بالحالج، كما نجد في قول13م 1240 -
  نـحـن لفظــاِن لمعـنى واحــِد  نحــُن جسماِن لــروٍح واحــدٍ 

  فازدواِجي باْنفرادي شاِهـِدي  فهَو غيري وهَو عيني وهوال
  وانَعتـوني بالمقـر الجاحـِد  فاعجُبوا مني ونْفِيي للسـوى
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  : يقول فيهمن الموشحاته هذا الموشح الذي 

  علـى الغزاِل و الَغـَزلْ  حّي على خيـِر العمـلْ 
  علـى العنـاِق والُقبـل على الُخـدوِد والُمقـل

  السـافـكـاِت للـــّدمـا حّي على الغيـد الدمى
  ُرب صـريٍع فـي َطَلل النـاِعَشـاِتِ◌ بـاللـمـــا

   تـقتـــُل قبـَل حـدهـا وغــــادٍة بـــقــدهـا
ٌن فــي خــدهـاتَ  مـن الحيـاِء والخجـل ـلــو  

  مـا ال يذوُب بـالَقَبـس  هيفـا تذيُب باللعـس
  فقلُت أهـًال ال َشـلَـل رمْت فـؤادي في َغلس
  َتجـر أذيـاَل الـّصبـا حيـَن بدْت مـن الِخبـا
  مشهـورٌة قـلُت لـعلّ  قالـْت حـذاِر فـالظبـا
   يـن الزهـوِر و الدررب فبـت فـي ليـٍل أَغـْر 

تى إذا جـاء السحـر كفاَك ما حصـل :قالتْ  ح  
ـا تـولْت للـَحـَرم و لّيُت عنهـا لْلَ◌َعـلـمَ  لم  

  منِك الـمَلل :قلُت لهـا أنقٌض للّذمـم ؟ :قالت
َ◌ــَدت أيــمــانــَهــــا فعـقــَدْت بــنـاَنــهـــا وأك   

  زمانًا مـا عـدل فاعتبْ  أن الزمـاَن خـاَنهــا
  وابِك ُهضيباِت الِحمـى وانُدَب هناَك الّسَلما

با قلتُ  ي كلماواهِتْف بذْكرِ  الص َأَجـل :هب 
. الفتــاة الجميلــة االرضــية ســلما للحقيقــة الوجوديــة الكليــة لقــد اتخــذ الحكــاك مــن صــورة

لـم . ة الطـائرةولكن ذوي القلبوب الجامـدة المتحجـرة ال يمكـنهم تفهـم رحلـة القلـوب الذائبـ
فانـه  المحبـوبيدرك المتيبسة قلوبهم ان الحكاك واشباهه من الشعراء عندما يخاطبون 

األســمى ـ وهــو الــذات اإللهيــة ـ الــذي يكنــي عنــه  لــيس ســوى رمــز للمحبــوبهم عنــد
ولوجـــود . نعاشــقو الســامية التــي يلتقطهــا ال بطريقــة الغــزل إلخفــاء المعــانيالعــارفون 
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، وثورة العشـق والتـوق الـى الرحلـة للمحبـوب مـن جهـة اخـرى الجهل والجهالء من جهة
  .صبغت دماء العشاق قوارع الطرق البعيدة وكان ثمن عروجهم دمائهم الغالية

  

  عائشة الباعونية

لم يقتصر هذا الشعر الغزلـي علـى الرجـال فقـد جالـت فـي مجالـه النسـاء فهـذه الشـاعرة 
مــا فيــه مــن الفــاظ أوصــاف حســية العاشــقة عائشــة الباعونيــة تعــزف نفحــات حبهــا مــع 

ـــك لـــيس ممـــا يعرفـــه الشـــعراء . واهـــات متواصـــلة مـــن الحـــب واللوعـــة والشـــوق وكـــل ذل
الحسيون الذين يهمـون بلحـم فـان لحبيـب ارضـي سـيأكل التـراب لحمـه بعـد حـين، وٕانمـا 

 :هو الشوق إلى اهللا والهيام بحب النبي وهاك من شعرها هذه األبيات
  ركهبلغت في العشق مرمى ليس يد
  إال خليع صبا مثلــي إلى العدم 
  كتمت حالي ويأبى كتمه شجنــي

  الدمع والسقم : بحكمي الفاضحين 
  يطـــــــاوعنـــــــي. قلبـــي ال: قــالوا ارعوي، قلت

  انثني، قلت عهدي غير منفــــصــــــــم : قالوا 
  سلوت فقلت الصبر في كلفي: قالوا

  يقالوا يئست، فقلت البرء في سقم 
  

الباعونيــة الدمشــقية  هــي عائشــة بنــت يوســف بــن أحمــد بــن ناصــر وعائشــة الباعونيــة
وهــي مــن قريــة . هـــ 922الشــافعية الصــوفية صــاحبة الشــرف والنســب، المتوّفــاة ســنة 

وكــان .امــرأة فاضــلة أديبــة لبيبــة عاقلــة كانــت عائشــة الباعونيــة .بــاعون بشــرق األردن
العـرب، فجعلتهـا بغيـة ومنيـة الـراغبين  بالغـة علـى وجههـا لمحـة جملهـا األدب وحلتهـا

والعـروض وكانـت تعـد مـن الخطاطـات  في العلـم واألدب، وكانـت عالمـة بالفقـه والنحـو
البديعية  و المالمـح الشـريفة فـي اآلثـار   :المبدعات فقد كتبت بخطها مؤلفاتها، ومنها

  .دار الكتب المصرية فيض الفضل  وهو محفوظ في  .اللطيفة 
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علــى جملــة مــن مشــايخ عصــرها مثــل جمــال الــدين  فقــه والنحــو والعــروضحضــرت ال
ودرس علــى عائشــة جملــة مــن  .األرمــوي إســماعيل الحــوراني، والعالمــة محــي الــدين

شـعر  ديـوان· :ومن مؤلفاتها .وانتفع بعلمها خلق كثير من طلبة العلم العلماء األعالم،
ــــة و ــــي المــــدائح النبوي ــــل للنبــــي·بــــديع ف ــــد جلي ــــار المال  ,مول ــــي اآلث مــــح الشــــريفة ف

شـعرها البـديع فـي الغـزل  ومـن. صـيدة بديعيـة فـي علـم البـديعقو فيض الفضـل و ,ةاللطيف
   :قولها

  َمحيا جل َمن َخلفا بدا لنا من كأنما الخال تحت القرط في عنق
  فاحترقا خلف الثريا ُقبيل الشمس نجٌم غدا بعموِد الصبح مستتراً 

  
هــة أجيــزت فــي اإلفتــاء والتــدريس، وعاشــت معظــم عاشــت عائشــة شــاعرة، وأديبــة، وفقي

دمشــق، ورحلــت إلــى مصــر حيــث قضــت بهــا بضــع ســنين، توفيــت ســنة  حياتهــا فــي
  .للميالد، رحمها اهللا رحمة واسعة 1516الموافق  .هجرية 922

  
  العيدروس

 – 1135 العيـدروس الحسـيني عبـد الـرحمن بـن مصـطفىهـو الشـاعر المتصـوف 
أديـــــــب، شـــــــاعر متصـــــــوف، فاضـــــــل، مـــــــن اهـــــــل . م 1778 - 1723/ هــــــــ  1192

  .وتوفي بمصر ولد بها في تريم. حضرموت
وتنميــق  خ رســالة،-لطــائف الجــود فــي مســألة وحــدة الوجــود: لــه تصــانيف كثيــرة منهــا

فيمـا  ط-ط جمع فيه ما جرى له مع بعض األدباء في أسفاره، وتنميق السـفر-األسفار
 ط، والعـرف العـاطر فـي-البلبـالجـرى عليـه ولـه بمصـر وديـوان تـرويح البـال وتهيـيج 

  .معرفة الخواطر منظومة
  

ـــات الســـنين مـــنهم  ـــين شـــعراء جـــاؤوا بعـــدهم بمئ ـــى خطـــى العاشـــقين مـــن االول ســـار عل
يقــول . ه1192المتــوفى  اليمنــي عبـد الــرحمن العيـدروسمتصـوف الالعاشــق  الشـاعر

  :في قصيدة له نمقها بكلمات الحب والعشق، فيقول
  الِحسانِ  حسنا َأنا َحساُن َبيتَ  الَبها َسلمى َأنا َسلماُن َبيتِ 
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  الَزمانِ  َمّي َأنا غيالَن َأهلُ  َليلى َأنا َقيُس ُجنوِد الَهوى
  كانِ  ُكثّيُر ما ناَلُه َحينَ  َكثيُر ِعشقي فيَك يا ِعزةً 

  
هــل تعلــم يــا اخــي ان كــل هــذه االســماء وهــي اســماء فتيــاة مــا كــان يقصــد بهــا الشــاعر 

  صحاري الحياة لمحبوبه الذي في اعالي السماوات بل الهو حداء في. بنات
  

 :ويقول الشاعر المتصّوف عبدالرحمن العيدروس
  عاشق في حمى الحّب طاح على.. ترفق عذولي فماذا الصياح 

  
  السيد الحبوبي

  
  بي الفقيه المجاهد والعالم الرباني شاعر الغزا والغرامالحبو 

رف التقي النقي االمـام اوهو السيد الفقيه المجتهد المرجع االديب الحسيب النسيب والع
أبــو علــي الســّيد محمــد ســعيد بــن الســّيد محمــود الحســني الشــهير بحبــوبي، مــن أشــهر 

فـــي مدينـــة النجـــف ولـــد . مشـــاهير عصـــره، فقيـــه كبيـــر، وأديـــب فطحـــل، وشـــاعر مبـــدع
هــ ونشـأ مطبوعـًا علـى الخيـر، مثـاًال  1266االشرف في الرابع من جمادى اآلخرة عـام

للخلــق الرفيــع والنفســية العاليــة، فــانطبع علــى حــب العلــم واألدب انطباعــة كانــت تشــير 
اتجـــه صـــوب المجتمـــع فكـــان ولوعـــًا بتكـــوين الحلقـــات األدبيـــة التـــي . إلـــى ذكـــاء ونبـــوغ

والتحــق بـبعض رجـال أسـرته الــذين عرفـوا باشـتغالهم بالتجــارة . رهـاتصـقل المواهـب وتثي
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كــان يغــرد بــألوان مــن الشــعر لــم يعهــد النجــف لهــا مثــيًال، ويحــف . بــين نجــد والنجــف
واسـتطاع أن يتملـك زمـام إمـارة . المحافل واألندية بقطع من قلبه الرقيـق وروحـه الكبيـرة

ل من أرباب األدب، فانضـوى تحـت الشعر، ويترأس األندية التي ضمت النوابغ والفحو 
 .رايته أكابر الشعراء، وانتسب إلى حضيرته معظم األدباء

ـ تربـى علـى يـد أعـالم لهـم مكـانتهم فـي عـالم العلـم  8وكما جاء في مقدمـة ديوانـه ص 
ردحــًا مــن الــزمن عنــد األســتاذ الكبيــر الشــيخ محمــد و . واألدب، ودرس الفقــه واألصــول

هــ وبعـد وفاتـه اخـتص بالحضـور والتلمـذة عنـد فاضـل 1308حسين الكاظمي المتـوفى 
الشــيخ محمــد طــه نجــف فكــان مــن أســاطين مــن حضــروا عنــده، المرجــع الكبيــر عصــره 

وقــد أيــده الشــيخ بكلمــات كثيــرة َرَقــت منزلتــه بــين الفضــالء وجعلتــه فــي الطبقــة األولــى 
انقطـع  هــ ـ لـم يحضـر عنـد أحـد مـن كبـار العلمـاء، بـل1323منهم، وبعـد وفاتـه ـ سـنة 

للتـــدريس والتـــأليف حتـــى أصـــبح ُيعـــّد فـــي صـــدور العلمـــاء المجتهـــدين، ُيرَجـــع إليـــه فـــي 
  . المسائل العويصة
وقـد المـه بعـض الحاقـدين والجهـالء وارتفعـت . الخمريـات والغـزل فـي كتب ونظـم كثيـرا

حتـــى انـــه كـــان خلفـــا ووصـــيا  درجتـــه عنـــد اهـــل الـــذوق واالدبـــاء والمجاهـــدين واالتقيـــاء
ومـــن . اميـــة االثنـــى عشـــرية بعـــد اســـتاذه المبجـــل االمـــام محمـــد طـــه نجـــفلمرجـــع االم

  :غزليات الحبوبي
   يا معير الغصن قدا أهيفا

  ومعير الريم مرضى الحدق
   هل الى وصلك من بعد الجفا

  ُبلغة تنعش باقي رمقي
  

  :في احدى خمرياته وغزلياته ويقول
   فأسقني كأسا وخذ كأسا إليك

  فلذيذ العيش أن نشتركا
   ا جدت بها من شفتيكوٕاذ

  فأسقنيها وخذ األولى لكا
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  أو فحسبي خمرة من ناظريك
  أذهبت نسكي وأضحت منسكا

   وأنهب الوقت ودع ما سلفا
  وأغتنم صفوك قبل الرنق

   أن صفا العيش فما كان صفا
  أو تالقينا فقد ال نلتقي

  
ه وهــو فــي طريــق حجــه واداء نســك هــاتــؤدي مناســك حجالحبــوبي بــامراة حاجــة يتغــزل 
  :فيقول

   كل غيداء سعت للمشعر
  قد جال معصمها رمي الجمار

   وأنثنت في بدنها للمنحر
  ولها أشفار عينيها شفار

كانـــت مســـيحية  براهبـــة جميلـــةويضـــيف الحبـــوبي الـــى غزلـــه بحاجـــة جميلـــة غـــزال اخـــر 
  :ها، فيقولدير تدخل في 

  أوميض يشع أم مقباس
  أم على دير راهب نبراس

  معبد ام معبد فيه حلت
  فهو فيها كنيسة وكناس

  
 الحبـوبي وعندما انتقده جاهـل احمـق متطـرف ال يلـتقط قلبـه معـاني الـذوق الرفيـع لـنظم

  :بالخمريات قال
  ال تخل ويك ومن يسمع يخل

  أنني بالراح مشغوف الفؤاد
  وم الحشا ساهي المقلضأو بمه

  أخجلت قامته السمر الصعاد
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  أو بربات خدور وكلل
  يتفنَن بقرب وبعاد

  من شرفي بردا ضفا أن لي
  هو من دون الهوى مرتهني
  غير أني رمت نهج الظرفا
  عفة النفس وفسق األلسن

   :قائال الئميه محمد سعيد الحبوبيكذلك السيد يجيب 
  أحبكمو  نجد من   الرمل يا نازلي 
  .ففيم هجرتم؟ فيما؟, وٕان جرتم

  
لعليـــا هـــي التـــي ولعـــل قســـاوة الظـــروف وضـــغط المنتقـــدين وتصـــدية للمرجعيـــة الدينيـــة ا

عنـــدما كـــان  :ويـــذكرون فـــي ذلـــك روايـــة تقـــول. هجـــر الشـــعر فـــي آخـــر أيامـــهجعلتـــه ي
قضـــية فقهيـــة احتـــدم حولهـــا الجـــدل  عرضـــت, الحبـــوبي يحضـــر مجلـــس أحـــد الفقهـــاء

فيها رايا مخالفا الحد الفقهاء الكبار، الـذي قـال  لحبوبيلكان و والنقاش بين الحاضرين 
أنــت مـن هــذا؟ إّنمـا أنــت تحسـن أن تقــول يـا غــزال  أيــن: ا ايـاهنتقصــللحبـوبي معيـرا وم

 علــى فصــمم, مــن قولــه واعتبــره طعنــة وازدراء فتــألم الحبــوبي. الكــرخ وا وجــدي عليــك
  :قولييتمكن من مقاومة اغراءات الشعر فرجع اليه وهو لكنه لم . ترك الشعر
 مؤديًا لك فرضًا كان محتوماً  القوافي ثم عدت له تركت نظم

 
   :لصفا يقول فيهاهزت الزوراء أعطاف ابعنوان  لهقصيدة  زلياتهمن روائع غو 

  فيـك أن ينهتــكا كـاد سـري يا غزال الكرخ وا وجدي عليك
  احــتنكا وغرامـي في هـواك هذه الصهباء والكأس لديــك

  فلذيــذ العـيش أن نشـــتركا وخذ كأسًا إلـيك, فاسقني كأساً 
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والفقيه االصولي االصيل كـان قائـدا للمجاهـدين فـي هذا الشاعر االديب الغزلي النبيل 
وتاريخــه صــفحة مشــرقة فــي تــاريخ نضــال الشــعب الحــرب العالميــة األولــى  العــراق فــي

  .العراقي
فيهــا جهــاده ضــد  الليلــة التــي أعلــن وهــاك هــذه القصــة عــن هــذا الرجــل الكــريم، ففــي

ناصـــرية هــــ، وقـــد قصـــد ال1333عشـــر مـــن المحـــرم مـــن عـــام  فـــي الســـادساإلنكليـــزي 
وسـار بهـم  والفـرات االوسـط والوسـط الجنـوب العراقـيفـي عشـائر المعظـم  بـه توالتحقـ

مـــن  ورجـــع الســـّيد مـــع فريـــق فتشـــتت الجمـــوعالخـــذالن وتكـــررت قصـــة إلـــى الشـــعيبة 
أيامًا حّتى فارقتـه الحيـاة  لبث وماالمخلصين إلى الناصرية وقد غمرته موجة من األلم 

قـــدمت لــــه  وعنـــدما مالـــه الخــــاص جاهــــدين مـــنكـــان الحبــــوبي يصـــرف علـــى الم. بهـــا
 :أبـى قـائالً  الحكومة العثمانية خمسة آالف ليرة ذهبًا كمساعدة له على مواصلة جهاده

النـاس آكـل ممـا يـأكلون  ما زلت أملك المال فال حاجة لي به، وٕاذا ما نفذ فشأني شـأن
ي علـى مـنهج الـورع المربـ الحبوبي اإلنسانَ  هذا هو شاعر الغزل .وأشرب مما يشربون
اإليمــان بــاهللا وبالــدين والــدفاع عــن و ورع والزهــد فــي حطــام الــدنيا، لــاو الحــق واإلخــالص 

قصـيده واكمـاال لمقصـدنا فـي ذكـر الشـعر الغزلـي ننقـل للقـارئ  .المسلمين بالدو  طنالو 
  :التي تقول الساقي أّيها

   اّيها الساقي ومن خمر اللمى
   نشوتي فآذهْب ببنت العَنبِ 

  ر من ذاك الرضابأين هذا الخم
   وهو عذب للمعنّى وَعذاب

  ثناياها الَعذاب فآسقنيها من
   وآطِف فيها من فؤادي الضرما

  أَربي واقض هذا اليوم فيها
  قد فديُت الغيد لما ان بدتْ 

   ولها االغصان طوعا سجدت
 في الليل آهتدت وبها االقمار

   مثل ما عاَد نهاري ُمظِلما
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  ياِللَعَجبِ  من أثيث الجعد
  تعقد الزنار في حّل العهود

   مذ ارتهم حسن هاتيك النهود
  االصنام قد خْرت سجود ولها

   مثل ما فيها عبدُت الصَنما
  مذهبي وهواها اليوم امسى

   نسج الحسن لها برد الدالل
   فبدْت تختال في عّز الجمال

   منها الغصن اذ مالْت فمال غار
ما وقلوب الناس أمست ُحو   

 األشَنبِ  فوق خّديها وفيها
   مالِت النفس اليها فلستْ 
   َمْن به للنوم عيناي َقلتْ 

   وكؤوس الموت فيها قد حلتْ 
   وعليه لم ازْل ابكي َدما

 باللَعبِ  وهو الٍه لم يزل
   فآسعديني ياابنة الدوح فقدْ 
   قطع الصد ألحشائي وَقدْ 

  ولهيُب الشوق في قلبي إتٌَقدْ 
   وجفون العين تحكي الِدَيما

 بطفو اللَهبِ  عوهي لم تطم
  ياحمام الدوح باهللا أعدْ 

   سجعك اليوم لصّب وأجد
  تكن مثلي مهجورًا فزدْ  ان

   ّربما يطفي غليلي ّربما
  سجعك اليوم بلحن ُمطِربِ 
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   ياحمام أن في وادي العقيقْ 
   ال ارى لي غيرك اليوم صديقْ 

   من سكرة الحب َتفيقْ  فمتى
ما ووالى ما فيه تخشى الل   

  رة المرَتِقبِ وتراعي نظ
   ياحماٌم لم ترْعه بالفراق

   جيرٌة تعقد بالهجر النطاق
   والغصن بضّم وعناق انت

   وبأسر الريم اصبحت َوما
 الَعربِ  دفعت عني سرايا

  
  السيد الخميني

  
  عر بلغة العشقارجع ومؤسس الدولة االسالمية في ايران الشالخميني فقيه م

روح اهللا بــن الســّيد مصــطفى الموســوي ولــد اإلمــام الخمينــي  ،وهــو الســّيد أبــو مصــطفى
  .ايران هـ بمدينة خمين في 1320في العشرين من جمادى الثانية 

  :دراسته
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إلى  ثّم سافر ،خمين ثم تعّلم األدب الفارسي في ،أتقن القراءة والكتابة في وقت قصير
 ثـّم ذهـب إلـى مدينـة أراك الشـتهار الدراسـة الحوزويـة ،مدينة إصـفهان إلكمـال دراسـته

، وبعد مجـيء الشـيخ الحـائري إلـى مدينـة الشيخ عبد الكريم الحائري اليزديفيها بزعامة
 ،وسـكن فـي مدرسـة دار الشـفاء ،اإلمـام الخمينـي جـاء إليهـا ،قم المقّدسـة بأربعـة أشـهر

وأصـــبح مـــن العلمـــاء  ،نـــال درجـــة االجتهـــاد وبعـــد فتـــرة وجيـــزة ،دراســـته فيهـــا وواصـــل
بـدأ بتـدريس الفلسـفة وعمـره سـبعة  .المعـروفين ومـن مدرسـي الحـوزة العلميـة ،البـارزين

 ،والمـاّدة المناسـبة ،الطـّالب الجيـدين وكان شديد الحـرص علـى اختيـار ،وعشرين عاماً 
 ،والتحلّـي بالفضـائل ،علـى ضـرورة تهـذيب الـنفس لهـمويؤّكـد  ،وكان يهتم بتربية طالبـه

فأخـذت حلقتـه  ،تولى اإلمام تدريس علم األخالق وٕالى جانب ذلك فقد ،وتجّنب الرذائل
وفـي  ،مّمـا جعـل نظـام الشـاه يفّكـر بإلغـاء هـذه الجلسـات ،الدراسـية تتوّسـع ُرويـدًا ُرويـداً 

  .صولالخارج في الفقه واألُ  هـ بدأ بتدريس بحوث 1314عام 
والسـّيد عبـد  .محّمـد حسـين الحسـيني البهشـتي السـيدالشهيد  :نذكر منهم :ومن تالمذته

الشــيخ الشــهيد و  ,.الشــهيد الســّيد مصــطفى الخمينــي ،وابنــه .الكــريم الموســوي األردبيلــي
لشـيخ محّمـد الفاضـل اللنكرانـي والسـيد مرتضى مطهري والشيخ حسين علي منتظري وا

  .والشهيد السّيد محّمد الصدرلشيخ هاشمي رفسنجاني واعلي الحسيني الخامنئي 
الشاهنشــاهي  واســتطاع اإلمــام أن يقــود هــذا الشــعب االيرانــي بثــورة تستأصــل الحكــم

ــــ.م 1979/  2/  11ونجــــح بإقامــــة النظــــام اإلســــالمي فــــي  ــــال عن ــــه  هق المــــؤرخ الفقي
مــن مراجــع  كــان مرجعــاً : الســّيد شــهاب الــدين المرعشــي النجفــيالمرجــع الكبيــر النســابة 
 ومفخـــرة مـــن مفـــاخر التشـــّيع ،أســـاطين علمـــاء اإلســـالم الروحــانيين ومـــن ،الشــيعة

وحاشية علـى  .مصباح الهداية إلى الخالفة والوالية :وللخميني عدد من المؤلفات منها
 .و األربعــون حــديثاً  كتــاب األســفار ومختصــر فــي شــرح دعــاء والحكومــة اإلســالمية

 .تحرير الوسيلة: صولية واشهرها رسالته العملية للمقلديناضافة الى كتبه الفقهية واال
  

السياســــية التــــي بــــرزت فــــي القــــرن  احــــد اشــــهر الشخصــــيات الدينيــــة ،الســــيد الخمينــــي
وهــو احــد كبــار فقهــاء الشــيعة االماميــة ومؤســس الجمهوريــة االســالمية فــي . العشــرين

واحـدة انـه مـن كبـار يكاد المتأمل بشخصية هذا الرجل ان ال يتخيل ولو للحظة . ايران
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إطـار  ضـمن وفـي القـاهرة. شعراء العشف االلهـي وان لـه منهجـا شـعريا راقيـا يتميـز بـه
لـوزارة الثقافـة المصـرية  المشروع القومي للترجمة اصدر المجلس األعلـى للثقافـة التـابع

الـدكتور محمــد عـالء الــدين منصـور أســتاذ  ديـوان اإلمـام الخمينــي مـن ترجمــة األسـتاذ
قــال المتــرجم الــدكتور محمــد عــالء الــدين منصــور  .لفارســية بجامعــة القــاهرةالحضــارة ا

ان االمــام الخمينــي لــم يكــن ليهــتم بــان يكــون شــاعرا محلقــا  :لــديوانا مقدمــة فــيعاصــم 
ومكســبا بــل كــان الشــعر مجــرد أداة هينــة إلجــالء أفكــاره  يصــطنع الشــعر فنــا ومــذهبا

ره والتفكـر فـى اسـرار الكـون التـى شـغلت لشهود اهللا وذكـ الصوفية والعرفانية بعد خلوته
والعرفانيين ووجد فى الشعر راحة وتسلية فى فراغـه مـن  وتشغل المفكرين من الفالسفة

ونكبات الرئاسة خاصة انه كان ينظم الشـعر بسالسـة  مهمات االمامة وبليات السياسة
سـيطا احتراف فى توشيته وتعقيـده فجـاء سـهال ب دونما تعمق فى صياغته وصناعته او

الــدكتور عــالء الــدين عاصــم ان شــعر اإلمــام  ويــرى. مــع عذوبتــه وجرســه وموســيقاه
بــين الشــعر المتعمــق العرفــاني  الخمينــي بجملتــه صــوفي عرفــاني وهــو حلقــة وســطى

قلـب القـارئ العـادى وهـو  والشعر المبسط العادي وبهذا استطاع ويستطيع ان ينفذ الـى
يشـتمل لجزء االول من الـديوان ا .اآلخرين يشذ بذلك عن العديد من الشعراء الصوفيين

مـــن  قطعـــة شـــعرية فـــى الغـــزل فـــى الـــذات االلهيـــة واحتـــوت علـــى العديـــد 168علـــى 
ابــرز تلــك  ومــنفــي شــعره  الخمينــي مهااســتخدالمصــطلحات الصــوفية الشــهيرة التــى 

تعــالى  الوجــه او محيــا الحبيــب وطلعتــه والمــراد بــه تجلــى جمــال الحــق :المصــطلحات
 اد اعيـان او مخلوقـات العـالم وظهـور االسـماء االلهيـة ويقصـد بـه ايضـاالمسبب اليجـ
  .اللطف االلهى

 الكليــات ثــم الضــفيرتان خاصــة والشــعر عامــة ويقصــد بهمــا مرتبــة االمكانيــة وتضــم
 والجزئيــات والمعقــوالت والمحسوســات واالرواح واالجســام والجــواهر وهــى مــن مراتــب

  .الخلق والتعين
االلهية من حيث الخفـاء  ة الوحدة الحقيقية وهى وحدة الذاتوالخال ويكنى به عن نقط

  .وهى المبدا والمنتهى للكثرة االعتبارية
الــى االنفــاس الرحمانيــة التــى تفــيض الوجــود علــى االعيــان وهــى فــى  ثــم الشــفة وتشــير

 .لسان الشرع نفخ الروح
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 ودثــم العــين وتشــير الــى شــهود الحــق تعــالى لالعيــان واالســتعدادات ويعبــر عــن شــه
  .بصرالشهود ايضا بال

  بها غلبات الشوق ويرادم المداثم الخمروالصهباء والراح و 
الوجـود مـن الصـفات  ثم الحاجب وهو من صفات اهللا التى تحجب الذات ويستمد عالم

  .االلهية الرونق والبهاء والجمال
  .وهو الفيض والمعرفة والماء

  .ء وهكذا على هذا المنوالجامع حميع اسماء اهللا وصفاته او علم االسما  آدم و 
  :نماذج من اشعار االمام الخميني

  أنا فراشة شمِع صبوح وجهك َ 
  أنا المفتون بممشوق بان قامتك 

  أنا المهيج المضطرب يا سيد الحـُسن من فراقك
  فأنا مفـتـَضـَح بك ،ارفعه ،أال فارفع الحجاب عني

  
  ماذا أفعل إن لم أكن على طريق دارك ؟

  أكن سراباً  لوجهك ؟ ماذا أفعل إن لم
  !أسير وترٍ  من شعرك  الروحي إن العالم 

  !فما أفعل أنا إن لم أكن رهين كل شعرك ؟
  

  حين أنظر أيها األحباء جيدا بتفكر
  أخرج من قيد وجودي كله

  مكبراً  أوجه وجهي نحو المحبوب ،ومكبرا ً 
  و أنقلب درويشا ،وأنزع عني خرقتي

  
  اكليس في محفل الخـِالن ذكر لسو 

  فليس بحـُر ٍ  ،من لم يكن طليقاً  من حبك
  المقال   شيرين    ،الحاجب  شيرين    ،الشفة  شيرين 



 96

  !أمامك ؟  فرهاد   ليس  ،مع هذا كله ،فـَمـَن
  

  !!نحن جميعا مبتلون بحبك  ،أيها الحبيب
  !كلنا محترقون بتذكر صورة وجهك 

  إن تبعدنا و إن تقبلنا عندك
  درب آالم فراقكفنحن مقيمون ثابتون في 

  
  ليس في أي من القلوب شوق إلى سواك

  !ليس لنا إالك متقٌد و مجير 
  أنت في قلبه..ما من أحد ال يحمل حبك

  أال فـَـلـْـتـُـلـَب صرخة قـلبنا
  

  أنظر أيها الحبيب إلى حال قلبي الناحل
  و إلى روحي هذه المبتالة المريضة

  حتى متى تغلق أمام وجهي باب وصالك
  روحي ال تقبل أذيتي أكثر أال يا

  
  ،القلب الذي ال يذكرك ليس بقلب

  و القلب الذي ال يخفق بحبك ليس سوى طين
  و من ليس له طريٌق على محلـّـَتك

  ليس له خيٌر من حياته المجردة من أي ثمر
  

  أال إن حاجبك هو قبلة صالتي
  و ذكرك هو ما يحّل عقدة سري

  جميعاو إنني ألشيح بوجه حاجتي عن العالمين 
  إن يكن طرف لحاظك ملّبيًا حاجتي
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  تعال أيها الشيخ فاشملني بشيخوختك

  أنعشني و أحلني إلى مجنون مقـيـّد
  ال يمكن أن نجد الحبيب بالعلم و العقل

  فخذ عوناً  من الجهل في هذا السبيل
  

  لك صفة الببغاء و تدعي سلوك العرفاء
  يا نملةً  تتطاول إلى العبور قرب عرش سليمان

   شيرين   و صرت   فرهاد   ك لم تر إن
   سلمان   و تظهر أنك   ياسرًا   لم تصر 

  
  متى كنت عن عيون العشاق خفيا ؟

  متى يا حكيمي كنت منفصال عن الروح ؟
  إن طوفان حبك إقتلع جذر الوجود

  متى متى كنت منفصًال عن النفس أيها الحبيب
  

  اعمر يا شيخي خرائب قلبي
  كحرر من عبوديت. .حررني

  إن المسرات دون رؤيتك هي آالم
  أفرحني..اطرد المسرات من قلبي

  
  ليس في مجلس الحبيب غير األنفاس و اآلهات

   نعم   أو   ال   و ما في حلقة التصوف 
  إن كنت تطلب السعادة أو الغم فاخرج

  فهنا ال يمكن أن تجد غمًا أو سعادة
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  امنحني يا رب نظرة العابثين بي
  للمواسين المتعطفين بقلبي تكرم و افتح طريقاً 

  أطلقني ثانية من مدرستي و من خانقاهي
  اجعلني مجنونًا و امنحني التيه و القلق

  
  كي أمارس سيرا..مـََددٌ  أيها الحبيب

  كي أهمل الطاعات و أعمل خيرا
   علن   و   سر  و   أنا   و   أنت   خلوًا مـِـن 

  أطلُب عونًا أليمم بوجهي ديرا
  

  و ثمًال من خمرتكأال إنني سأغد
  أال إنني ساسقط مغمًى علّي بسببك

  أنا هارٌب من الوعي و سكرانٌ  من السكر
  ألغدو السعيد حقا بعطيتك

  
  خذ مني صحوي و اجعلني ثمال

  َأَلْسُت ِبَربـّـِكـُـْم   ألستُ    أسكرني من خمرة 
  أال تكرم فزد في َعَدمي و ضياعي

  و اجعلني في نظري كما أنا في واقعي
  

  يوم أمسيت عاشقًا لجمالك
  جننت بوجهك العديم المثال

  رأيت أن لم يكن في العالمين سواك
  فذهلت عن نفسي و غرقت في كمالك

  
  يا حال عقدة قلبي المجنون
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  يا من نور وجهك مصباح كوخي
  ارفع الحجاب من بيننا

  حتى تجدعيني التائهة طريقا إلى وجهك
  

   أنا الحق    تظهر الطواف حول  ابن منصور   ما دمت 
  تثير الضجيج و الهياج دون أن ترى جمال الحبيب

  دك كموسى جبل أنانيتك
   أِرني   حتى يتجلى جماله من دون 

  
  ما لم يدك تجليه الجبال ،إنك

  و ما لم يجعلك الصعق مندكاً  منه
   لن تراني   ستسمع دائما نداء 

  إفـْـنَ  حتى ال يفك نفسه عنه
  

أمـا فرهـاد كانـت ايـة فـي الجمـال قديمـة فارسـية  ن اسـم ملكـةشيري ان ومن الجدير ذكره
فهو أحد عشـاق شـيرين و يـرتبط إسـمه فـي األدب الفارسـي كمـا يـرتبط قـيس بليلـى فـي 

   األدب العربي 
  

ويعبر اإلمام الخميني عن تجاوز العارف لذاتـه حـين يـدخل فـي عـالم العرفـان والعشـق 
  :فيقول

 وابتليت عندما رايت الخال على شفتك
  نظرت الى عينك العليلة فتمرضت

 فرغت من ذاتي وعزفت معزوفة انا الحق
  واصبحت مثل منصور وهو الحالج الشتري صليبي

  
  :ومن خمرياته العرفانية
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  افتح الدن أمام السكارى
  تخل عن عشاق األهواء

  و كالطفل الصبور في كتاب
  تقّبل مني رمز السكر

  و مثل سحاب الربيع في الرياض
  ،كن بصفاء الورد ،وءامنح الهد

  ِصر تاريخًا مصغرًا لجماله
  اسمع أخبار األلف قصة
  ارفع الكأس ثم اقرأ همساً 

  على المعوزين و الشاربين حتى السكر
  يانقطة عطف سر الوجود

  ارفع عن المحب كأس السكر
  

  :ويقول في غزلياته وعشقياته
  أنا الشاهد العليم بالمدينة

  أنا الملك و العاشق المتسول
  اآلمر في مجمع العشاق أنا

  المطيع ألوامر الحبيب الغادر
  مفاخري ومعايبي قد جازت المدن

  أنا لعبة االبعدين و االقربين
  أنا السكران من قدح خمرتي الصافية

  أنا البعيد ألجل حبيبي اآلسر
  أنا الباني لدير العاشقين

  أنا الخاسر العابث العاجز
  من قلبي ،من حياتي ،من روحي

  :حلقومي صعدت هذه الترنيمة من لساني و
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  يا نقطة عطف سر الوجود
  ارفع عن المحب كأس السكر

  
  إن في جوف معطفي لسرا

  هو رمز خارج عقلي و ديني
  أنا في عصبة العشاق السكارى

  متحرٌر من عار الصلح و العداء
  طيور السماء.. أنا طيٌر في سري

  أنا نملٌة في قرية نمال األرض
  ذاأنا في عيون العاشقين ك

  أنا في نظر السالكين كيت
  أنا المفتون بجمال حبيبي

  أنا الطليق في جنتي العلية
  أنا من بغمزٍة من عيون ورديات الخدود

  استغني عن دالل الحور العين
  و بلساٍن بعيٍد عن كل لسان

  أقول في محفل حساني المدلالت
  يا نقطة عطف سر الوجود

  ارفع عن المحب كأس السكر
  

  يرارتفع من عشق صف
  طالبًا عوًنا من صديق

  أتى به إلى الحانة
  ليتوب على يد شيخ

  و ال يعود يتحدث عن الحب
  حتى يحيي الفقر قلبه
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  إنك إن لم تكن لك خصال الدرويش
  تُمت من فراق ساحر فؤادك

  إن الحانة ليست مكانًا لالفتخار
  إنها مكان اإلثم وطأطأة الرأس

  أال قل بغنٍج في مجمع األحباب
  :و لكن بشجاعة –ل ق –بهدوٍء 

  يا نقطة عطف سر الوجود
  ارفع عن المحب كأس السكر

  
  المرأة الجميلة رمز المحبوب

وممن يفسر ويشير الى هذا المنهج الرمزي بـالتعبير عـن المحبـوب المطلـق مـن خـالل 
االشــــارة الــــى المحبــــوب الترابــــي وضــــرورة انتخــــاب المــــنهج الرمــــزي فــــي التعبيــــر عــــن 

وسـنمر علـى طائفـة مـن اقـول اهـل . االدباء والشعراء والعرفاء مكنونات الفؤاد عدد من
ـــا بصـــحتها او مشـــروعيتها وانمـــا نريـــد ان  ـــا لهـــا اعتقادن ـــذوق والعرفـــان وال يعنـــي نقلن ال

  .نتسلل لعقلية اهل هذه المدرسة المعرفية في تناول الحقيقة
  : يقول النفزي الرندي* 

عند العبد ، فافشى بـالتعبير   هللا تعالىفي قلوب األحرار قبور األسرار ، والسر أمانة ا
ال يحب الخائنين ، وأيضا فـإن األمـور المشـهودة ال يسـتعمل   عنه خيانة ، واهللا تعالى

فيهــا إال اإلشــارة واإليمــاء ، واســتعمال العبــارات فيهــا إفصــاح بهــا وٕاشــهار لهــا ، وفــي 
ا وانغالقــــا ، ألن ذلــــك ابتــــذالها وٕاذاعتهــــا ، ثــــم إن العبــــارة عنهــــا ال تزيــــدها إال غموضــــ

األمــور الذوقيــة يســتحيل إدراك حقائقهــا بالعبــارات النطقيــة ، فيــؤدي ذلــك إلــى اإلنكــار 
  .والقدح في علوم السادة األخيار 

  . علمنا هذا إشارة ، فإذا صار عبارة خفي: قال أبو علي الروذباري * 
اهللا صــلى حملــة علــم النبــوة هــم الــذين عنــاهم رســول  :قــال لســان الــدين بــن الخطيــب* 

وهـذا العلـم هـو الـذي ال : علمـاء أمتـي كأنبيـاء بنـي إسـرائيل قـالوا: اهللا عليه وسلم بقولـه
  يجوز كشفه ، وال إذاعته وال ادعاؤه ، ومن كشفه وأذاعه وجب قتله واستحل دمه 
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نحـــن حّبرنـــا هـــذا العلـــم تحبيـــرا ، ثـــم : روى الكالبـــاذي عـــن الجنيـــد أنـــه قـــال للشـــبلي* 
أنـا أقـول وأنـا : فقـال.ب ، فجئـت أنـت ، فأظهرتـه علـى رؤوس المـأل خبأناه فـي السـرادي

  ؟أسمع ، فهل في الجارين غيري 
ونقل الشعراني كذلك عن الجنيد أنه كان يستر كالم أهل الطريق عمن لـيس مـنهم، .*

وكــان يســتتر بالفقـــه واإلفتــاء علــى مـــذهب أبــي ثـــور ، وكــان إذا تكلــم فـــي علــوم القـــوم 
  . مفتاحه تحت وركه أغلق باب داره ، وجعل

امتنعــت عنــي الرؤيــا لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه  :روى عــن الشــاذلي أنــه كــان يقــول* 
إنـك لسـت بأهـل لرؤيتنـا ألنـك : يا رسول اهللا ، ماذنبي ؟ فقال: وسلم ، ثم رأيته ، فقلت

  تطلع الناس على أسرارنا 
إخـواني ، :الكبـرى  قال الشيخ الشهير عبد السالم الفيتوري يكتب فـي كتابـه الوصـية* 

وسنذكر لكم كالما في المغيبـات لكـن يجـب اإلمسـاك عنهـا إال ألهلـه الـذين يكتمونـه ، 
  وال ينبغي إظهاره للسفهاء الذين يلحقون به إلى األمراء والجبابرة وأهل الدنيا 

  :قال الشعراني يقطع في هذا الموضوع وكان بعض العارفين يقول* 
علـى مـن لـم يكـن مـن أهـل طريقتنـا ، وكـذلك ال يجـوز  نحن قوم يحرم النظـر فـي كتبنـا

ألحــد أن ينقـــل كالمنــا إال لمـــن يــؤمن بـــه ، فمــن نقلـــه إلــى مـــن ال يــؤمن بـــه دخــل هـــو 
علــى رؤوس األشــهاد   والمنقــول إليــه جهــنم اإلنكــار ، وقــد صــرح بــذلك أهــل اهللا تعــالى

  . من باح بالسّر استحق القتل:وقالوا
يــروون أن . ب ان الحــالج لــم يقتــل إال إلفشــاء ســّرهومــن طريــف مــا يــروى فــي هــذا البــا

  : على الحالج وهو مصلوب ، فقال له الحالجمر كبير العارفين وقطب االقطاب 
  هذا جزاء أولياء اهللا ؟

  . نحن كتمنا فسلمنا ، وأنت بحت فمتّ : فقال له
كنــت أنــا والحســين بــن منصــور شــيئا واحــدا إال :روي عــن أبــي بكــر الشــبلي أنــه قــال* 
  . نه أظهر وكتمتأ

لســر محبتــه مــن الشــيوع فــي غيــر اهلــه واشــفاقا  حرصــا مــن الواصــل وصــونا كــل ذلــك
  .في دينهم ودنياهميفتنوا  ان على السامعين

 :يقول النابلسي *
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 .عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير
  

علـم لقـال وكأن لسان حال العارفين تصدح وتقول لـو علـم ابـو ذر مـا عنـد سـلمان مـن 
  .رحم اهللا من قتله

  
  :يقول احد كبار اعمدة مدرسة العشق االلهي فيما ينسب اليه 

  يا رّب جوهر علم لو أبوح به
  أنت ممن يعبد الوثـــنا: لقيل لي

  والستحل رجال مسلمون دمي
  يرون أقبح ما يأتـــونه حســــــنا
  إني ألكتم من علمي جـــواهره

  ناكي ال يرى الحق ذو جهل فيفتن
  

  الخاتمة

المعـاني  نقصائد العشق يـا ولـدي بهـا الكثيـر مـن المعـاني فليختـر كـل منـا مـا يريـده مـ
  :ه عادة قصائديبواختم كالمي بما ابدأ 

مــن هــو الحبيــب ومــن هــي : عنــدما يقــرأ قصــائدي احبتــي القــراء او االصــدقاء يتســائلون
 الحبيبة؟؟

  ...فقال احدهم انها قصائد حب بين امرأة ورجل
ال انـت لـم تصـل الـى غـور الحقيقـة فكـأني بالشـاعر كـان يشـير الـى : اخر لـالولوقال 

عشق بين امـة مغـدورة مظلومـة مقهـورة عبـث بهـا العـابثون وبطـل تنتظـره النقاذهـا ممـا 
  .هي فيه

  !!!وقال الثالث ال يهم من هو الحبيب ومن هي الحبيبة لكنها اغاٍن عجيبة
  

العـارف الهـارب المتخفـي فـي سـرابيل البعـاد  دانلـالطـائف فـي الب واقـول كمـا قـال جـدي
عــن االشــرار الــذين ذبحــوا ابــاءه واجــداده بســيوف االحقــاد، وقــد اتخــذ مــن منــازل جــده 
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طـاف  تلـك التـي. حـدودها بـين طـوى والغـري وسـيناء االكبر على حافـة الصـحراء التـي
موســـى و  يوســـف وتمشـــى فـــي فيافيهـــا يعقـــوب ابـــراهيم واســـماعيل واســـحاق االبـــاء فيهـــا

هـــارون وداود وســـليمان وهـــزت بهـــا نخلتهـــا مـــريم بنـــت عمـــران وعمـــد بهـــا يحيـــى ملـــك و 
ى بن مريم موعظته على تالميذه بـين الربـوات عيس المسيح والقى بها السالم وروح اهللا

اقــول كمــا قــال هــذا  .الخــالصوبنــى عليهــا شــمعون الصــفا كنيســة  فــي الجبــل المقــدس
  :اور لسيد االولياء، يوم قالالعابد الزاهد المتطهر بماء الفرات والمج

  قلوب العارفين لها عيون
  بها ازدادت بصائرهم يقينا

  ترى االشياء واالشياء غيب
  ترى ما ال يراه الناظرونا

  والسنة بسرهم تناجي
  كما ناجته فيه الواصفونا
  واجنحة تطير بغير ريش
  لتلتقط المعارف واليقينا

  وتخترق العوالم حيث طارت
  ميناالى ملكوت رب العال

  بها الباري تجلى منذ قالوا
  لدعوته بلى في القائلينا
  وذاك السر معراج اليه
  به تدنو دنو المخلصينا

  وترقى في العلي مرقا رفيعا
  وتسبق في عالها السابقينا
  وما علم الورى اال ظنون

  وما عرفت علومهم الظنونا
  الخ....................
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  صفحة من ديوان قديم مخطوط وتظهر بها عيون قلوب العارفين وانس العاشقين

  
. وكــل يفهــم االمــور بمــا يــدور فــي نفســه .يعمــل علــى شــاكلتهخــي وصــديقي ايــا  وكــلٌ 

فتجـد االنسـان الطـاهر يفسـر الشـعر بمـا عنـده مـن طهـر ونقـاء . واالناء ينضح بما فيه
بالصــورة االنسـانية يفســر الكــالم والشــعر وكـل معــاني الحيــاة بمــا وتجـد الفاســد المتلــبس 

الـذي ال يتعامـل مـع االريحـي البـريء البسـيط وتجد المـرح . الشرانية تمليه عليه طبائعه
اينمــا والــنغم الجميــل والموســيقا المنســابة االمــور اال بمظاهرهــا يطــرب للحــب والجمــال 

  .وجدهما
لمثقفــين ففهمــوا المقصــد، وتعامــل معــه الكثيــر كتبــت نوعيــة مــن القــراء ا تعامــل مــع مــا

 .وحبــورهم وســرورهم حبــة الطيبــين فاســتمتعوا وعبــروا عــن فــرحهمالكثيــر مــن اخــوتي األ
مــن معلنــة واضــحة فــي احــد المواقــع تــأتيني رســالة  ماعنــدمــن فرحــة عنــدي مــا اكبرهــا و 
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 تقــرأ ســنة ولــم احــس بــانوثتي واهميتــي كــأمرة اال عنــدما 35عمــري  :فتـاة طــاهرة تقــول
فمــا هــي اال ثالثــة دقــائق واذا بــي احلــق فــي  "ان عيونهــا نجــالء"فــي الثالثــة قصــائدك 

كبــار  واخـوات يكفينــي هـذا التقيـيم مـن اخـوة. عـالم الفـن والجمـال واالحاسـيس االنسـانية
التـــي مـــن اخـــوة واخـــوات ابريـــاء تطـــربهم الحـــان الوفـــاء  ويتعمقـــون فـــي دقيـــق المعـــاني ا

  .الحان السماء مقطوعات نضم يكتبها الدرويش لتعزف
ـــتجهم و  بعـــدهم حاقـــد لئـــيموال يهمنـــي  ـــاان ي مـــن ضوضـــاء السياســـة  اهاربـــ فينتقـــد مغني

  .ومنزلقاتها بعدما كانت وما تزال تعتصر كل ذرة من وجوده االنساني
الـــذين يلبســـون مســـوح التقـــوى امـــام النـــاس ويلحســـون ارجـــل  :ؤالء المتجهمـــيناقـــول لهـــ

الشــكل  تجهــم نال والعبــوس ســاثور علــى الــتجهم .ســوداءابلــيس فــي الغــرف المظلمــة ال
الــم يقــل ســيد االوصــياء ان المــؤمن بشــره فــي  .شــعبة مــن شــعب النفــاق وجشــع الــداخل

أولئــك الــم يعيبــوا  .وجهــه وحزنــه فــي قلبــه وان المنــافق حزنــه فــي وجهــه وبشــره فــي قلبــه
ه دعابـة وانـه ينـام وامام االتقياء علي بـن ابـي طالـب ان بـ اولياءسيد  اىيلعالمتجهمين 

فـــنحن ذوا الدعابـــة ونحـــن الترابيـــون ونحـــن العاشـــقون لكـــل  .مثـــل الفقـــراء علـــى التـــراب
  .جمال الن اهللا جميل ويحب الجمال

  
: متســـائال وساســـامح امثـــال صـــديقي العزيـــز وهـــو احـــد الكتـــاب الطيبـــين الـــذي قـــال لـــي

امــا تخــاف مــن . رامفــي افــاق الغـ راقــرأ لــك هـذه االيــام قصــائد جميلــة ولكنهـا تــدو  سـيدنا
  نشر امثال هذه القصائد؟؟

  وممن ينبغي لي ان اخاف؟؟...حجي ابو : قلت له
مــن النــاس الــذين ينظــرون لــك رمــزا مــن رمــوز الحركــة االســالمية واحــد الــذين مــا : قــال

  !!زالوا متمسكين بمنهج االستقالة
قصــائد ب بهــذه المــن ذكــرتهم مـن النــاس فــاكثرهم ممـن رّحــ مــاا :حجــي اجيبـك: قلـت لــه

واالشــعار واعتبرهــا صــفحة اخــرى مــن صــفحات الصــدق واالخــالص فــي التعبيــر عــن 
احترمتـك اكثـر عنـدما عرفـت ان هـذا السـيد الوقـور : وقال لي بعضهم .الذات واالفكار

  !!!يحمل في قلبه مثل هذا الشعور وكأنها زقزقات عصفور
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ـــائي ممـــن ال  ـــالهم وتتمـــرن ارواحوللمخلصـــين مـــن اخـــوتي وابن ـــى بعـــد هـــم يتســـع خي عل
التحليــق فــي هــذه المجــاالت فانــا علــى وشــك انجــاز بحــث مفصــل يتحــدث عــن رمــوز 

هــو البحـث الــذي بـين يــدي (الغـزل والعشــق والغـرام رالوجـود واالنسـان والجمــال فـي شــع
ين فــي اكتســاب المعرفــة بهــذا الجانــب فــاني لهــم فــان كــانوا جــادّ . )القــارئ الكــريم االن

  .حاضرمستعد و ار الفكري خادم ولمزيد من التفاهم والحو 
امــا تخشــى ان ال ترتــاح  ،العلويــة زوجتــك احســنت ســيدنا ولكــن تبقــى: الصــديقاردف 

  لهذه االشعار؟؟؟
اول مــــن تســــمع اشــــعاري هــــي حبيبتــــي وزوجتــــي وام اوالدي وبنــــاتي ورفيقــــة : قلــــت لــــه

وهي اول من تتفهم مقاصـدها . من صعوبة مرافقتيفيها رحلتي والتي عانت ما عانت 
بــل انهــا تسـهر معــي عنــدما ترانـي اعــاني فــي نظــم . اشــرح المعــاني الغامضـة لهــا النـي

انهــا يـا حجــي المقصـودة فــي . عـاتيو قصـيدة مـن قصــائدي او اكتـب مقطوعــة مـن مقط
انهـــا الـــروح التـــي تســـلي روحـــي، ولهـــا  .معظـــم اشـــعاري النهـــا حوريـــة فـــي رداء انســـاني

  .حبي واحترامي وبوحي
التفاتـة (ويـة لْ العِ وية لَ لك في زوجتك العَ  يا سيد وهنيئا هنيئا لك في شعرك: قال الحجي

 العلويـــةو مـــن االنتســـاب لعلـــي بـــن ابـــي طالـــب جميلـــة مـــن الصـــديق اذ العلويـــة االولـــى 
  )والعلى والعلياء من االنتساب الى العالم العلوي الثانية

  
يـد اء زيـن العابـدين المسـمى مناجـاة المحبـين فبـه خالصـة لكـل مـا نر عواختم كالمي بد

  :الوصول اليه، فاسمعه وهو يقول
  َمَحبِتَك، َفراَم ِمْنَك َبَدًال؟  إلِهي َمْن َذا الِذي َذاَق َحالَوةَ 

 َفاْبَتَغى َعْنَك ِحَوًال؟ َوَمْن َذا الِذي َأِنَس ِبُقْرِبَك،
  اْصَطَفْيَتُه ِلُقْرِبَك َوِوالَيِتَك، إلِهي َفاْجَعْلنا ِممنِ  

ْيَتُه ِبَقضآِئَك، دَك َوَمَحبِتَك،َوَأْخَلْصَته ِلوُ  ْقَتُه إلى ِلَقآِئَك، َوَرض َوَشو  
  إلى َوْجِهَك، َوَحَبْوَتُه ِبِرضاَك،  َوَمَنْحَتُه ِبالنَظرِ 

ْدِق ِفي َجواِرَك،  َوَأَعْدَتُه ِمْن َهْجِرَك َوِقالَك، ْأَتُه َمْقَعَد الصَوَبو  
  َأهْلَتُه ِلِعباَدِتَك، َوَهيْمَت َقْلَبُه إلراَدِتَك، وَ  َوَخَصْصَتُه ِبَمْعِرَفِتَك،
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  ِلُمشاَهَدِتَك، َوَأْخَلْيَت َوْجَهُه َلَك، َوَفرْغَت ُفؤاَدُه ِلُحبَك، َواْجَتَبْيَتهُ 
ْبَتُه ِفيَما ِعْنَدَك، َوَأْلَهْمَتُه ِذْكَرَك، َوَأْوَزْعَتُه ُشْكَرَك،  َوَرغ  

  ِلُمناجاِتَك، َك، َوَصيْرَتُه ِمْن صاِلِحي َبِريِتَك، َواْخَتْرَتهُ َوَشَغْلَتُه ِبطاَعتِ 
  .َوَقَطْعَت َعْنُه ُكل َشْيء َيْقَطُعُه َعْنكَ 

ْفَرةُ   َدْأُبُهُم االْرِتياُح إَلْيَك َواْلَحِنيُن، لُهم اْجَعْلَنا ِممنْ ال َواَألِنيُن، َوَدْهُرُهُم الز  
ِخـْدَمِتَك، َوُدُمـُوُعُهْم سـآِئَلٌة ِمـْن َخْشـَيِتَك،  ِلَعَظَمتِـَك، َوُعُيـوُنُهْم سـاِهَرٌة ِفـي ِجباُهُهْم َسـاِجَدةٌ  

  ِبَمَحبِتَك، َوَأْفِئَدُتُهْم ُمْنَخِلَعٌة ِمْن َمهاَبِتَك، َوُقُلوُبُهْم ُمَتَعلَقةٌ 
  شآِئَقٌة، ْجِهِه ِلُقُلوِب عاِرفيهِ ُقْدِسِه َألْبصاِر ُمِحبيِه رآِئَقٌة، َوُسُبحاُت وَ  يا َمْن َأْنوارُ 

  َأْسَأُلَك ُحبَك َوُحب َمْن ُيِحبَك، يا ُمنى ُقُلوِب اْلُمْشتاِقيَن، َويا َغاَيَة آماِل اْلُمِحبينَ 
  ُقْرِبَك، َوُحب ُكل َعَمل ُيوِصُلِني إلى

 ا ِسواَك َوَأْن َتْجَعَل ُحبِمم إَلي اَك قآِئدًا إلى ِرْضواِنَك، يَوَأْن َتْجَعَلَك َأَحبإي  
  َوَشْوِقي إَلْيَك ذآِئدًا َعْن ِعْصياِنَك،

، َواْنُظْر ِبَعْيِن اْلُود َواْلَعْطفِ  َظِر إَلْيَك َعَليَواْمُنْن ِبالن ، إَلي  
  َواْلُحْظَوِة ِعْنَدَك، َوال َتْصِرْف َعني َوْجَهَك، َواْجَعْلِني ِمْن َأْهِل اِإلْسعادِ 

  .يا ُمِجيُب، يا َأْرَحَم الراِحِمينَ 
  

 السيد عالء الجوادي


