
 تحوالت الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر

  )1(أدونيس و أحمد الشهاوي

  للعلوم اإلسالمية قسنطينة جامعة األمير عبد القادر سكينة قدورد.

  :                                      الشاعر المعاصر و التجربة الصوفية-أ

تشكل التجربة الصوفية بأبعادها الروحية و الفكرية و اللغوية مصدرا خصبا من بني املصادر الرتاثية اليت يرتكز     
عليها الشاعر العريب املعاصر،فقد وجد فيها ما يليب فضوله و حبثه الدائم عن فضاءات جديدة ما فتئ جيرا و 

اط تشابه، منها اعتمادمها على اخليال اخلالق،فكالمها فرار إىل يثري ا جتربته،مستأنسا مبا بني التجربتني من نق
ملجأ أو مالذ،و كالمها "خياالت تريد اخلالص من الواقع املتناهي إىل الغيب الالمتناهي،و تريد أن تعرب الزائل إىل 

وم عجز اللغة بشطحه ،و منها تبنيهما اللغة الرمزية اإلشارية القائمة على التخييل "فكما أن الصويف يقا)2(اخلالد"
اللغوي،مييل الشاعر بُلَغته الشعرية صوب آفاق التخليق بواسطة اإلشارة و اإلحياء،ما دام الوصف و البيان ال 

،و غري خاف عنا ما تنطوي عليه هذه اخلاصية (عند الفريقني)من رشاقة يف اللغة و )3(يغنيان يف مثل هذه احلالة"
  ت.عمق يف الداللة و تعدد يف القراءا

كما تشرتك التجربتان يف العواطف املتوقدة و املكابدة و املعاناة و نشداما الوصول إىل احلقيقة بواسطة       
و اعتمادمها يف الغالب على جتربة عشقية عميقة،فكالمها يعاين حاال من احملبة و املراقبة و اخلوف    و  ،)4(اخليال

  )5(قني....و الشوق و الطمأنينة و الي الرجاء و األنس 

و ال يعين هذا تطابق التجربتني،فهما ختتلفان يف الرؤى والتصورات و املنطلقات و الغايات فاألساس يف التجربة     
الصوفية الرتاثية استغراق وذوبان و احتاد جوهره األول و موضوعه العشق اإلهلي يف أمسى معانيه، واحلال يف الثانية 

  .)6(تكون إجتاها حنو اهللاحال اخنطاف،ليس بالضرورة أن 

و برغم بقاء التجربة الصوفية جمرد نص تراثي ثابت فقد كانت و ما تزال قبلة الشعراء املعاصرين،و خباصة     
مثاليا للثورة و التمرد و رفض القوالب اجلاهزة،مبا يف ذلك الفكر الديين احملدد  مدرسة احلداثة اليت اعتربا منوذجا

7(ا حركة دينية يف العمقبطقوس و فرائض مع أ(.  
  مالمح الخطاب الصوفي في الشعر العربي المعاصر:-ب

                                                           

(الوصايا في عشق النساء و قل هي)  ارتأينا الوقوف عند تنظيرات أدونيس باعتباره مؤسسا للحداثة و التطبيق على ديواني أحمد الشهاوي-)1(

  فقد تجسدت فيهما أهم أساسيات مدرسة الحداثة 
  .63-61،ص 2006هـ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،7ينظر:وضحى يونس، القضايا النقدية في النثر الصوفي حتى ق-)2(
  .         10ص- هـ 1421 -م 2000 1الدار البيضاء،ط-المدارس-الصوفية في الشعر العربي المعاصر،المفاهيم و التجليات- محمد بنعمارة-)3(
  .84هـ ص1420-م1999 1مصر ط-القاهرة-دار األمين-في الشعر العربي المعاصر األثر الصوفي- إبراهيم محمد منصور-)4(
  . 229ص 2000القاهرة -الدار العربية للنشر و التوزيع-اإلبداع و المصادر الثقافية عند أدونيس-عدنان حسين قاسم-)5(
  .92ص-م1997-1ط-بيروت- بيةدار الصرافة العر -م1984حركة الحداثة، آراؤها و إنجازاتها حتى عام -ديزيرة سقال-)6(
  .281-230اإلبداع و المصادر الثقافية عند أدونيس، ص-عدنان حسين قاسم-)7(



يتفق جل الشعراء املعاصرين يف متجيدهم للخطاب الصويف و العودة إليه و اإلفادة منه بل و إعادة صياغته، و     
ثقافات الشعراء وتوجهام لكنهم خيتلفون يف زاوية الرؤية إىل هذه التجربة و نقاط التعامل معها و ذلك تبعا ل

الفكرية و بيئام(مكانيا و زمانيا و ثقافيا...) حىت إنه ميكننا الزعم أن لكل اجتاه تصوفه اخلاص به، فلليسار 
تصوفه و لليمني تصوفه و لإلسالمي تصوفه...، وإن االختالف ليتجاوز مابني االجتاهات و الشعراء من فوارق يف 

ريقة تعاملهم معه إىل الشاعر الواحد منهم،فكثري منهم مّر بتحوالت و تنقالت من نظرم إىل النص الصويف وط
حال إىل حال حبسب التجربة الشعرية و املرحلة الزمنية، كتجربة الشاعر املصري أمحد الشهاوي اليت بدأت عميقة 

  يف أعماله األوىل و انتهت سطحية تقريرية مباشرة يف أواخر أعماله.
 :ج نهجهمالرواد و من نه-1

و نقصد م بدر شاكر السياب و عبد الوهاب البيايت و من تبعهم كصالح عبد الصبور و حممد الفيتوري....، 
بالقضايا الثورية و القومية والوطنية  مففي مرحلة اخلمسينيات و الستينيات على سبيل املثال انشغل الشعراء بااللتزا

و شكلت هاجسا و مها كبريا بل و معيارا فنيا كان له األثر يف توجيه الشعراء توجيها إيديولوجيا على حساب 
  .)8(البعد الفين و جلهم اعترب الشعر "اخنراطا يف املشاكل اليومية و احلياتية للناس"

دة وهي تشق طريقها إىل الوجود "كوارد من أوراد الصوفية" يعتربها فهذا صالح عبد الصبور الذي رأى القصي    
بفضل الطقوس الصوفية على جتربته الشعرية فقد كان قريبا منذ  ف،و يعرت )9(نوعا من السلوك يلتقيان يف املكابدة

العميقة لغتها الطفولة من تلك اللقاءات و االس اليت عرفها اتمع املصري، و لكنه مل يأخذ من هذه التجربة 
الروحية وال رمزيتها و ال كثافة خياهلا، و إمنا تعالق مع مواقف شخصياا، فقد تقنع يف مسرحيته الشعرية "مأساة 
احلالج" بشخصية احلالج يف ملمح صراعها مع السلطان بعيدا عن رؤيته الشعرية، و قد اعرتف بسلطة 

 تطرحها فقد كانت قضية خالصي الشخصي فقد كنت أعاين اخلَارِْجَنصي يف مسرحيته فقال:"أما القضية اليت
وكنت أسأل نفسي  حرية مدمرة إزاء كثري من ظواهر عصرنا، و كانت األسئلة تزدحم يف خاطري مضطرما، 

السؤال الذي سأله احلالج لنفسه:ماذا أفعل؟و هنا ألقت املسرحية قضية دور الفنان يف اتمع، و كانت إجابة 
  .)10(تكلم....وميوت...."احلالج هي أن ي

و هو اخلط نفسه و املسار الذي سلكه عبد الوهاب البيايت، يف قصيدته "عذاب احلالج"،ففيها يتعالق مع -   
مواقف احلالج مع حميطه(شعبا و سلطانا) و ال ينشغل خبطابه و مبمكنه الشعري، و قد تقنع هو اآلخر بشخص 

، و يستحضره يف قصيدة "قراءة يف كتاب )11(ن الدِكَتاتُورِيّات العربيةاحلالج لقول ما مل يستطع قوله بنفسه يف زم

                                                           

  .59، ص2000، 1دار توبقال، المغرب، ط-أدونيس و الخطاب الصوفي- خالد بلقاسم-)8(
  .139، 9، ص 2001، 1محمد بنعمارة، األثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر،  المدارس، الدار البيضاء، ط-)9(
  .219صالح عبد الصبور،حياتي في الشعر،ص -)10(
  . 9ص 2، واألعمال الكاملة، ج39ص 2عبد الوهاب البياتي، تجربتي الشعرية،ج -)11(



  .)12(الطواسني للحالج" ليسائل الواقع املعاصر عن صلبه حلالج هذا العصر برغم نصرته للجياع والفقراء...
إال يف دائرا اخلارجنصية التابعة ملفهوم االلتزام، فقد  )13(وال يفهم الرؤيا يف قصائده "الرؤيا الثالثة"و"الرائي"

"بقي التصوف لدى البيايت جمرد شعار، ألنه راهن يف تعالقه معه على مواقف ممثليه وليس على رؤاهم الشعرية، أو 
خوذا مبا . وقد كان البيايت هو اآلخر مأ)14(إمكانات خطام يف إمداد املمارسة النصية احلديثة مبا يعمق شعريتها"

ترسب يف ذاكرته من أجواء االحتفاالت الدينية اليت عرفتها بيئة العراق يف مساجدها العتيقة وزواياها و أضرحتها 
... 

وال ختتلف عن هؤالء حال الشاعر السوداين حممد الفيتوري ، بل إا أشد التحاما بعوامل الصوفية     يف 
فيها جمالس الذكر والسماع وتعدد الطرق الصوفية، وكان والده أحد   طقوسها وأجوائها، فقد ترعرع يف بيئة انتشرت

كبار رجاالا، وكان ألجوائها املرتبطة بالشعر غالبا واملرتكزة عليه يف أناشيدها ومواجيدها أثرها يف تفتق شاعريته 
  . )15( وانبثاقها

وفية بصورة خاصة، بعيدا و عموما فإن مااشتغل عليه هؤالء الشعراء هو احلدث الصويف و الشخصية الص
عن اخلطاب الصويف بتشكيالته اللغوية و دالالته املفتوحة و قراءاته املتعددة، "فقليلة هي التجارب الشعرية 
املعاصرة، اليت استطاعت تذويب البعد الصويف يف كتاباا، و توسيع نطاق رؤيتها بتجاوز اجلانب العقائدي   يف 

،و إحدى أهم اإلمكانات، تاحتها هذه الرؤيا....فقط إمكانات العيور اليت أ الرؤية الصوفية كما هي، و تبين
شحن اللغة بطاقات تعبري غري ما كانت حتمله....و فتح أفق جديد لقرائن تدل على بزوغ حممول جديد على 

  .)16(أنقاض اللفظ القدمي"
  :حركة الحداثة و الخطاب الصوفي-2

ثة مع اخلطاب الصويف حنتاج إىل وقفة عند أساسيات احلداثة اليت لعلنا قبل احلديث عن تعامل حركة احلدا
على ضوئها تتحدد فلسفتها و يتضح مسبقا منهاج تعاملها مع أي نص تراثي أو حديث،عريب أو غريب...و 

  خباصة الصويف.  
  أساسيات الحداثة: -أ

ارب اإلبداعية و التنظريات يتأسس الشعر احلداثي  على مفاهيم جلها من نتائج انفتاح الشعراء على التج
النقدية الغربية و تبنيهم للطروحات الفلسفية الغربية ذات اإلجتاهات اإلحلادية غالبا (كالوجودية                و 
السريالية...). و ينبين على فكرة الغرابة و الطرافة و الالنفعية (فهو شعر غري ملتزم) منشغل بذات الشاعر   و 

                                                           

  .365 ج ص 1995، األعمال الشعرية الكاملة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،عبد الوهاب البياتي -)12(
  .212 ،75ص2المصدر نفسه ج-)13(
  . 59خالد بلقاسم، أدونيس والخطاب الصوفي،ص  -)14(
  .199،ص 2001محمد بن عمارة، األثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، المدارس، الدار البيضاء،-)15(
  47ص-الدار البيضاء-دار الثقافة-أفق ألشكال محتملة-صالح بوسريف-)16(



يكاد يغادرها، كما يعتمد على عنصر اإلدهاش و املفاجأة، و يدعو إىل منهج جديد     يف  الدوران حوهلا، ال
التعامل مع اجلذور التارخيية و الثقافية و الفكرية و الدينية، يقوم على مبادئ كثرية كان أدونيس من أكرب املنظرين 

على –املصطلحات الصادمة اليت تقدم  هلا، أمهها التجاوز و الرفض و التمرد و التحول و اهلدم و غري ذلك من
رؤيا جديدة للفن و العامل و اإلنسان، رؤيا تساؤل حول املمكن و رؤيا احتجاج على السائد، ألا ترمي  -حدهم

. و ميكننا إمجال املبادئ اليت ارتكزت عليها حركة احلداثة يف نقاط )17( يف األخري إىل حرق كل املعطيات السائدة
  أمهها:

  القطيعة مع الثوابت:فلسفة - 
و        مما الشك فيه أن الثوابت يف حياة األمم و اتمعات كثرية منها التاريخ و الدين و اللغة و العادات

و  التقاليد و غريها من القيم و املثل املتعارف عليها املنظمة حلياة الناس و اليت تشكل جذور اإلنسان و أصوله  
لغوي...بدعوى ; نادى رواد حركة احلداثة بقطيعة شاملة مع كل قدمي/ديين/ثقايف/واستمراره، فقد  أسباب بقائه

إتاحة فضاء من احلرية للعلمية اإلبداعية، و عن مساحة فعل القطيعة و بعد مداه و فداحته يقول كمال أبو 
رب :"احلداثة ليست انقطاعا نسبيا فقط، بل هي أعنف شرخ يض- وهو واحد من أنصارها و منظريها-أديب

الثقافة العربية يف تارخيها الطويل، و ليس يف هذه الثقافة يف أي مرحلة من مراحلها ما يعادل هذا اإلنشراخ املعريف 
  .)18( و الروحي و الشعوري، الذي يكاد يكون اجتثاثا من اجلذر"

إلنسان، فقد دعت حركة انفصام شاملة إىل انفصام شاملة و عنيفة بني املاضي و احلاضر، بني اإلنسانو ا
بني اإلنسان وعامل الغيب...معتمدة على مقوالت الفكر الغريب و فلسفاته اإلحلادية حول الوجود  و اهللا و الدين 

  و اإلنسان...
، ة، عبثيةو كان هلذه الفلسفة أثرها على نصوصها الشعرية اليت بدت غريبة عن وسطها وواقعها الغريب، قلق

وكأا جمرد عملية استنساخ ملفاهيم الرفض والتمرد      يف املنظور  ،)19( مادية مفرغة من أي بعد غييب أو روحي
  الغريب.

  انتهاك املقدس :                                                  - 
إن فعل القطيعة مع الثوابت املشار إليها سابقا يقود حتما إىل معاداة كل ما هو ديين باعتبار الدين من أهم 

أجلها يف حياة اإلنسان و مما مييز حركة احلداثة هجومها على كل ما هو ديين وتطرفها يف تسفيه العقائد الثوابت و 
بدء بالقضايا الصغرى إىل قضية األلوهية، ورفضها للعبادات و الغيبيات وتناوهلا للمقدسات بشيء    من التهكم 

ودعت إىل معاداة األديان وكل ما  - كان نوعهمهما   - ،فقد أعلنت احلداثة قطيعة تامة مع الدين )20(والسخرية 

                                                           

  .20، ص 1وسياسة الشعر، دار اآلداب بيروت، ط-،21دة، بيروت، صينظر أدونيس: فاتحة لنهايات القرن ، دار العو -)17(
  الحداثة السلطة النص).-(كمال أبو ديب38ص-1984سنة- 3العدد-4المجلد-مجلة فصول-)18(
  وما بعدها . 60،ص1991ينظر إبراهيم رماني ،الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -)19(
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يرتتب عنها من قيم وأخالق باعتبارها قيودا تقمع اإلنسان وتقيده. وقد قام أكثر شعرهم   على التشكيك 
واإلحلاد الصريح الذي ال حيتمل تأويالت أخرى إذ اإلحلاد مكون فكري أساسي من مكونات اخلطاب احلداثي، 

، ومن أهم القضايا اليت طرحتها جتارم الشعرية يف هذا )21(وإشاعة االحنالل واإلباحيةوالثورة على نسق الثوابت 
  اال :                                                 

                                                     قضية موت اهللا أو قتله وتأليه اإلنسان مقابل ذلك (أنسنة الالهويت و تأليه الناسويت) : - 
انطلقت جل التجارب الشعرية احلداثية من فكرة أن اإلنسان املعاصر هو حمور الكون، و منه أسندوا له  

قدرات جتعله يتفوق على الّذات اإلهلية (تعاىل اهللا عن ذلك و تنزه سبحانه) و قادهم ذلك االعتداد باإلنسان   و 
تشوية" القائلة مبوت اهللا بل قتله، وقد متحورت جل أشعارهم حول الذات قدراته اخلارقة إىل إعالن "الفكرة الن

وعبادة "األنا" وتأليه الشعراء أنفسهم، واختذوا من الشعر املعيار األساسي والوحيد ملعرفة احلقيقة معيدين بذلك 
  .)22(خلاص به للشاعر املكانة  القدمية اليت حظي ا، من حيث كونه عرافا كبريا يستقي معارفه من غيبه ا

إم مقابل زحزحة سلطان اهللا والقيم يعلنون عن فلسفة التعايل األرضي أو األلوهية الناسوتية، ومن هذا 
العزف النشاز الذي يعافه كل ذوق سليم وذلك العصيان الفكري الذي ال مسوغ له نكتفي ببعض املقاطع  من 

  :)23(شعر أدونيس املكملة لطروحاته النظرية
  الصمتكأن اهللا - 
  أعرب فوق اهللا والشيطان- 

  دريب أنا أبعد من دروب اإلله والشيطان.
  مات إله كان من هناك- 

  يهبط من مججمة السماء
  لرمبا يف الذعر يف اهلالك 

  يف اليأس يف املتاه
  يصعد من أعماقي اإلله

  لرمبا فاألرض يل سرير وزوجة 
  والعامل احنناء.

  قل مللت من الغيب ميلي علي - 
  وأهواءه. خرافاته،
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  أسري يف الدرب اليت توصل اإلله - 
  إىل الستائر املسدله

  لعلين أقدر أن أبدله.
ولذلك جنده يدعم مذهبه الشعري بتنظرياته الفكرية حيث يكمل كل منهما اآلخر فيقول:"من هنا كان 

إىل مستوى اهللا إال بأن بناء عامل جديد يقتضي قتل اهللا نفسه، مبدأ العامل القدمي بتعبري آخر، ال ميكن اإلرتفاع 
دم صورة العامل الراهن ، وقتل اهللا...ذلك أن اإلنسان ال يقدر أن خيلق إال إذا كانت له سلطته الكاملة، وال 

  .)24(تكون له هذه السلطة إال إذا قتل الذي سلبه إياها، أعين اهللا ألن التساوي باهللا يقود إىل نفيه أو قتله"
أشكاله وتلويناته على اهللا وسلطانه وقيمه، من تغييب للطفه وعنايته  إىل ويف كل ذلك مترد صارخ "بكل 

وتعلي من شأن اإلنسان الضعيف وتؤهله، إىل   - سبحانه تعاىل–تدنيس المسه، إىل حلولية وثنية حتط من تعاليه 
خاضها شعراء  .ويف ظل حركة التأليه العبثية اليت)25( كل ضروب التطاول ، وسوء الفهم لأللوهية والربوبية..."

احلداثة بتأليه اإلنسان املعاصر عموما، وتأليه الذات الشاعرة بصورة خاصة، فإننا وجدناهم يتفننون يف توزيع ثوب 
األلوهية على كل من هب ودب و كأم ملكوا زمامها، ومن ذلك تأليههم للمرأة يف نزوع إىل عبادة مجاهلا 

 احلسي، ومناجاا مفرغة من كل نزوع ديين.

هذا أدونيس يرى أنه ال بد من دفن كل احلقائق الغيبية املعروفة السابقة و كل القيم و املثل، مشككا يف ف
مصداقيتها، زاعما أا جمرد تقاليد صنعتها األجيال الغابرة، يقول:"إن اهللا واألنبياء و الفضيلة و اآلخرة ألفاظ 

احلقيقة، و التمسك ذه التقاليد موت و املتمسكون ا  رتبتها األجيال الغابرة، قائمة بقوة االستمرار ال بقوة
أموات، و على كل من يريد التحرر منها أن يتحول أوال إىل حفار قبور كي يدفن أوال هذه التقاليد كمقدمة 

  .)26(ضرورية لتحرره"
يقول متطاوال  و فإذا خري بني اهللا و الشيطان فإنه لن خيتار أيا منهما ألما يف نظره حجر عثرة يف طريقه 

  مساويا بينهما:
  من أنت، من ختتار يا مهيار؟

  أّىن اجتهت، اهللا أو هاوية الشيطان
  ...ال اهللا أختار و ال الشيطان

  كالمها جدار
  .)27(كالمها يغلق يل عيين هل أبدل اجلدار باجلدار
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ان(الشاعر نفسه) هو مقياس فاخلطوة األوىل عنده يف حترير اإلنسان هي اإلحلاد و التحرر من الدين، إذ اإلنس
  األشياء وليس اهللا،و يؤكد ذلك شعريا بقوله:

  أكره الناس كلهم أكره اهللا و احلياه
  أي شيء خيافه من ختطاهم و مات

فالقداسة عندهم قضية قدمية جتاوزها عصرهم و استغىن عنها، طاملا مل يتنزل يف هذا العصر أي نص ديين       
ب:"النص املقدس يف مجيع الثقافات...هو نص قدمي، فليس هناك نص مقدس ويف ذلك يقول كمال أبو دي

،و مما الشك أن إلغاءهم للقوة الغيبية "اهللا" و استبعادها )28(حديث، و احلداثة ذا املعىن هي ظاهرة الالقداسة"
وقد قادهم ذلك حلرية مطلقة تبيح كل شيء   و كل ما يصدر عنها من أوامر و نواه و قيم سيفتح اال أمامهم

  إىل قضايا أخرى أمهها:
  قضية اخلطيئة املبجلة أو "املقدسة" وإباحة احملرمات:- 

احلداثة تبىن شعراء احلداثة و على رأسهم أدونيس اخلطيئة منهجا، و صار احلنني إىل اخلطيئة و اإلصرار     
يب نواس و دعواته إىل إتيان أجل ، مكررا بذلك جتربة أ)29(على إتياا عالمة من عالمات التجديد و احلداثة

، أجاب مرة حماوره و قد سأله عن قوله يف كتابه مقدمة للشعر العريب"حيث  اخلطايا و التكثر قدر املستطاع منها
تنغلق أبواب احلرية تصبح اخلطيئة مقدسة": "ما هي خطاياك املقدسة اليت اعرتفت ا أو اليت مل تعرتف ا بعد؟" 

احلرية، كل ما يعمق اخرتاق القوانني...كل هذه خطاياي، الفكر ال قانون له إال احلرية، أنا فقال:"كل ما يعمق 
ال أشعر أين موجود إال فيما خيرتق، و أنا يف هذا املوضوع أقول قول أيب نواس"أنفت نفسي العزيزة أن تقمع إال 

  .       )30(بكل شيء حرام"املباح ليس شيئا مهما، جيب الوصول إىل ما وراء احملرم"
  و يقول يف ذلك شعراً:
  إن جنحت إىل شهوة

  تتأجج يف جاحنيك
  و جتانستما 

  .)31(فابتدرها، ال جناح عليك

  و تغدو اخلطيئة عنده مضيئة، يقول:
  حىت اخلطيئة تتلبس الصور املضيئة

  .)32(و تقول: حدسي مطلق بكر، وجتربيت بديئة
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للحداثة و الكتابة عنها، يوسف اخلال، الذي يبدي ويف الدرب نفسه ميضي صديقه و شريكه يف التنظري 
أسفه على اختفاء أو انطماس اخلطيئة، فنراه يبحث يف حزن عمن يوقظها يبحث و يعيد هلا بريقها األول، رمبا 

  منذ عصيان إبليس و مترده، يقول:
  من يوقظ اخلطيئة

  ميسح عنها صدأ السنني 
  .)33(يبين قببا مضيئهْ 

  :)34(على أنقاض حضارة الروحإقامة حضارة اجلسد - 
من أهم مطالب فلسفة احلداثة "حترير اجلسد " اليت أمسوها أيضا "حضارة اجلسد" و ذلك بتحريره     من  

للفكر الديين و مواقفه من املرأة كذات أوال مث موقفه  ركل األعراف و التقاليد، و ا أعلنوا عن رفضهم املباش
فرض قيودا على املرأة و على اجلسد عموما و العالقات البشرية بل حىت على منها يف عالقتها بالرجل إذ يرونه 

.ففي شعرهم تكريس للصور الفاضحة و املشاهد اجلنسية،وهبوط بالعالقات البشرية إىل دركات احليوانية، )35(اللغة
يف الغالب على  ،و ألن النص الصويف الرتاثي ينبين)36(و غدا ذلك عندهم مذهبا و فلسفة للحياة و هدفا للوجود

  فلسفة العشق فإن هذه احلداثة مل تأخذ منها غري هذا اجلانب الذي حتولت به إىل بؤرة من بؤر التوتر.... 
  تحوالت الخطاب الصوفي في شعر الحداثة:-ب

إن حركة تتبىن فلسفة اهلدم و التقويض و مبدأ االنتهاك، و تدعو إىل قتل اهللا و متجيد اخلطيئة لن تكون 
إىل التصوف نظرة وفاق و تواؤم مع اخلط الرتاثي الذي التزمته املتصوفة جيال بعد جيل، فهي وإن نظرا 

فيما عرف عنهم      من  -ظاهريا- استلهمت جتارب املتصوفة القّداس و استدعت نصوصهم و تقاطعت معهم 
ت منهم فلسفتهم يف طقوس كاألسفار و املقامات و األحوال، و شاركتهم يف حال العشق و الوجد و استعار 

الوصال و االحتاد و احللول ووحدة الوجود و غري ذلك، فلن تأخذ من التصوف بعده الروحي طاملا أا أعلنت 
  جتردها من هذا البعد و متردها عليه و رفضه يف كل األحوال حّىت أا لن تأخذ جانبه الديين اإلمياين.

وفية مادية، دنيوية تلتقي مع الفلسفات اإلحلادية الغربية يف و لذلك فإن الصوفية اليت تتبناها احلداثة هي ص
قضايا عديدة أمهها عالقة اإلنسان بالوجود و الكون و قضية مركزية اإلنسان و قدراته اخلاصة اليت تلغي كل قوة 

  غيبية أخرى، إن مل نقل إا امتداد للحداثة الغربية برغم ارتكازها على النص الصويف العريب .   
أدونيس الذي كان شغله  - كما نظروا للحداثة عموما  - أشهر روادها الذين نظروا هلذا االجتاه ومن
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يف - العمل على إفراغ التصوف من محولته الدينية، ألّن ارتباطه باملعتقد الديين يؤكد        -يف هذا اال- الشاغل
عند دارسي الثقافة العربية، وبؤس الصورة اليت "بؤس القراءة النقدية للصوفية،و بؤس املستوى النظري املعريف - نظره

  .)37(قدمت لنا ذه الثقافة"
يقول عنها يف أحد احلوارات:"...لكنها -إن صح القول- فهو يؤسس لنوع جديد من الصوفية، صوفية وثنية

 صوفية من دون رب، صوفية وثنية...إنين ال أفكر يف رب بعينه و ال يف أي دين حني أحتدث عن الصوفية، و
حني أذكر عمودية التجربة، فإنين أفكر يف جتربة البعد األنطولوجي، داخل جتربة احملبة، و عن جتربة العالقة ما بني 

، و يتمادى يف طرحه مستحضرا تنظرياته السابقة مطبقا هلا على هذا املنحى،و )38(الرجل و املرأة، خارج التجربة"
و إن رفض أدونيس الثوابت فإن النص الصويف بالنسبة إليه .)39(يذهب إىل حد قوله"بأن التصوف هو قتل اهللا"

معلال ذلك خبروجه عن القراءة الفقيهة االتباعية،الوفية -اليت يؤيدها- ليس ثابتا،و عليه فقد صنفه يف دائرة التحول
 تأسس ، و أدى به هذا اإلصرار على حماولة إفراغ التصوف من أبعاده الروحية األوىل اليت)40(حلرفية النص الديين

عليها إىل حماولة فصله عن أبعاده املعرفية و إخراجه من سياقه الديين      وإخضاعه لتأويالت تستمد رؤاها من 
خارج الثقافة العربية اإلسالمية، و حتوير نصوصه من البعد اإلسالمي اإلميان إىل البعد الوثين،و النزول به من 

  .)41(املقدس إىل املدنس... السماء إىل األرض ومن اهللا إىل اإلنسان و من
و انتهى م عبثهم و متردهم إىل العبث مبا يتضمنه من ألفاظ و ضعها أصحاا خصيصا لتمجيد املوىل - 

عز و جل و إجالله و إكباره، و التعامل معها انطالقا من مبدأ انتهاك القداسة و إسقاطها كألفاظ عادية أجازوا 
التحول ا من  و، )42(دالالا العلوية السماوية....إىل دالالت أرضيةألنفسهم حق التصرف فيها و نقلها من 

لذلك و ،       )43(شبقي.... يسياق مادي جسدي، جنس سياقاا الرمزية املوحية بأبعادها الروحية احمللقة، إىل
يف اجلنس و  فإن أبرز ما متحورت حوله جتارم الصوفية الوثنية"قضية العشق" مبفهومه اجلسدي الرتايب املوغل

الرغائب و الشهوات حد الشبق املرضي، و إن استعاروا له اللغة الصوفية، فإم مل خيفوا هذا املراد الذي كشف 
عن صوفية منحرفة منفتحة على جسد املرأة عرب مقامات و أحوال تصب كلها يف عوامل اإلغراق يف النهم 

الشهوة و اللذة احلسية النامجة عن اتصال اجلنسني جيعلون اجلنس و -و خباصة أدونيس- ، بل إم )44(اجلسدي
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و يف اآلن نفسه ضربا من اإلبداع، و كثريا ما ربطوا بني لذة اجلنس و لذة   ضربا من الدين و لونا من ألوان العبادة
اإلبداع، و كأما وجهان لعملة واحدة، و يف ذلك يقول:"و احلقيقة أن احلياة اإلبداعية هي   من القرب من 
احلياة اجلنسية، من معاناا و شهواا، إىل حد أننا ال ينبغي أن نرى سوى سلكني للحاجة نفسها، و للمتعة 

 .)45(ذاا"

و كثريا ما ربطوا بني الرؤية الصوفية للعشق(يف ظاهرها، جمردة من جانبها الروحي و الرمزي)و بني الرؤية 
يالية، و يف ديواين"مفرد بصيغة اجلمع"و"املسرح و املرايا" ألدونيس اإليروسية أو الشبقية اليت تتبناها املدرسة السور 

"متثل طقوس اجلسد عاملا من الرؤى و األحالم و الرموز، كأا أحوال و مقامات حنو الشهود، و حنو املثول أمام 
  .)46(احلضرة،و االحتاد مع املطلق"

ارتفعوا باملرأة إىل مستوى التأليه،  و من هذا املنطلق اجلسدي الذي مل يأخذ من التصوف إال ظاهره،
  باعتبارها األنثى اخلالقة، جاعلني من اجلنس رؤية بديلة ملفهوم العشق ببعده املعنوي الروحي.

و كل ما تقدم من صور تعامل حركة احلداثة مع اخلطاب و الفكر الصويف يوحي بأن التجربة الصوفية 
و ال تغوص إىل باطنها ألا تقوم يف األساس على إلغاء الغييب و  عندها هي جمرد جتربة شكلية ال تتجاوز الظاهر،

الروحي و اإلمياين و الديين...كما أا جتربة لغوية بامتياز، فقد اعترب أدونيس التجربة اللغوية و األدبية عند 
مثل  ،و ذلك ما عربوا عنه يف مصطلحات)47(املتصوفة الرتاث احلقيقي الذي جيب على الشاعر أن يأخذ عنه

"تفجري اللغة"... و قد ذهب صالح فضل إىل أن التجربة الصوفية احلداثية ال تكاد خترج عن هذا اجلانب اللغوي 
، و بدورنا نقرأ هذه األسلبة قراءة أخرى إنه عملية  "األسلويب" و لذلك عدها عملية "أسلبة للنص الصويف القدمي"

ة اإلميانية و الروحية املتصاعدة  حنو األعلى نفسه، الرامية إىل احلد إخراج للنص الصويف من محوالته اإلجيابية املشرق
من سلطة الطني،لفتح آفاق لسمو الروح و تعاليها و الثبات به عند حده اللغوي مع االشتغال على هذا اجلانب 

ا كان أساس الشكلي وتطويعه لقراءة تأويلية تنازلية تكاد ال تربح هوس اجلنس بألفاظه العارية املكشوفة. فإذ
الصوفية األوىل هو ي االجتاه حنو األعلى و"االستغراق يف اهللا والذوبان فيه، واالحتاد به" فإن أساس البعد الصويف 

  .)48(احلداثي هو حال من االخنطاف التام يف ما يشبه الشطح واحللول يف اآلخر البشري الرتايب
  تحوالت الخطاب الصوفي في تجربة أحمد الشهاوي:      -ج

هو واحد من الشعراء املكثرين برغم حداثة جتربته الشعرية ، ومن أكثر الشعراء املعاصرين استلهاما للتجربة 
الصوفية الرتاثية، بل والدينية إذ تكاد حتضر يف أعماله جل الشخصيات الصوفية و أشهر مقوالا، السيما ماجاء 

وأفصحت عنه أغلب عناوين دواوينه ( ركعتان  منها يف موضوع العشق الذي متحورت حوله جل أعمال الشاعر
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للعشق، كتاب العشق، أحوال العاشق، قل هي، الوصايا يف عشق النساء، لسان النار...) ويبدو أنه مل يأخذ منها 
إال ظاهرها اللغوي الذي نزل به من عوامل امللكوت األعلى إىل نزغات اجلسد  وغواياته، ومن السفر حنو األعلى 

اجلسد، ومن متجيد الذات اإلهلية ومناجاا إىل تأليه الذات الشاعرة حينا وذات املرأة املعشوقة، بل  إىل السفر يف
وقد توقفنا يف هذه القراءة عند ديوانيه "الوصايا يف عشق النساء" و "قل هي"، وحاولنا رصد مواطن   جسدها.

  حتوله فيهما باخلطاب الصويف الرتاثي وحصرها يف النقاط اآلتية :
 تأليه الذات الشاعرة أو ذات املرأة املعشوقة:  -1

من صور تأليه الذات حرص الشاعر على االحتفاء بضمري املتكلم "أنا" يف صوره املختلفة و إلباسه صفات 
القداسة يف جل أعماله، وال يقف عند ذلك احلد وإمنا ميضي يف دعوة اآلخر إىل تبجيل هذه الذات السيما   يف 

   املرأة،نذكر من ذلك قوله:ثنايا خطابه إىل
  و أدخل نورا مظلما جنباته  - 

  فأرى هناك امسي ورمسي     
  .)49( وبدء خليقيت    

  كيف للسماوات أن ز عروشا بدوين  - 
  أنا        

  مركز الكون      
  .)50(نقطة البدء  
  وأن ألفي، ألف االفتتاح، ألف األجبدية   - 

  ألف العشق       
  ...احلرف األول، البدء، صارت امسي   
  .)51(تقدس امسي بقدسية وجهك 
   . )52(أودعي نفسك سجنك عاشقك السماوي - 

وميضي يف تكريس الهوت األرض أو كما يسميه بعض النقاد "سائد البائد" فيسقط على العاشق الذي 
ولذلك نراهم يرتفعون من مقام إىل  أدرك معشوقه الطيين صفات املتصوفة الواصلني الذين ما كان يقنعهم الوصول

  مقام ويتسامون من حال إىل أخرى، يقول:
   .)53( والعاشق الذي يصل، له مست املالك، وصفة اإلله، وهوى الرسول، ولغة النيب.. - 
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ويف فضاء تأليه الذات الشاعرة وذات املرأة املعشوقة نراه يستعري هلما من الصفات ما اختص به املوىل عز 
 يف كتابه العزيز ومن غري الالئق استخدامه لغري ذات اهللا سبحانه وتعاىل،يقول: وجل نفسه

       .)54( عويل على روحك املنرية كمشكاة فيها مصباح
ويف ديوانه "قل هي" الذي يلوح إىل إسقاط القداسة على األرضي منذ العنوان حيور النص القرآين الذي  

هلا باأللوهية  والفردانية والصمدية، وينزل ذا املعىن من فضاء القداسة ميجد ذات اهللا يف سورة التوحيد و يشهد 
هذا العمل  العلوية إىل تأليه املرأة املعشوقة"قل هي"، وميضي يف سياق االستعالء األرضي فيضفي على مابني دفيت

 إحدى عتباته: البشري الناقص صفة القداسة ويسقط عليه فعل النزول الذي هو خصوصية قرآنية حبتة فيقول يف
"نزلت "قل هي" يف هذه األيام...ويف هذه األماكن..." على غرار السور املكية واملدنية. ويبدو إصرار الشاعر 
على إضفاء القداسة على الديوان جليا يف عناوين القصائد اليت جاء أغلبها على شكل فواتح السور القرآنية، بل 

:(ألف الم ميم، ألف الم ميم صاد، ألف الم راء، نون، )55(فنحن جند إنه استعار ألغلبها فواتح القرآن نفسها،
  طاء سني ميم، حاء ميم...)

كما يسقط على املرأة الصفات نفسها من باب اإلغراء والغواية ، وجيعلها مركز الكون، واجلنة اليت مل يهتد 
  ذه املقاطع:نكتفي لكل ذلك اهلذيان  - تعاىل وتقدس سبحانه علوا كبريا - إىل باا اهللا 

  فانفتحت وردتان على "جنة"  - 
  .)56( مل يهتد اهللا إىل باا

  و أنا واحد أرسم العمر دائرة - 
  مركزها سرتك

  أنا جاث أفتح الورد...
  أنا فاتح ملداك ...
  كلمت أوراقها اهللا

  فاصطفاين إهلا هلا...
  أنا عابد ما عبدت

  ديين خطوة حنو صوتك
  و معتقدي

  حرفك الفاتح
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      .)57(سنيت سرتك... 
  فأنا أحب مآذن الدنيا أن تسرتيح على يدي  - 

  و أن تنام يف دنيا فمي
  .)58( فأنا الذي خلقته مئذنتان

  خليين أملس  - 
  فهو اإلله الذي عبدته آهلة قدمية...

  أنت الكتاب الذي به أنا أبدأ
  .)59(و يظل فاحتة ألحوايل

  حتوير اخلطاب الصويف: - 2 
على خطى مدرسة احلداثة اشتغل الشهاوي على حتوير اخلطاب الصويف شكال ومضمونا، من ذلك حتويره     

للخطاب الصويف الذي يتحدث عن املوىل عز وجل "وقال يل: الصدق أن ال يكذب اللسان و الصديقية أن ال 
 أنا طالبك فخرجت"، : ال يليكذب القلب"، "و قال يل:أنا وليك فثبت" "و قال يل:أنا معرفتك فنطقت"، "و ق

"و قال يل:إذا رأيت النار فقع فيها و ال رب،فإنك إن وقعت فيها انطفأت، و إن هربت منها طلبتك 
حيث جنده خياطب املرأة بلغة اإلله املتعاظم العارف بكل شيء وجيعل من نفسه وليا ملعشوقه يف  ،)60(فأحرقتك"

  الدارين ، يقول:
  .)61(أن اخلواتيم جمهولة - قدس اهللا سرك -اعلمي - 
  .)62(و أنت يف غربة الدنيا، تيقين أن عاشقك وليك يف احلياة الدنيا، ويف اآلخرة - 

وكثريا ما عمد إىل متويه اخلطاب الصويف لتحقيق هوس اجلسد و إشباع غرائزه، والتحول بكل فضاءات 
مبفهومها الصويف الرتاثي ينحدر الشاعر إىل التصوف عن بعدها الروحي الغييب، فبدل متعة التجلى و لذة املشاهدة 

  التجلي األرضي،يقول:
  .)63(تذكري أن الليل لك، ففيه يقع التجلي واإلشراق، وفيه جين مثار اللذة - 
ونزوله مبدارج  )64(ومن ذلك حتويره معىن التجرد الكامل والتفرغ املطلق للعبادة إىل حضيض املعىن الرتايب 
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قامات إىل دركات الطني، ونزوله حبال العروج إىل الداللة اجلسدية، إذ يبدأ معراجه من السالكني وارتقائهم يف امل
  اجلسد وال ينتهي إال إليه، يقول:

كوين رافده يف العقل والروح والنفس واجلسد، وأسطورته يف الدنيا واآلخرة، ومعراجه ليرتقاك، وقطبه   - 
  .)65(ليتلقى عنك األسرار

  ...)66(شكاعرجي به من جسدك إىل عر  - 
  حتوير النص الديين خلدمة الشهواين: -3
حيرص الشاعر على حتميل خطابه بسياقات دينية توهم املتلقي وخباصة املرأة بقدسيته ومن مث بضرورة  
،كما أمه يستدعي مقوالت و حوادث وظفت يف معان سامية و طقوس روحية خاصة مثل مقولة )67( االنصياع

ست إال النار الباطنية"و حنو خلع النعلني الوارد يف قصة موسى عليه السالم عند الشاعر حممد إقبال "احلياة لي
  .)68(جبل الطور و هو على مشارف التجلي:"فامض إليه حافية القدمني"

و جنده يلعب بالسياقات القرآنية و النبوية و حيرفها عن مسارها الديين إىل مساره الطيين كقوله"أنت أم 
، "ال زميه دوما فال غالب إالك، و ال مغلوب )69(فتدلت مثارك" تخليله"، "دنو  الكتاب"و"املرء على دين

، فللشاعر قدرة عجيبة على )71(،و من ذلك تأويله للحديث القدسي"كنت مسعه الذي يسمع به")70(إالاه"
هي عنده فرقة، فما  73التأويل السليب للنصوص الدينية كتأويله حلديث الرسول(ص)عن الفرقة الناجية من بني 

، و نراه يعتمد فلسفة الدعاء خلدمة هذا البعد اجلنسي علما أن الدعاء  )72(إال شعبة املرأة اليت اختصها باخلطاب
، و جنده ميعن يف حتوير )73(ال يكون يف الثقافة اإلسالمية إال يف أبواب اخلري فيقول "اللهم أمتين بني دين...."

 و كذا مقوالت الفقهاء حنو قوله "و من مل يفقهه اهلوى )74(ا املوىل عز و جلمقوالت العباد و الزهاد اليت ناجوا
فهو يف جهل" "إين ألحبك حبا لو كان فوقك ألضلك، و لو كان حتتك ألقلك"،"مثقال خردلة من احلب أحب 
إيل من عبادة سنة بال حب"،"و اجلنة حتت أقدام العشاق ماء"،"أنت سيدة السماء/فال تبخلي على عبدك 

، وميعن يف انتهاك املصطلحات املقدسة على امتداد املدونتني حنو قوله عابثا باألحزاب واألوراد:" اجعليه )75(ملاءبا
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     .)76(يرابط يف مغارتك، ويتلو أحزابك، وحيفظ أورادك، امنحيه عهدك... "
عمد وضع تلك و يلجأ الشاعر يف مرات كثرية إىل اخرتاع سياقات شبيهة بالسياق القرآين و النبوي و يت

السياقات املخرتعة املشوهة بني قوسني ليوهم برتاثيتها و بالتايل قداستها فرمبا ضمن االستجابة هلا و إقناع األخرى 
،"و سرقت يداي، فإذا اجلنة يل، فال يدخل )77(برتهاته حنو قوله " و يوم العشق أبقى عند ربك من ظهور العاملني"

  .)78(اجلحيم لص عاشق"
  و تفاصيله: اهلوس باجلسد

إن الشاعر يف مدونتيه ميضي على خط واحد صريح واضح هو النزول بالعشق الصويف من أجوائه الروحية 
  املعنوية السماوية إىل محئية اجلسد بكل حواسه، و عنده جند احللول و التوحد مبعنامها اجلسدي اجلنسي، يقول :

، واللسان ال يغيب املعىن، وإمنا يذوق وحيل، اعريف حبواسك ، فاحلواس أملاس اجلسد،...األصابع ختترب- 
  .)79( ومن مث حتلني فيمن تعشقني...... والعشق وصل بالروح واجلسد، فاحتدي به وحلي

وجند هوسا بفعل اجلسد بدل فعل الروح املعهود يف عالقة احملبة وتصرحيات ممجوجة بالفعل اجلنسي  
ودعوات صرحية إىل إتيانه بكل شبقية و إسقاط كل احلواجز،  )80( واستحضار الكثري من األلفاظ الدالة عليه

  .)81(واللجوء إىل استعارات مفضوحة تشي به دون أدىن عناء من املتلقي
و إذا كان للمتصوفة حلظات دهشتهم وذهوهلم بفعل التجلي ببعده الروحي فللشهاوي دهشته اخلاصة، إا 

  قوله: .و من ذلك)82(دهشة استكشاف جسد "املرأة القارة"
  أول الشيء صمت ودهشة

  )83(مىت كان للكالم دولة يف حضرة األنامل

  و قوله:كأن الكون يركز يف فمك
  )84(كأن املسافة بني مشسني خمتصر الدىن

، و )85(ويقع الشاعر بسبب إصراره يف انتهاك فظيع للغة بتسمية األشياء مبسمياا دون مواربة أو حياء 
باته استعارات علوية تدعو إىل التمرغ يف أوحاله، فنجد "املئذنتني املقدستني"، "يف يستعري هلذا اجلسد الرتايب ورغ
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...إا حالة غريبة من )86( جتلي مئذنتيك، يشرق العاشق...أعلم أما مقدسان ..." " ال غمد لسيفه إالك"
دل على مضي الشاعر ، وكل هذا اإلسفاف إمنا ي)87(الشبق املرضي ودعوة إىل االفتضاح واملمارسة على اهلواء 

على ج احلداثيني بتبين فلسفة التصوف الوثين املفرغ من القيم اإلميانية واألبعاد الروحية فال شيء هنا إال اجلسد 
  .)88(الرتايب وإال اللغة بدالالا املباشرة بعيدا عن أية رموز أو قراءات تأويلية
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