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الصوفية وتوظيفها في القضایا االجتماعية في أشعار محمدرضا شفيعي كدكني
و محمد عفيفي مطر (دراسة مقارنة)9

محمدرضا احمدي

8

طالب الدكتوراه يف فرع اللغة العربية وآداهبا ،جامعة تربيت مدرس ،طهران ،إيران

خليل برویني

3

أستاذ يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة تربيت مدرس ،طهران ،إيران

كبرى روشنفكر

3

أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة تربيت مدرس ،طهران ،إيران

هادي نظري مقدم

المل ّخص

5

أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة تربيت مدرس ،طهران ،إيران

إن الصوفية قد دخلت األدبنی العريب والفارسي منذ القدم والشعراء کان هلم قراءة خاصة عنها حسب جتربتهم الشعرية والعصر الذي عاشوا
فيه .فاملؤثرات االجتماعية والظروف السياسية کان هلما أکرب تثثر على توظيف التصوف من قبل الشعراء .واستمرت هذه املسرة حتی
وصلت إلی العصر احلديث الذي تشهد فيه عودة إلی املفاهيم الصوفية يف شعر هذا العصر .والصوفية من أهم التيارات يف الشعرين العريب
املعاصرين .وحیاول هذا البحث إبراز کيفية توظيف «شفيعي کدکين» والشاعر املصري «عفيفي مطر» الصوفية يف أغراضهما
والفارسي
َ
السياسية واالجتماعية معتمداً علی املنهج الوصفي-التحليلي واملنهج املقارن القائل بدراسة التشاهبات واالشرتاکات .ومن أبرز النتائج أن
شفيعی کدکنی قد وظف شخصيات صوفية قد اشتهروا علی مدی التاريخ بثوريتهم ونزعاهتم اإلجتماعية واستشهدوا يف سبيل غاياهتم
كاحلالج ،کما أن الشاعر املصري قد وظف مثل هذه الشخصيات إال أنه قد أحدث حتويرا فيها.و قد استخدم عفيفي النفري بوصفه
الشاعرين يلتقيان يف قضية الصمود أمام نظام السلطة باحثَنی عن
صوفياً مل يکن ثورياً واستحضره يف شعره كمحتج أمام احلکام .کما أن
َ
غاية واحدة يف شعرمها الصويف أال وهي احلرية واإلنسانية .أما أهم نتيجة هلذا البحث فهو أن الشاعرين حیتفيان بالصوفية وقضاياها ومیزجاها
بالقضايا االجتماعية کاجلوع وختلف الشعبنی املصري واإليراين وذلك لتوعيتهم أمام احلکام.
الكلمات ال ّدليليّة :األدب املقارن ،التصوف ،علم االجتماع ،الشعر العريب و الفارسي املعاصرين ،حممد عفيفي مطر ،حممدرضا شفيعي
کدکين.
.1تاريخ الوصول1348/8/02:

تاريخ القبول1341/6/0 :

.0العنوان اإللكرتوين للكاتب املسئولmohamadahmadi89@gmail.com :
.4العنوان اإللكرتوينparvini@modares.ac.ir:
.3العنوان اإللكرتوينKroshanfekr@gmail.com:
.5العنوان اإللكرتوينhadi.nazari@modares.ac.ir:
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 .1المق ّدمة
 .1-1إشکاليّة البحث

ونزع بعض األدباء والشعراء العرب والفرس إىل األجواء الصوفية امليتافيزيقية منذ أواخر اخلمسينات من القرن العشرين .ويتضح
هذا االلتفات إىل املضامنی والشخصيات الصوفية يف أعماهلم األدبية .فاإلجتاه الصويف اجلديد خيتلف عما جنده يف املدارس
الوجدانية أو الروحية السابقة اليت برزت نفسها إىل ساحة األدب احلديث كشعر املهجر يف العامل العريب؛ ألن هذا اإلجتاه له صلة
وثيقة باملصادر اإلسالمية والتجربة الشعورية اإلسالمية والمیثل إجتاهاً روحياً عاطفياً فحسب كما كان يف املاضي .كما أن اإلجتاه
خيتلف عن الشعر الديين اإلسالمي مبا فيه الشعر الصويف عند الكالسيكينی اجلدد يف القرن العشرين.
وعالقة الشعر بالصوفية قدمیة والتزال مستمرة؛ وقد اليكون الشاعر متصوفاً إال أن الصويف يتوجب عليه أن يكون شاعراً.
فالصويف شاعر سواء نظم القول أو نَثَر فإدراكه يتشابه متاماً وادراك الشاعر واملعنی الذي میتح منه ،نفس املعنی لدى الشاعر.
فالشاعر يستقي من الباطن كما يصدق ذلك على الصويف ولذلك ختتلف لغتهما قياساً للناس العادينی ويلجئان إىل الرمز.
والصويف بلغته الرمزية ال خيرج كل ما بداخله؛ إذ إن من يريد معرفة الصوفية فعليه أن يذوقها .وتتشابه التجربة اجلمالية والفنية مع
التجربة الصوفية و«يتشابه الشاعر مع الصويف يف الوسيلة ويتحد معه يف اهلدف فكالمها ال يعول على املنطق ويضع العقل بعد
القلب يف الرتتيب وكالمها يهدف إىل تكوين رؤية للعامل و وسيلتهما خمتلفة عن وسيلة العلم ووسيلة الفلسفة» (حممد منصور،
.)52 :9111

واألهميّة والهدف
ضرورة
 .2-1ال ّ
ّ
وقد احتلت الصوفية أو األدب الصويف مکانة مرموقة يف األدبنی الفارسي والعربی قدمیاً وحديثاً .ويری القارئ هذه النزعة نثراً
وشعراً .كما توجد يف األدب الصويف ،الفلسفة ،واألخالق ،واألدعية واملوسيقی وما شابه ذلك .وعن األمهية اليت يکتسب الشعر
الصويف يقول الباحث اإليراين «عبداحلسنی زرين کوب» أن الصوفية قد صبغت الشعر الفارسي لوناً خاصا وأخرجت الشعر
عامة والغزل بشکل خاص من دائرة اإلباحيات وقد أدخلت يف الشعر نوعاً من الفلسفة والرؤية جتاه احلياة املادية والروحية
(أنظر :زرين کوب .) 951 :9161 ،فهذه النزعة اليت تصطبغ بصبغة تراثية قد أبرزت نفسها يف الشعر احلديث واليفرتق الشعر
الفارسي والعريب يف هذا األمر .کما أنه من املشهود يف أواخر الستينيات من هذا القرن ميل متعاظم عند بعض األدباء والشعراء
العرب حنو األجواء الصوفية امليتافيزيقية ،ولقد جتلی ذلك فی العناية بالصوفية من جديد .ويتضح هذا االلتفات إلی املضامنی
والشخصيات يف نتاج أدباء کبار ويف أحيان کثرة يف نتاج مؤلفنی ذوي ميول اشرتاکية وثقافة عصرية علمانية (سوميخ:5195 ،
 .)929بتعبر آخر ،كل من يدرس الشعر احلديث ال ختطئ عيناه فيه اجتاهه إلی التصوف بقوة حتی ليغدو اإلجتاه الصويف أبرز
من سائر االجتاهات يف هذا الشعر.
وقد عرف الشعراء املعاصرون التصوف باعتباره تراثاً يقرؤونه ال سلوکاً وديناً يعتنقونه ،کما أن الشاعر احلديث مل میارس
التصوف العملي کفلسفة يتصل به إلی اهلل اتصاالً مباشراً يتسم بالصفاء وإمنا يتجاذب الشعراء املعاصرون احلديث عن الصوفية
ويقول «حممد منصور» «إنه ليس بنی الشعراء من قال إن جتربته الشعرية نتاج انضوائه حتت علم طريقة أو تعبر عن سلوك
طريق)1 :1111( ».

الصوفية و توظيفها فی القضايا االجتماعية يف أشعار حممدرضا شفيعي کدکين و حممد عفيفی املطر (دراسة مقارنة)05 /

 .3-1أسئلة البحث
أما السؤال الذي جیب علی الباحث الرد عليه هو أنه کيف وظف الشاعران الصوفية يف شعرمها؟ وکيف ربطا الصوفية بالقضايا
اإلجتماعية يف الشعر؟
 .4-1خلفيّة البحث
هنالك عدد ال بثس به من األطروحات والرسائل والكتب واملقاالت عن الشاعرين املذكورين فيذكر منها ما هلا من عالقة
باملوضوع وهي کما يلي:
 كتاب معنون ب «الشعر والتصوف» عام  .9111يتناول «حممد منصور» الصوفية ومعايرها يف القدمی والعصر احلديث،فيتحدث عن األثر الصويف يف الشعر العريب احلديث؛ إال أنه ال يدخل يف صميم املصادر الصوفية وکيفية بروزها يف خمتلف
البيئات .ومیتاز الکتاب باهتمامه بستة من الشعراء الذين يلمس يف أشعارهم األثر الصويف ،منهم حممد عفيفي مطر .فتوصل
الباحث إلی أن الشاعر املعاصر ليس متصوفاً والشعراء املتصوفة املعاصرون قارئون للفلسفة الصوفية ومتثثرون برموز الصوفية
وأفکارها سواء أکانت هذه الصوفية اسالمية أو غر اسالمية ،دينية أم غر دينية.
 کتاب حتت عنوان «التصوف؛ منشؤه ومصطلحاته» کتبه «السحمرانی» عام  .5112ويتناول الباحث تسمية التصوفمشراً إلی عالقته بالفقه .فيبدأ دراسته من العهد النبوي واخللفاء الراشدين وبعض الصحابة مث يتحدث عن املقامات الصوفية
وأحواهلا.
 «راشد عيسی»؛ «اخلطاب الصويف يف الشعر العربی املعاصر عام  .»5191يتناول هذا الکتاب القضايا الصوفية يف الشعرالعريب األردين املعاصر الذي مل حیظ باهتمام النقاد العرب بشکل عام واألردنينی خاصة .ويشر الباحث إىل جمموعة من الشعراء
األ ردنينی الذين ظهرت يف اشعارهم أصداء االجتاه الصويف احلديث .و مبا أن النزعة الصوفية يف الشعر األردين جمهولة لدى الكثر
من االدباء فهو يبحث عنها يف العديد من القصائد اليت تظهر مالمح اإلجتاه الصويف احلديث مبا فيها من روحانيات ووجدانيات
تتخذ من التصوف سلوكاً كما يف قصائد ل « امنی شنار ،وابراهيم العجلوين ،وطاهر رياض ،وابراهيم اخلطيب ،وزهر ابو شايب،
وزياد العناين» وغرهم من الشعراء.
 أطروحة معنونة ب «بررسی مراث عرفان ايرانی در اشعار شفيعی ،قيصر امنی پور و سيد حسن حسينی» اليت کتبتها «فروغخانی» عام 9131ش (5191م) .فری الباحث أن الصوفية يف الشعر احلديث مل تظهر کما ظهر يف الشعر الفارسي القدمی و
لدی شعراء أمثال «مولوي» و «حافظ الشرازي» .والشعراء الفرس يف العصر الراهن قد أقبلوا علی التصوف بدافع بروز العاطفة
للقارئ؛ ما يصعب علی املتلقي االعتماد عليه يف ظل تعقيد الشعر احلديث و تطوير عناصره و األساليب البيانية فيه؛ ألن الشعر
ينشد.
املعاصر يصنع أکثر مما َ
 أطروحة حتت عنوان «ع رفان در شعر معاصر با تثکيد بر اشعار حممدرضا شفيعی کدکنی ،قيصر امنی پور ،سيد حسنحسينی ،طاهره صفار زاده و امحد عزيزی» املکتوبة علی يد الباحث «جمتبی نعمتی» عام 9111ش ( .)5199ويقول الکاتب
أن ما دفعه للقيام هبذا البحث هو إثبات هذا األمر؛ إن الله  ،واملفاهيم العلياء و املضامنی الدينية قد شحب لوها يف الشعر
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احلديث و لدی الشاعر املعاصر قائال أن الشعر يف هذه الفرتة قد ابتعد عن اهلل مع أن قليال من الشعراء املعاصرين قد اهتموا
باملضامنی الصوفية ک کدکين و «طاهرة صفارزادة».
 أطروحة معنونة ب «عرفان گرايی در شعر معاصر(هوشنگ ايرانی ،شفيعی کدکنی ،امحد عزيزی ،سلمان هراتی و امنی پور)»عام 9131ش ( .)5191فالباحثة «زبيده غفاری» تری أن األشياء املعنوية مل تستسلم أمام األفکار املادية والروتينة مع اإلقرار
بثن اهلواجس الفکرية والدنيوية يف هذا العصر قد ضاق باملعنويات واألمور الروحية .وتؤمن خبرق العادة وإزالة األمور الروتينة يف
األفکار الصوفية مشرة إلی مفاهيم ک «التوحيد ،واالحوال ،واملقامات ،والورع ،والزهد ،والفقر ،والفنا» و ما إلی ذلك من
املفاهيم الشائعة يف مقوالت الصوفية و مل تذکر اختالف الشعراء يف توظيفهم أية من املضامنی واألرضية االجتماعية أو الدينية
اليت دفعت الشاعر إلی اللجوء بالصوفية.
 مقال حتت عنوان «التجربة الصوفية؛ دراسة يف الشعرية العربية املعاصرة» كتبه «األوسي».ويعد االهتمام باملفارقاتواملشارکات بنی الصوفية والشعر وکيفية دخوهلا يف األخر من أهم ميزات هذه الدراسة .واألوسي قصر حبثه علی دراسة املالمح
الصوفية لدی الفيتوري ،وصالح عبدالصبور ،وعبدالوهاب البيايت.
هذا ومل نكد حنصل على حبث تناول القضايا االجتماعية يف أشعار شفيعي كدكين وعفيفي مطر ذات طابع صويف أو تطرق إىل
دراسة املعاير الصوفية وعالقتها بالقضايا االجتماعية يف شعرمها يف هيئة املقارنة.

 .5-1منهجيّة البحث واإلطار النّظري
الشاعرين حممدرضا شفيعي کدکين وحممد عفيفي مطر لدراسة املالمح الصوفية أو النزعات الصوفية يف شعرمها
هذا وقد مت اختيار
َ
إلبراز األسباب اليت دفعت هبما إلی توظيف املفاهيم الصوفية واختالطها باملفاهيم االجتماعية يف شعرمها .فمرد هذا کوهما
عاشا يف البيئة الريفية واتصاهلما الوثيق بالثقافة الصوفية الرتاثية عن قريب .وقد عاش شفيعي يف قرية کدکن اليت تقع يف حمافظة
خراسان ،حيث اشتهرت علی مدی التاريخ بالثقافة الصوفية واخلانقاوات العديدة .کما أن مطر قد عاش يف قرية تابعة حملافظة
املنوفية مبصر .زد علی ذلك أن ايران و مصر قد شهدتا علی مدی التاريخ جمموعة من املدارس الصوفية و تربی فيها املتصوفة
الکبار من «بايزيد البسطامي» حتی «الرابعة العدوية» .فجميع األمور اآلنفة الذکر دفعت الباحث إلی البحث عن تطور
الصوفية يف شعر الشاعرين املذکورين بغية التوصل إلی فهم شامل وصائب عن شعرمها.
فيعتمد البحث علی املنهج الوصفي-التحليلي املقارن و تتم دراسة األشعار ذات الصبغة الصوفية مربزاً التغيرات اليت قد حتدث
عليها مضموناً.

 .8البحث و التحليل
 .1-2التصوف؛ نشأته وتطوره

ليس للتصوف أو كما يعرب عنه بالصوفية أحياناً تعريف واحد جامع و مانع وإمنا هنالك تعاريف کثرة مشاهبة أحيانا و متباينة
أحاينی أخری .واختلف يف املعىن اللغوي لكلمة تصوف فمن عدها مشتقة من كلمة «تيوصويف» اليونانية اليت تعين احلكمة
اإلهلية أو نسبة إىل «الصوف» ذاك اللباس الذي يرتديه العارفون األوائل الذين اختذوه دليالً على الزهد والتقشف والتواضع وكبح

مجاح النفس (سعران )18 :1181 ،إال أنه عده اآلخرون مثخوذاً من «الصفاء» الذي يعين خلوص النفس من الشهوات ،ألن

الصوفية و توظيفها فی القضايا االجتماعية يف أشعار حممدرضا شفيعي کدکين و حممد عفيفی املطر (دراسة مقارنة)02 /

الصوفية هتتم بصفاء القلب عن األمور الدنيوية (عيسی  .)11 :1114 ،ويرى البعض أن الصوفية هي مفردة دخيلة علي اللغة
العربية و وافدة من الديانات والثقافات األخرى فهي مل توظَّف يف أوائل اإلسالم والعهدين الراشدي واألموي وظهرت نتيجة
االختالط مع الفرس (اخلطيب )23 :1182،ويؤكد بعض الباحثنی أن التصوف يعود إىل أصول فارسية أو هندية أو يونانية أو
إىل ديانتنی توحيديتنی ومها اليهودية واملسيحية (املصدر نفسه.)12 :
ونشرت ثقافة الصوفية شيئا فشيئا فتثسست مدارس صوفية يف املمالک اإلسالمية الشرقية منها مدرسة الکوفة ومدرسة
البصرة مث املدرسة البغدادية .و کان احلب اإلهلي من أهم ميزات تتميز هبا هذه املدارس (قاسم )59 :9115 ،مث اصطبغت
الطرق الصوفية بصبغة سياسية وبدأت تنتقد الکثر من املظاهر السلبية يف اجملتمع واستطاعت رسم جمتمع فاضل مناقض لوضع
اجملتمع ووجدت الشرائح املسحوقة والکادحة مالذاً روحياً يف أفکار املتصوفة ورؤيتهم جتاه احلياة والوضع املعيشي فوظفوها
منطلقاً شرعياً ملناهضة الظلم واجلور(القادری .)911 :9112 ،فبذلك نشرت الصوفية يف املغرب العريب وأصبحت معقالً
للتصوف ومنطلقاً له وظهر کثر من الصوفينی ک (ابن عربی)؛ ذاك الصويف الذي کان من أهل املغرب والسيد الرفاعي (بدير
عوف .)562 :9113 ،وقد شکل التصوف يف املغرب األقصی منهجاً عبادياً يعتمد علی الدين و کان له األثر البارز يف الثورة
علی احلکام؛ حيث إن املتصوفة أخذوا زمام املبادرة واستلموا السلطة مباشرا أو غر مباشر و ذلك بواسطة نفوذهم علی الدول
اليت ظهرت وازدهرت يف املغرب کاملرابطنی واملوحدين واملرينينی والوطاسينی .فکان للمتصوفة الدور األکرب لتعبئة الشعب العريب
بغية املقاومة أمام اهلجمة اإلستعمارية االسبانية والربتغالية اليت أحاطت البلدان العربية يف املغرب اإلسالمي.
مهما يكن األمر فالصوفية كانت أساسها حركة احتجاجية أمام األموينی والعباسنی وهذا االحتجاج كان متوجهاً للسياسة،
وكيفية إدارة األمور احلكومية وإثارة النعرات الطائفية واستغالهلا يف سبيل غاياهتم (زرين کوب .(45:1484،فتوظيف الصوفية يف
سبيل القضايا االجتماعية كاحلركة احلروفية كان دارجاً وشائعا ومل يكتف املتصوفة إىل الوصول باهلل دون االهتمام مبشاكل اجملتمع.
واستشهد يف هذا السبيل املتصوفة الكبار أمثال حسنی بن احلالج (421-033ه.ق).
ويعيش الشاعر املعاصر يف واقع أحاطه كل أنواع القهر والسلب والغربة واالغرتاب؛ ذاك الذي جعله يطلب عاملا آخر،
فلذلك كان العامل السماوي ،عاملا أفضل وأنقى وأطهر .فيجد الشاعر احلديث هذا املصدر غنياً بالدالالت املتعددة؛ تلك اليت
تالئم الشعرية من ناحية والشعورية من ناحية أخری .وثراء التجربة الصوفية يف جوانبها السلوكية واإلبداعية ،كان من بنی أهم
األسباب اليت أوجدت يف شعرنا العريب املعاصر صبغة االمتزاج بنی جتربة التصوف وجتربة الشعر (بن عمارة .)50 :0222 ،کما
أنه ليس غريبا أن يعرب الشاعر املعاصر عن بعض أبعاد جتربته من خالل أصوات صوفية ،فالصلة بنی التجربة الشعرية خاصة يف
صورهتا احلديثة اليت يغلب عليها الطابع السريايل-وبنی التجربة الصوفية وثيقة ،وتتجلى هذه الصلة أوضح ما تتجلى يف ميل كل
من الشاعر احلديث والصويف إىل االحتاد بالوجود واالمتزاج به (عشري زائد.)125 :1112 ،
وظن الشاعر احلديث أن اللحظة الصوفية حلظة متور بالثورة واحلركة وتسعى إىل ازالة احلجب بنی احلق واخللق ،وردم اهلوة بنی
الثابت واملتحول .ويف التجربة الصوفية يقول الصويف ما ال يقال عرب جتربة دينية وذاتية وإنسانية ومعرفية وفنية ،وكذلك الشعراء
فيعرب عن هذا األمر يف األدب باإلبداع.
يقولون ما ال میکن لألناس العادينی قوله َّ
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ملا کان الشاعر میتلك شعورا ثوريا ونقديا يف هدم القيم البائدة واستجالء أمراض العصر فقد اختذ من فکرة التصوف جانبه
الثوري و کان قائماً علی النقد االجتماعي للظواهر الطبقية الشاذة .ورمبا يثخذوها وسيلة يستعنی هبا علی حتمل األمل أو اللجوء
إلی الذات لنزوعه إلی الذاتية أو الثورة علی القيم املتوارثة أو االطمئنان هبا يف العامل احلديث امللیء باإلحباط واخلوف والقلق
العصري .کما أن الغربة والعوز املادي واالستبداد السياسي واالغرتاب النفسي قد تکون النزعة لدی الشاعر املعاصر للجوء إلی
أحضان التصوف.
فقد تكون الصوفية اجتماعية ونشثت من خمتلف شرائح اجملتمع وترعرعت يف أحضان الشعب وأتت مثارها فيما بينهم .کما
أن األدب الصويف يصطبغ بالصبغة الشعبية أساساً وحتمل األعمال الصوفية يف طياهتا کماً هائال من الثقافة الشعبية أو
الفلکلورية .فتتحول الصوفية دائما إلی لسان حال الشعب أمام القوی االستکبارية والظاملة؛ الذين کانوا يعانون من ظلمهم
وقهرهم .واملتصوفة يلجؤون إلی األدب بوصفه أداة لالحتجاج علی العصبية لدی احلکام (زرين کوب .)08 :1464 ،وظهر
هذا الکفاح يف اجلانبنی األساسينی ومها اللغة الصوفية وتصرفاتاهم .وکان املتصوفة يؤمنون أن قبول األعراف اليت حیددها احلکام
يف لألدب الصويف يف مواجهة آداب احلکام االجتماعية.
يساوي الرضوخ لنرهم واالستبعاد أمامهم .فثخذوا حیددون تعار َ
فيبتغون تثسيس نظام من املبادئ األخالقية املختلفة من نظراهتا اليت عرفها احلکام .فابتدعوا لغة اإلشارات يف الساحة اللغوية
واحتجوا بذلك علی سلطة احلکم ويتبعون وراء احلصول علی فهم خمتلف يف العقلية االجتماعية (مشرف.)142 :1485 ،
فعفيفي مطر وشفيعي كدكين من الشعراء الذين وظفوا الصوفية يف الغايات السياسية واالجتماعية كما أهما اهتما بالوجه
اإلسالمي التقليدي من الصوفية يف شعرمها ،ويتمحور البحث حول توظيفهما الصوفية يف سبيل القضايا االجتماعية والسياسية
اليت ال يبعد الشاعران عنها يف الشعر.

 .2-2تجليّات الصوفية في شعر شفيعي و عفيفي مطر

 .1-2-2بدء المشوار الشعري بالتصوف التقليدي
وقام شفيعي يف دفرته الشعري األول برسم صورة مظلمة عن حکم الشاه والظلم الذي کان يعيشه الشعب اإليراين وذلك عام
 9111ش .ويتمحور قاموسه الشعري حول العذاب ،والشتاء (مبعناه الکنائي) ،وحديقة بالأوراق ،واخلدعة والفقر ،متحدثاً عن
الظروف االجتماعية السيئة آنذاك دون اللجوء بالصوفية أو العرفان .وأنشد دفرته الشعري الثاين أي زمزمهها و بدأه ببيت جلالل
الدين الرومی الذي اشتهر يف األدب الفارسي ب «مولوي»؛ ذاك العارف الفارسي الشهر الفذ وعدمی النظر .کما أنه يضمن
أشعاراً و أقواالً من املتصوفة والعرفاء يف دفاتره الشعرية؛ تلك اليت تتمحور األفکار الصوفية حوهلا .فبدأ الشاعر مسرته الشعرية
الصوفية کما سبق أن جیدها القارئ لدی الشعراء املتصوفة القدامى؛ حيث يدور الصوفية حول احلب اإلهلي ،والفناء والناي
الذي يتغنی عن بعد حبيبه أو حبيبته .کما أن احلرة واجلنون والعزلة تشاهد يف األشعار .وال يبتعد الشاعر يف قصائده عن
القوالب القدمیة السائدة يف الشعر الفارسي ويقتفي البحور الشعرية اخلليلية يف الشعر.
هذا وبدأ شفيعي الشعر الصويف تقليدياً دون إحداث تغير جذري فيه يف هذا الدفرت و يف دفرت از زبان برك الشعري .کما
أنه قد استهل دفرته الثاين ببيت ل مولوي باحثاً عن سر الوجود وسر اخللق والتکوين منذ األزل .فلم يکن الشاعر يف الدفرت يتقيد
باألوزان التقليدية کما أنه ينتبه إلی جانب آخر من العامل الصويف؛ عامل احلرية والنور ،واملطر و اإلنشاد ،و اخلضرة واحلياة

الصوفية و توظيفها فی القضايا االجتماعية يف أشعار حممدرضا شفيعي کدکين و حممد عفيفی املطر (دراسة مقارنة)01 /

والنشور .ويوظف رموزاً کاملطر ،والضوء والريح کمفاهيم صوفية جديدة ويرسم الريح کسالك معرباً عنه باخلضر اجملهول« :ای
باد! ای صبورترین سالک طریق/ای خضر ناشناس /که گاهی به شاخ بید /گاهی به موج برکه و /گاهی به
خواب گرد /دیدار مینمایی و پرهیز میکنی /ایام تشنه کامی ما را /از یاسهای ساحل دریاچهها مپرس /آنجا

که از شکوفه شکر ریز میکنی» (شفيعي کدکنی .)919-933 :9122 ،فيبحث الشاعر عن احلرية ويرنو إلی املطر

بوصفه کائناً يتثتی له أن يهدي البعث واخللق اجلديد إلی الطبيعة.
كما يوظف الشاعر املصري عنصر الريح يف شعره لوصف املشهد املثساوي آنذاك ويفصل احلديث عن الريح اليت التقت بالقمر
الذي سيتم تناوله الحقا ،فاصطبغت بصبغته ولونه ويضاف قائال:
«یا ریحنا المقمرة /.../صبّي لنا قلبک المنسکب  /.../ضعي ساعدیک الرقيقين حول المدینة  /لکي تسمعيها صدی قبلة
الطمي/والشمس والغيم الممطرة  /.../فاألرض أحبولة واغتيال/.../فاألرض قد أثمرت في سریر الطغاة  /س ّفاحا  /.../حزین
أنا /.../وعذرا أیا قریتي ،واغفري ما بنا من صغار /.../وارحميني» (عفيفي مطر.)921-911 :9113 ،
فالريح قادرة علی نفخ روح احلياة يف القرية/البلد وهذه األرض ال يولد فيها إال السفاحون الذين يريقون دم الضعفاء واليعرفون
لغة إال الغطرسة واإلغتيال واإلرهاب .ويبدأ الشاعر هذه القصيدة باحلب اإلهلي وينهيه إلی األرض/القرية اليت عاش فيها؛ األرض
اليت يری أها تعين البشر وتعين ظروف بيئية وثراها وفقرها ،وتغين االنتهاك واالستقالل واحلرية واالستعمار .کما أها تکون جماالً
وحموراً لألفكار وللعمل السياسي واالجتماعي واإلحساس باملستقبل؛ ألن عالقته كشاعر باألرض عالقة ريفي أوال ،ومواطن
ثانيا ،وشاعر ثالثا(مقابلة مع حممد عفيفي مطر ،)5191 ،فاألرض تتحول إىل قضية اجتماعية وسياسية ،كما يغر داللة
العناصر الطبيعة األخرى كالريح ،والقمر والشمس وحیوهلا بقضايا اجتماعية.
الشاعرين مرده أن الشعر الصويف قد احتفى بالطبيعة أمیا احتفاء فتغنی هبا الشعراء ووصفوا
وهذا االهتمام بالطبيعة لدى
َ
مظاهرها املتنوعة ،إال أن الشعراء املتصوفة قد اختلفوا يف وصف الطبيعة يف أشعارهم عن الشعر التقليدي ،حيث إن رموز الطبيعة
حيها وجامدها -مل تکن يف الشعر الصويف مبعزل عن رمز اجلوهر األنثوي ،مما يعين أهم قد بسطوا شعرهم يف املرأة وامتدوا هبايف نسيج األشياء وهبذا فهي رمز للظاهر والباطن وحتيل إلی قيمة عالية و هي «رؤية جديدة حتملها علی الوعي حبقيقة جوهرية
متثصلة يف الوجود وهي أن کل مظاهره ا ليت تبدو منفصلة ومستقلة عن بعضها هي يف حقيقة األمر متصلة ببعضها البعض»
(يوسف عودة .)951 :5195 ،کما يبلغ شفيعي يف العرفان االجتماعي أو الصوفية املصطبغة بصبغة االجتماع إىل اإلشراق
والتثمل وجید الطبيعة جتلياً من الله واجلمال األبدي ويقوم بثنسنتها وصب الصفات اإلنسانية عليها يف نظرة مجالية حبتة مضيفاً
إليها نوعاً من الفلسفة اإلهلية .کما يری أن التحليق يف مساء احلرية هو الصوفية أو العرفان احلقيقي ويبعد النظرة املتزمة األشعرية
املعتمدة على اجلربية والدمیاغوجية والدغمية يف أشعاره معتمدا علی توظيف العقل يف سبيل الوصول إلی احلرية واإلنسانية
(شريفي .)962-962 :9111 ،فالطبيعة ليست منفصلة عن اإلجتماع أو األفکار اإلجتماعية يف شعر شفيعي کدکين.
کما يبدأ عفيفي مطر أشعاره العرفانية أو ذات صبغة صوفية من العام  1158حينما کان يف الثالث والعشرين من عمره أي يف
مقتبل الشباب .وقد بدأ الشاعر مسرته الشعرية الصوفية کشفيعي کدکين متثثراً باألشعار الصوفية الرتاثية واليت تکون تقليدية
شکالً و مضموناً؛ حيث إنه يتحدث عن اهلوی ،واحلب إلی اهلل ،والفناء يف شعره «قبض الريح» (عفيفي مطر.)10 :1118 ،
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کما جیري احلديث عن انعتاق الروح عن مادية اجلسم وذلك بعد إرشادات يلقنها شيخ کبر يشبه اإلنسا َن الکامل الذي يهدي
السالك إلی سواء السبيل.
ويقول الشاعر عفيفي مطر عن نفسه أنه عاش يف سنوات طويلة جمهوالً ،وشعره مل يكن معلقاً علی أبواب قصور السالطنی
وأمضی العمر يف ظل جوع مميت ومل يشبع هبا يوماً (املصدر نفسه .)00 :فإننا أمام شاعر يفضل اجلوع واملوت علی الرتدد يف
بالط السالطنی ويقف أمام السلطة صامداً لن ينکسر أبدا .کما أنه يری أن املثقف هو نوع من السلطة ،أي هو السلطة األهم
وحينما تصارع سلطة املال والقوة سلطة الفكر على مدى التاريخ فيزول أصحاب السلطة مؤمناً بثن املثقف دائما يف مآزق ،و
هو /الشاعر مسؤول عن شعبه وأهله .کما يؤکد علی أن الشعراء/املثقفنی أمام أمرين؛ إما أن خيتاروا اللعب الذكي وخيدمون احلق
واحلقيقة ويكونون كما هم ومیارسون نضاهلم من أجل شعبهم و أهلهم أو أن يكونوا بوقا للسلطة .فيصرح الشاعر بثن السلطة
يف مصر ال شرعية هلا ألها مغتصبة بيد الغلبه والقهر ،وبيد العساكر واجليوش .إنه يشبه نفسه بثسد ال میکن للسطة أن يستثنسه
(مقابلة مع حممد عفيفي مطر .)0222 ،فالشاعر ال يعرف سبيال للمناضلة إال بسالحها أال و هو الکالم/الشعر الثوري
واملناهض للسطلة.
ويتحدث الشاعر عن الطمي /الرتاب بوصفه النعصر األول الذي يعود خلق االنسان إليه وکان حمط أنظار املتصوفة ،مشراً إلی االحتاد
بنی العاشق/الشاعر/السالک مع املعشوق/اهلل تعالی قائال:
«أنا وأنت هنا کطيرین /...أقول :متی ...بأي غد نصير اثنين في واحد؟» (عفيفي مطر. )123 :1118 ،
وال يسعى الشاعر من وراء هذا احلب حتقيق االتصال احلسي ،فهو حب روحي يکون من األسفل إىل األعلى أو من السطح إىل
العمق وينتهي إلی التوحد مع املعشوق .وهنا يتوحد الشاعر مع عمق املرأة فيحيا فيها ،بل يولد من خالهلا والدة جديدة ،وهذه
الوالدة تعين حتقيق الوصال ،وحتقيق السمو إىل اآلفاق.
كما يبحث عفيفي مطر عن اإلنسانية والقيم العلياء واليوتوبيا يف بلد قد هبه اجلوع ومل يبق ألبنائه إال املوت ومل ينتظر هلم
مستقبل إال العيش بزهيد من املال حتی مل يتمکنوا من سد رمق اجلسد .كما أن اجلوع هو احملور األساس يف شعر عفيفي مطر.
فاجلوع يف شعره هو الواقع الذي يبدأ اکتشافه يف رملة األجنب والذي وجده يف األمة العربية حيث اتصل بفقرائها ،وإلی هؤالء
الفقراء تتجه قصائد عفيفي مطر ،مستفزة ،حمرضة ،حاملة بعامل آخر ،عادل وخيتفي قناع الشاعر الذي حتول إلی فزاعة للطر
بقمح الفقراء وتنطلق مهرة احللم فوق النهر الذي يلبس األقنعة ويتحقق حلم املستقبل (عصفور .)42 :1111 ،کما أنه کان
يکره الصمت کل الکره وظل حريصاً علی أن يکسر جدار الصمت الذي حیب صوته وجدران الصمت اليت حتبس أصوات
األجيال الواعدة وعمل علی إنشاء جملة «السنابل» من قلب حمافظة کفر الشيخ املصرية لتکون هذه اجمللة بوقاً لألصوات
اجلديدة اليت تبحث عن مستقبل جديد .
 .2-2-2تطلع عفيفي مطر وشفيعي إلى الحریة والتغيير في المجتمع
واستهل الشاعر الفارسي دفرت در کوچه باغهای نيشابور الشعري بتوظيف مجلة من «عنی القضات اهلمذاين»؛ ذاك الصويف
الکبر يف القرن السادس و أحد املتقدمنی يف الصوفية اإلسالمية ،حيث يتم مقارنته باحلالج .وکانت له مواقف سياسية
واجتماعية تقربه من احلالج .5وأنشدت قصائد هذا الدفرت عام 9121ش .و يف دفرته الشعري املعنون ب (در کوچه باغهای
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نيشابور) يقدم الشاعر نفسه بوصفه انساناً واعياً ،واجتماعياً ومبدعاً ذا رؤية ثاقبة باحثاً عن التوصل إلی شعر اجتماعی إنساين
رائياً نفسه مسئوال أمام الناس واإلجتماع .کما أنه يؤمن بثن الشاعر البد أن يبتعد عن الفردية وعن األجواء الرومانسية،
فيتحدث عن رسالته اإلجتماعية مهتماً باإلنسان واإلنسانية .والطبيعة يف حيوية وهي رمز للحياة کما يراها الصوفية ومظهر
لتجلي اهلل تعالی .فيبحث الشاعر عن موت بعده خلق آخر ووالدة أخری« :خوشا مرگی دگر با آرزوی زایشی دیگر»

(شفيعي کدکنی.)516 :9122 ،
فاخللق اجلديد يکون أحد أهم مواضيع تناوهلا «ابن عريب» و يعرب عنه باخللق اجلديد ،حيث يری أن العامل خيلق يف کل
حلظة من جديد .ومفردة جديد تعنی بالتجدد أو اخللق اجملدد (ايزوتسو .)591 :9111 ،فاستعار الشاعر هذا املفهوم بدقة
عالية وقد يرشد هذا اخللق إىل أن اإلنسان البد أال يتوقف يف علمه وعمله وعليه أن جیعل التغير والتجديد نصب أعينه.
وسيشار إلی التغير الذي يؤکد عليه الشاعر يف أشعاره.
فاستعار الشاعر اخللق اجلديد لکي يقول أن العامل يتجدد يف كل حلظة وخيلَق من جديد ،فالبد لإلنسان أن جیعل األمر
(التجديد) نصب أعينه يف حياته .وعلى اإلنسان أن يتخلص من قيود الثبات مبفهومه السليب الذي يعين االبتعاد عن احليويه.
فاإلنسان حي؛ ألنه يتمتع باحليوية اليت تنتهي إىل التغير .فيمكن أن حیدث هذا التغير يف الضمر اإلنساين أم يف اجملتمع الذي
يرهتن التغير فيه بالتغير يف اإلنسان .فإذا رأى ابن عريب أن العامل يتجدد يف كل حلظة فيؤمن شفيعي أن اإلنسان البد له من أن
يتجدد حرفياً .فالتغير من أسباب التجديد؛ التغير الذي يعد من أهم النماذج الفكرية يف شعر شفيعي.
ويدخل الشاعر يف أشعاره املضامنی اال جتماعية والسياسية ويقوم مبزجها بالتثمالت اإلشراقية واألفکار الصوفية .ويتحدث عن
اجلفاف الذي ضرب بالطبيعة/املناخ اإليراين أو اجملتمع اإليراين .کما أنه يقول« :زخشک سالی چه ترسی!  /که سدی
بستند/:نه در برابر آب /،که در برابر نور /و در برابر آواز و در برابر شور» (شفيعی کدکنی.)511 :9122 ،

ف النور ،والغناء واحليوية تکون من املفاهيم الصوفية القدمیة والرتاثية .ويتحدث الصويف عن النور إشارًة إلی اهلل تعالی ويقوم
الشاعر بتحوير هذه املفاهيم السائدة لدی املتصوفة .کما يری أن النور والغناء واحليوية مفيدة للمجتمع .قد يقصد الشاعر أن
الشاه و عمالءه قد سعوا يف إخفاء نور اهلل يف اجملتمع اإلسالمی-اإليراين يف حماولة منهم لتغريبه .وقد يستعر الشاعر النور يف
مقام إشارته إلی احلرية؛ حيث إن النور ال يعرف حدوداً ويدخل کل األمکنة .کما أن النور ضروري لإلنبات والعيش يف الکرة
األرضية .فاهلل هو نور األنوار وتتشعب منه األطياف امللونة .کما يستعر الليل ،أو الظالم يف اشارته إلی الظلم واجلور يف عهد
الشاه .ويقوم الشاعر بتحوير داللة النور وحیوهلا إلی احلرية أو اخلالص ،والتخلص من االستغالل االجتماعي .ويتابع قوله مصرحاً
أن األرض/إيران قد خلت من املتصوفة والعرفاء احلقيقنی ويطلب من املتلقي أن ينشد أشعار العشق واحلب باسم الزهرة احلمراء:
«بخوان به نام گل سرخ ،در صحاری شب/،که باغها همه بیدار و بارور گردند  /.../تو خامشی ،که بخواند؟ /تو
می روی ،که بماند؟ /که بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند؟ /از این گریوه به دور /،در آن کرانه ،ببین /:بهار

آمده /،از سیم خادار ،گذشته /.حریق شعلة گوگردی بنفشه چه زیباست! /هزار آینه جاری ست /.هزار آینه
اینک ،به همسرایی قلب تو می تپد با شوق /.زمین تهی ست ز رندان /،همین تویی تنها  /که عاشقانه ترین نغمه
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را دوباره بخوانی  /بخوان به نام گل سرخ ،و عاشقانه بخوان /حدیث عشق بیان کن ،بدان زبان که تو دانی»

(املصدر نفسه.)031-041 :
ويوظف الشاعر املصري عفيفي مطر مفهوم النور والضوء يف هيئة أخرى يف ديوانه«اجلوع والقمر» ،حيث میزج هذا النور
باجلوع الذي يکون قضية إجتماعية والقمر/النور الذي يوصله الشاعر أحيانا إلی هاد للمجتمع املصری و جیعله أحيانا رمزاً
لإلنسان الکامل الذي حیتاج إليه کل سالك يف سلوك طريقه .وقد يستلهم الشاعر هذا الرمز من «ابن عريب» ،الذي يشبه
اإلنسان الکامل بالقمر ويرسم مشرتکات بينهما ،حيث يوهم املتلقي أن القمر هو اإلنسان الکامل .ويری هذا العارف أننا إذا
اعتربنا الشمس أکرب وأکمل رمز للنور أو احلق فيتثتی لنا اعتبار القمر انسانا کامالً يف الکرة األرضية (اسپرهم. )08 :1411 ،
فيقول عفيفي مطر عن اجلوع مصرحاً« :صمتا یا أبناء الجوع/فالليل القاسي مغروس في حضن األرض/.../ونساء یأکلن
األطفال» (عفيفي مطر .)116 :1118 ،وبعد استغراق يف وصف اجلوع و الوضع اإلجتماعي السيء يف بالده يغر هلجته
سي أن میوت يف حضرته ويراها يف مهب النور
ويدخل املتلقي إلی عامل احلب؛ کثنه وقف أمام حبيبته و يتحسر ألنه نَ َ
والظلمات .ويسعی الشاعر أن خيفي حبيبته اجملهولة يف قلبه؛ ألها تکون آخر ما میلکها يف حياته .مث يتمحور احلديث عن
القمر؛ ذاك اإلنسان الذي حينما يعرب درب الشاعر حیمل نفسه الظلمة ويف صدره سراج .وهذا السراج الذي قد استعار نوره من
القمر يکون بنی أحشاء الشاعر؛ والسراج میکن أن يکون استعارة من القلب الذي يهدي اإلنسان إلی سواء السبيل حينما کان
طاهراً مطهرا .ويقول عفيفي عن القمر« :حينما تعبر دربي یا قمر/أخضر الوجه ،عميق الصوت ،مرخي الجفون /.../أترك
الرؤیا وقلبي شعلة بين الحنایا مطفأة/.../حينما ینهدل الشعر طریقا للسفر /أترک الدرب ،أنادیک :انتظر /ریثما أترک في
الدرب سراجا» (املصدر نفسه .)144-140 :ويريد الشاعر أن يبدأ سفره الوجودي مستعيناً بالشعر وحیاول أن يرتك يف الدرب
سراجاً للسائرين الذين سيعربون عنه فيما بعد .وهذا القمر خمضر الوجه؛ ذاك اللون الذي يکون مقدساً من وجهة نظر الصوفية
ويف الدين اإلسالمي .ويصور األولياء العامل األخروي باللون األخضر و يلبس أهل اجلنة ثياباً باللون األخضر  .وبعد ذلك يعود
إلی اجلوع ويشتکي من قلة الرجال يف عهده و يؤکد علی أن «رجاهلن صغار/فحولتهم بثکواب التوابل» (املصدر نفسه:
. )134
كما جتد الشاعر اإليراين مهتماً بالنور وذلك يف معرض حديثه عن دوار الشمس؛ ذاك النبات الذي يتغذی بنور الشمس.
ف ری أن هذه الزهرة تبحث دائما عن النور/اهلل/احلرية علی مدی حياهتا؛ إذ تعيش يف احليوية والنشاط وال تريد الثبات والسکون
وتدور حيث دارت الشمس« .من و بونه رهایی /و گرَم به نوبت عمر ،رهیدنی نباشد /تو و جستجو /وگر چند
رسیدنی نباشد /.../تویی آن دعای خورشید که مستجاب گشتی /شده اتحاد معشوق به عاشق از تو ،رمزی/
نگهی به خویشتن کن که تو آفتاب گشتی» (شفيعی کدکنی.)516 :9123 ،

فيتحدث الشاعر عن االحتاد الذي حیدث بنی احلبيب واحملب أو العاشق واملعشوق أو السالك واهلل مازجاً بنی الصوفية الفردية
الرتاثية املهتمة باهلل للوصول إليه والفناء يف سبيله و بنی مفهوم اجتماعي حبت أال وهو احلرية .ويرنو إلی املصدر الرئيس للطاقة
واحلرية مفضالً البحث عن احلقيقة واحلرية؛ سواء أ کانت هذه احلرية حقيقية أو تکون اخلالص من التعلقات الدنيوية .واحلرية
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مبتغی الشاعر يف معجمه اللغوي /الشعري .فالشمس تکون رمزاً ل لله تعالی يف األدب الصويف وال يدع هنا اجملال إلطالة
احلديث عن الصوفية الرتاثية ،أو الفردية أو األصلية.
أما عفيفي مطر فيستمر مسرته الشعرية اليت تركز على اجلوع بوصفه أحد أهم قضايا اجتماعية يف شعره ،اجلوع الناتج من الظلم
والتمييز .وتستوعب الظلمات الشاعر وعوامله يری اجلوع «نهرا تجمد في التائهات  /.../ضحکت لنا في النهر أعماق
الجنون /وتـوهجت فينا الخفایا الجائعات /وتقلبت أحشاء ماضينا وذاب الثلج وانطلق السجين  /.../وصرنا جمرتين/وتهدمت
ضمير مقيدة» (املصدر نفسه.)122 :
أسوار نفسينا وأطلقنا وحوشا /في ال ّ
فيعرب الشاعر عن نفسه بسجنی يف بلده وحتول هو و أبناء جلدته إلی وحوش مقيدة يف الضمر .وأراد أن يشارك نفسه مع
الشعب املصري الذي ضمره مقيد من اخلوف واجلنب أمام السلطة .فاجلوع میکن له أن يکون سائقاً إلحداث تغير ما ولو کان
هذا التغير جزئيا وضئيالً .
هذا ويشر شفيعي إلی احلب ،خاصة إلی حب اجملنون؛ ذاك العاشق احلقيقي الذي يبحث عن لياله يف العامل .ويرنو
الشاعر إلی فصل آخر ويضيف إلی فصول السنه األربعة فصالً آخر وهو الفصل اخلامس .ويتحدث يف هذا الفصل عن احلب
وعن اجملنون وعن ليلی إال أنه يضيف إلی احلب العذري أو اإلهلي نکهة أخری أال و هي النظرة اإلجتماعية .فاحلب لدی
املتصوفة يکون للقرب إلی اهلل/اخلالق ولکنه يثخذ العشق موظفاً إياه يف سبيل اإلجتماع .فاجملنون هو الذي ينادم األحرار والذين
يثورون دائما يف اجملتمع «وقتی که فصل پنجم این سال/آغاز شد /.../وکوچه باغهای نشابور /سرشار از ترنم مجنون
خواهد شد /مجنون بیقالده و زنجیر» (شفيعي کدکنی.)511 :9122 ،

فقصة ليلي وجمنون تكون إحدى أهم قصص احلب يف األدبنی الفارسي والعريب ،حيث تتمحور القصة حول احلب ،اال أن
ف يف سبيل مبتغيات صوفية .ويكون "أمر خسرو دهلوي" من الذين قاموا بتوظيف هذه الشخصية يف
اجملنون وحبُّه قد وظ َ
4
أشعاره الصوفية .كما جتد شفيعي يقوم هبذا التوظيف يف هذا املقطع الشعري .
كما يتحدث عفيفي عن حبيبته اليت ليست من أصحاب األرض متاثراً بالصوفية اإلسالمية مشراً إىل احلب ،ذاك اإلكسر الذي
حیيي اإلنسان يف عصر ممات احلياة .فاحلب قد ذابه« :وحامت روحنا السكرى خطى عصفور/على باب الهوى تهنا /وذاب
الكون ،في درب الهوى ضعنا /.../وفي درب الهوى تهنا/فما عدنا سوى ظل بريء الروح /ترنّحه ظنون الصمت
واألسرار /.../وشيخ جاء من دنيا نسيناه /.../وفوق لسانه تهاویل من الحكمة /:سيذر الموت من فيها /ویبقى الل باریها
ومفنيها /فـرد الشيخ دنيانا التي كنا نسيناها/كما تمضي عن السكران أطياف من النشوة .../وهذا الحب ،هذا الحب ،لو كنا
مالكين /نرفرف في انعتاق الروح ..ال دنيا وال أزمان /ونحيا الحب» (عفيفي مطر)10-11 :1118 ،
فهذا احلب حیرر اإلنسان وحیييه ،ويكون مبثابة مفتاح حلل مجيع املشكالت يف العصر الراهن .حيث يواجه الشاعر مبجموعة
من املتناقضات يف العصر احلديث ،فيمكن اعتبار العصر الراهن عصر األزمات املعرفية ،حيث أن فقدان إنسان العصر لذاته اليت
عجنت باحلب قد انتهى يف عصر احلداثة ومابعد احلداثة إىل الفرار من العقالنية .والصوفية واحلب الصويف بقيت له كطريق وحيد
للتخلص من نيهيلية العصر احلديث؛ ألن الصوفية قادرة على حل معضلة لدى اإلنسان احلديث حتت عنوان غياب اليقنی
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(سروش .)143 :1425 ،فتجد األمريف وجهة نظر عفيفي مطر جتاه احلب .فقام شفيعي بتوظيف احلب يف شعره مازجاً إياه
بالقضايا اإلجتماعية إال أن الشاعر املصري مل خيرج من دائرة الصوفية التقليدية ونظرهتا جتاه احلب.
و بعد هذه الرموز اليت تغرت فحواها يف الشعر الصويف لدی شفيعي ،فقد أحدث هذه املرة حتويراً يف مفهوم و مضمون طائرة
امسها «سيمرغ» أو «عنقا» يف األدب الصويف .وكانت هذه الطائرة األسطورية أمنوذجا للصوفينی القدامى کالسهروردی ،والغزايل
و عطار .وقام عطار بتوظيف «سيمرغ» يف «منطق الطر» .و يسرد أن مجعاً من الطيور بقيادة «هدهد» (الذي يکون رمزاً
للمرشد يف الطريق الصويف) ترحل يف األودية والبوادي باحثة عن «سيمرغ» الذي يکون رمزا هلل أو الذات اإلهلية .فهذه الطائرة
اليت ترمز إلی اهلل تعالی أحيانا أو نفوس الناطقة اإلنسانية أو النفس الکل .کما يقال أن سيمرغ هو رمز من احلقيقة الوسيعة
للذات اإلهلية .وتسکن الطائرة يف قمم امسها «قاف» (حجازي .)911-912 :9133 ،والذ الشاعر بتوظيف هذه األسطورة
املستخدمة يف األشعار الصوفية وحور دالالهتا يف العصر احلديث ،حيث رحلت هذه الطائرة من مثواها وانتقلت بنی الناس:
«همه میگویند چه روزی باشد/که دگرباره سوی قاف برآید سیمرغ /قحطی آورده و بیبرگی و تنگی به

سرای» (شفيعي.)923 :9123،

فقد أدخل الشاعر هذه الطائرة يف اجملتمع مشراً إلی أها قد سببت يف الضيق ،واجلفاف وقد جعلت األشجار/اجملتمع أن تفقد
أوراقها/حيويته وحتول إلی روضة هامدة صفراء.و يطالب بنفسه أن يصرخ نيابة عن أقربائه/الشعب اإليراين ويتغنی غناء احلرية يف
اجملتمع؛ إذ إن الناس قد تناسوا غضبهم عن احلکم ووضع اجملتمع املثساوي خوفاً من التعذيب ،والسجن ،واألذی واملوت .کما
أنه يرتدد دوماً أن املوت خر من احلياة يف ظل الذل والظلم .فقام الشاعر بتحويل دالالت الطائرة الصوفية مالئما والعصر
احلديث؛ ألن العصر يتطلب الوعي ،واحلرية واحلقوق ،والعيش ،والتعايش السلمي والعيش يف الرتفيه ال العيش يف الظلم.
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وبعد أن وظ ف الشاعران التصوف يف معرض تناوهلم القضايا االجتماعية بغية الوصول إىل احلرية فيبتغيان حدوث الثورة يف
جمتمعهما بغية التخلص من الوضع املثساوي الذي أحاط إيران ومصر .وبغية الوصول إىل مبتغامها يف الثورة فقاما بتوظيف
الشخصيات املتصوفة القدامى وفكرهم الثوري.
احلالج بوصفه ثورياً ال يعرف الکسل والضجر يف سبيل مبتغياته .ويرسم مشهد شنق احلالج
أما الشاعر اإليراين فيوظف
َ
مبتسماً علی الذين اجتمعوا حوله يف مشنقته و يقول إن احلالج قد أنشد نغمة مفعمة باحلب وأوصل نغماته إلی أحناء العامل و
يناشد الناس يف عصره أن يرددوا هذه النغمة من جديد و يکسروا طالسيم الثبات يف داللته السلبية .کما يقول أن الصمت
واملوت يکونان کوجهنی لعملة واحدة سارداً قصة احلالج منتقداً الصمت الذي کان قد ساد اجملتمع آنذاك« :بر چوبهء دار/
مردی /به لبخند خود/صبح را فتح می کرد /و شحنهء پیر با تازیانه /میراند خیل تماشاگران را /.../وقتی گل
سرخ پرپر شد از باد /دیدی و خامش نشستی/.../دیدارهای تو را از غباران شبها و شکها /شستند /با این همه
هیچ هرگز نگفتی /.../بشکن طلسم سکون را/به آواز گهگاه /تا باز آن نغمة عاشقانه /این پهنه را پر کند
جاودانه /خاموشی ومرگ آیینة یک سرودند /نشنیدی این راز را از لب مرغ مرده/که در قفس جان سپرده/

الصوفية و توظيفها فی القضايا االجتماعية يف أشعار حممدرضا شفيعي کدکين و حممد عفيفی املطر (دراسة مقارنة)45 /

بودن /یعنی همیشه سرودن /بودن :سرودن ،سرودن /زنگ سکون را زدودن /تو نغمهءخویش را /در بیابان /رها
کن» (شفيعی کدکنی .)561 :9122 ،فاإلنشاد أو النداء لتوعية الناس يساوي احلياة وإذا مل يقم الشاعر/املثقف هبذه

املمهمة يف جمتمعه فال خيتلف عن ميت هامد ليس بامکانه التحرك واحلرکة .کما يصور احلالج کثوري ال يعرف الصمت وقد
انتثرت نغماته الثورية يف العامل بثکمله .فاحلرية أو الثورة يف سبيل الوصول إلی احلرية ،مقدسة من وجهة نظره.
فرسم شفيعي مشهد شنق احلالج يف شعر آخر ويعرب عن تعبره الشهر أال وهو «أنا احلق» بالنشيد األمحر ،مستلهماً
شخصية احلالج ونقله إلی عصرنا الراهن قائالً إن رماده حيثما انتثر قد سبب يف خلق رجال عظام صامدين أمام الظلم« :در

آینه دوباره نمایان شد  /با ابر گیسوانش در باد /باز آن سرود سرخ اناالحق  /ورد زبان اوست  /تو در نماز عشق
چه خواندی؟/که سالهاست  /باالی دار رفتی و این شحنههای پیر  /از مردهات هنوز /پرهیز میکنند /نام تو را
به رمز /رندان سینه چاک نشابور/در لحظههای مستی  /مستی و راستی /آهسته زیر لب تکرار میکنند /وقتی
تو/روی چوبه دارت /خموش و مات /بودی /ما /انبوه کرکسان تماشا  /با شحنههای مامور /مأمورهای معذور/
همسان و همسکوت ماندیم /خاکستر تو را /باد سحرگاهان  /هر جا که برد /مردی ز خاک رویید  /در کوچه
باغهای نشابور /مستان نیم شب به ترنم /آوازهای سرخ تو را باز /ترجیعوار زمزمه کردند  /نامت هنوز ورد
زبانهاست» (املصدر نفسه.)523 :

ينسه الناس يف نيسابور؛ املدينة اليت قد استعارها الشاعر يف
فری الشاعر أن اسم احلالج سيکون جارياً علی األلسنة ومل َ
دواوينه کرمز لکل بلد حر أيب أمام املظامل واحلکام اجلبابرة .زد علی ذلك قد حذف الشاعر الصوفية السلبية وهوامشها الزائدة
اليت تتمحور حول املريد واملراد واالرتياض وحیل احلالج والسهرودي حمل املراد أو القطب أو الشيخ .فالعرفان الذي يواجهه
الباحث يف شعره میج د الطبيعة و يکون ذا رؤية شاملة جتاه احلياة واإلنسان .کما يقول إن الشعر الفارسي احلديث خيلو من
العمق اإلنساين ويتوجب علی الشاعر أن جیعل الشعر أعمق قياساً للشعر القدمی .واإلنسان الذي يقصد به الشاعر له هوية
حمددة وجذور مرتسخة؛ هوية تثخذ وجودها من اجملتمع وإنسانه يتفکر يف خلوته و يتحدث يف اجملتمع عن اآلالم (ذبيحي
وباوندي بور .)913 :9111 ،فااللتزام بالوطن واملواطن اإليراين يکون أمسی غاية اعتربها الشاعر واجباً على نفسه .فالشاعر
رسول ال تتعدی رسالته عن إيقاظ نفس اجملتمع النائمة وختدم أشعاره معتقداته الدينية ،واإلنسانية واالجتماعية.
ويری الشاعر أن الصمود احلقيقي يف احلياة أمام الظلم يتجلي يف حياة احلالج الذي مل يرضخ لنظام احلکم ،قائالً إن
الکالم هو تدبر حلمل شعلة يف الظالم (شفيعي کدکين .)152 :9123 ،فيعطي األمهية إلی الکالم کاملتصوفة والکالم هو
متشکل عن احلروف؛ تلک اليت يکون فيها عامل آخر؛ عامل ال يدخل يف صميمه إال العارف باهلل .وتکتسب احلروف منشث
أسطورياً وتکون حاضرة يف أزلية الوجود ويبين الوجود واخللق قاطبة .فاحلروف مبدأ الفعل والفعل يکون والدة العامل ،واملاء،
والشجرة والتفاح و التفاح األمحر .و يتحدث الشاعر عن نظرة النهضة احلروفية مکرباً الثورة واألفکار الثورية .والشاعر يف انطباق
فعال يربط بنی عصيان الناس األمحر بالينبوع األزيل للثورة (شريفي.)512-511 :9111 ،
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فيهتم شفيعي يف أشعاره باحلروف يف قالب هضة اجتماعية ال تکون إال حرکة احلروفية .وقد ظهرت هذه احلرکة بقيادة «فضل
اهلل نعيمي أو حرويف» يف القرن الثامن هجرياً .فتعطي هذه احلركة األمهية إلی احلروف بوصفها رموزاً جیب ُّ
فکها للنفاذ يف أغوار
غايات القرآن والکتب السماوية األخری .وناهض قادة هذه احلرکة مع احلکام اجلبابرة آنذاك يف لواء الصوفية خاصة مع حکم
«تيمور لنك» .و قد أعدم «مرانشاه» ابن «تيمور» احلرويف وقد شد عمالئه جثمانه بذيل فرس وأصبح جثمانه متقطعاً .وکان
احلرويف من أنصار منصور بن احلالج وأظهر عقيدته يف عهد تيمور .ومن عقائد هذا املذهب میکن اإلشارة إلی أهم يعدون
اإلنسان هو السبب الغائي للخلق والکنز املخفي للمعنی يف حجاب الغيب(ابراهيمي ،ال تا.)993 :و کان اإلنسان أساس
معتقدات احلروفية و إيصاله إلی درجة األلوهية والتوحد مع اهلل تعالی .ويف بنی األناس يکون شخص واحد األبرز واألجدر بينهم
و هو يکون اإلمام أو النيب.
و يعرب احلروفيون عن القرآن ب «الکتاب الصامت» و عن اإلنسان ب «کتاب اهلل الناطق» .مهما يکن األمر فيقوم الشاعر
بتوظيف هؤالء کرموز للصمود والتحدي يف أعصارهم .وقد يريد الشاعر أن يصف نفسه مناضالً ،وجماهداً أمام کل نظام
دکتاتوري دمیاغوجي يف عصره .ويلوذ هبؤالء الصوفية يف شعره قائالً أهم يکونون قدوته يف حياته .ويتحدث الشاعر عن حماکمة
فضل اهلل حرويف متسائال« :کجای اطلس را تاریخ تو میخواهی /به آب حرف بشویی /و قصر قیصر را /و تاج/
خاقان را ؟ /و تازیانه فرود آمد /و باز شکوه نکرد /.../من این عفونت رنگین را  /به آب همهمه خواهم

شست/که واژههای من از دریا  /میآیند /و هم به دریا میپویند» (شفيعي کدکنی )119 :9122 ،ويرمز خباقان

إلی کل ظامل أثيم ال يعرف لغة إال لغة التهديد ويستمر أن احلروف هي مبدأ األفعال؛ کثن الذي کان علی معرفة تامة باحلروف
يتثتی له أن يبدأ بثفعال کاحلروفيون من الثورة حتی تغير احلکم أو تربية اإلنسان أو صناعته يف أدنی مستواها .وحیل الشاعر
نفسه حمل احلرويف متحدثاً عن أنه يبحث «عن نظام جديد للحروف» حتی يتثتی له أن «ينشد طالسنی العشق» .ويری أن
کفره هو أقرب إل ی اإلمیان حيث ال يتثتی لسيمرغ أن يطر فوقه .وحينما حیا َکم احلرويف کانت النسابل و األرجوان تقوم بصالة
العشق واحلب (املصدر نفسه .)115:کما أنه مل ينبس ببنت شفة حينما يضرب عليه السيوط.
ويهتم عفيفي كالشاعر اإليراين باحلروف ودورها يف الشعر والقضايا االجتماعية .ويكون املصدر الذي استقي عفيفي مطر
هذه الفکرة هو كتاب الفتوحات املكية البن عريب خاصة الباب الثاين املختص يف احلرف .حيث يبلغ توظيف احلروف ذروته يف
القصيدة الرابعة من قصائد «وشم النهر على خرائط اجلسد» .ويتعامل الشاعر مع احلروف كاملتصوفة.
فيتحدث الشاعر عن احلب واحلبيب واحلبيبة موظفاً احلروف يف شعره خالفا للشاعر اإليراين الذي قام بتوظيف شخصية من
هضة احلروفية« :وأنت اآلن تطلع من ثيابي ،أنت تطلع من /رؤى غضبي وتطلع حارسا والشمس مقالع /جميزة الملكوت
تسقط /أنت في زمن اغتصاب الشعر فاغتصب الوالیة /واغتصب لغة العراك ونازل العشق العصي /وزاحم الميراث
بالورثة /.../قاف:آخر العشق أول القتال/آخر الغرق وأول القراءة /تاء :طبق للخبز وجفنة للدمع والدم  /آخر السحت وأول
التراب /الم :صرخة معقوفة وجسد امرأة یـتقبّض /بالشهوة ورشاقة الطيران في الریح  /هل أنت الصيد أم الصياد أم أنت
صانع المسافة» (عفيفي مطر.)120-121 :0222 ،
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وصار الشعر مغتصبا كما أن الشاعر يريد من اآلخر الطالع من ثيابه القيام باغتصاب الوالية ،تلك اليت تعد من أهم األسس اليت
بنيت عليها الصوفية وال هتم هبذا األمر يف هذا البحث .كما أن هذا الشخص من املطلوب أن يغتصب لغة العراك وينازل
العشق العصي ويزاحم املراث بالورثة .فتتجلى لغة العراك يف احلروف ،حيث أها حتمل دالالت ثورية كما أها تتمتع بعنصر
احلياة.
ويشر حميي الدين بن عريب يف فتوحاته املكية (اجلزء اخلامس من السفر األول) إىل عامل احلروف قائال« :اعلم وفقنا اهلل
وإياكم أن احلروف أمة من األمم ،خماطبون ومكلفون ،وفيهم رسل من جنسهم ،وهلم أمساء من حيث هم ،وال يعرف هذا إال
وعا َمل احلروف أفصح العامل لساناً ،وأوضحه بياناً .وهم على أقسام كثقسام العامل املعروف يف العرف»
أهل الكشف من طريقناَ .
(ابن عريب.)044-040 :1185 ،
فالقتال ،والعشق ،والغرق ،والقراءه ،واخلبز ،والدمع ،والدم ،والسحت ،والرتاب ،وصرخه ،جسد امرأة ،هذه املفردات خليطة
من املوت واحلياة والصعوبة وا لعسرة وتدل على ضنك العيش لدى الشعب املصري كما أها تنم عن أفكار الشاعر حول القتال
ودوره يف إطاحة حكم الظامل ،ودور العشق يف استمرار احلياة والسحت الذي يواجه الناس والرتاب الذي يكون أول عنصر
للحياة والعيش ،والصرخه اليت دوى رنينها يف العامل و جسد املرأة اليت يهوي الطران يف الريح ،حيث يصبح حرا ومل يدركه النظام
حىت يعذبه.
فالشاعر املصري خالفاً للشاعر اإليراين الذي يؤمن بالصوفية الثورية إال أنه حیرك املتصوفة والثورة جنبا إلی جنب؛ حيث
يرتاوح يف قصيدة بنی الصوفية والثورة أو اإلهتمام بقضية اجتماعية أو سياسية ما .ويشر عفيفي مطر على هذا الصعيد إلی
السهروردي ()232-221؛ ذاك الصويف العظيم الذي اشتهر ب «شيخ اإلشراق» .ويؤمن السهروردي باجلمالية يف العرفان و
الصوفية ويربطها بالعرفان اإلسالمي .فاهتم بالکفر والزندقة وقتل عام  232ه.ق يف قلعة «حلب» بسوريا .وکانت آراؤه قريبة
جداً من «بايزيد البسطامي وحالج» .فيتألأل النور يف فلسفته الصوفية و يبدأ عرفانه به کما يتحدث عن نور األنوار .فمجمل
القول أنه کان مناضال وقائدا عظيما استشهد آلرائه املناهضة للحکم آنذاك (افراسيابپور.)92 :9132 ،
يستحضر عفيفي مطر السهروردي مصرحاً« :السهروردي زوج ابنيت و أنا طالب الثثر من/قاتليه وممن يعيدون تطيقه باحلصار
املعاصر واألسئلة/أحرره من سجون اخلليفة کي يفتح األسئلة/مناديل للخبز» (املصدر نفسه .)121 :فقد أدخل عفيفي مطر
السهروردي يف العامل احلديث و يقول إنه إذا کان يعيش يف هذا العصر سيلقى يف السجون بالتثكيد .ويری أن السهروردي إذا
أطلق سراحه فيبحث عن اخلبز للجياع يف هذا العصر ومل يتحدث عن فلسفة اإلشراق کما يف عهده.
كما يتحدث الشاعر اإليراين عن السهرودي يف شعر حتت عنوان «نور زيتونی» قائالً« :از حلب تا کاشغر /میدان ظلمت
بود /آن روزی /که تو خون واژه را با نور آغشتی/تو سخن را سِحر کردی /در سَحر دوشیزگی دادی /آه/
عاشق را همیشه بغض این غمهاست  /که به قربانگاه فردای شقایق میبرد /ای سبز  /تو /در ظالمی/آنچنان ظالم/
واژهها را از پلیدیهای تکرار تهی /با نور میشستی /نور زیتونی که نه شرقی ست نه غربی /لیکن ای عاشق/بی-

گمان  /گنجای آوازی چنان را  /در جهان  /بیهوده میجستی» (شفيعي کدکنی .)211 :9122 ،فالعارف يغسل

الکلمات بالنور؛ ذاك الذي يکون مقدسا وذکر يف القرآن الکرمی و ضمن کالمه به .ولکن الشاعر يری أن مثل هذا العا َمل ال
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میکن أن يستوعب مثل هذه التصرحیات اليت تنادي باحلرية والوصول إلی اهلل وترك الدنيا و تعلقاهتا .فالصويف عاشق حمب هلل
وأبناء شعبه؛ حيث إنه يتحمل مسئولية وعي شعبه إزاء التخلف وجهل.
كما يتحدث الشاعر املصري عن النفري ويستحضر شخصيته يف شعره .فالنفري هو املشرد يف اللغة و يستطيع أن يکسر
قفل الينابيع متهيداً لغسل الشعب عيوهم و رفع مستوی وعيهم .فالنفري «يدخل/يف مدن احلاکمنی يقيم املتاريس» (املصدر
نفسه .)112 :کما أن الشاعر خيلق حتويراً يف أقوال النفري اليت اشتهرت باملواقف واملخاطبات؛ إال أنه فقد اکتفی بنقل
تصرحیات قام بتحويرها عن املواقف« :وأوقـفني...عن یميني خراب یسيجه النّوم  /.../عن شمالي خطی النهر کانت /
تالحقني ،کان یفرط في خطواتي الشباک  /المليئة بالموج ،یکشف لي سمک الحلم والنار» (املصدر نفسه .)111 :فالنفري
قد أحاطه اخلراب يف اجملتمع؛ اخلراب الذي يکون مرده نوم الغفلة الذي يواجهه االناس .فاألمساك اليت يصيدها هو احللم والنار
اليت قد ترمز إلی الثورة أو الفکر الثوري الذي يکون خفيا يف النهر؛ إذ أن النهر والبحر ال يعرف السکون و االجنماد ويتحرک
دائما وتسري فيه احلياة .کما أن املاء يکون رمزاً للحياة ومعرفة حقيقة الوجود لدی ابن عربی (ايزوتسو. )165 :1413 ،
ويرسم الشاعر لوحة جديدة للمتلقي لکل من السهروردي والنفري حيث أهما «یخطّان فوق الحوائط والصحف الجامعية
طير الکالم  /المفاجئ بالشمس والریح  /والکحل مشتعل في عيون الصبایا بوحشية الحب  /والثورة المقبلة» (عفيفي مطر،
 .)110 : 0222فينتهي الشاعر يف أقواله بالثورة .فالعارفان الکبران قد أدخال يف مصر احلديثة و يکتبان شعارات مناهضة
للنظام علی احلوائط ،يکتبان کالما حممال بالشمس اليت تکون مشعة و بإمکاها هداية الشباب وفيه نکهة من الريح اليت ال
تعرف االستقرار والسکون .وحان الوقت للنفري أن يرسل رسالة حتريض ويدعو الشباب للمناضلة .ويقول النفري إنه «مليّل
الليل ومنهر النهار ،أفل الليل  /وطلع وجه السحر وقام الفجر علی الساق/.../فـتستيقظ األرض» (املصدر نفسه. )114 :
فقد وظف الشاعر تصرحیات النفري مالئماً مع غايته الثورية .فيغر األشياء اليت ليس بوسع اإلنسان تغيرها .فالليل علی
وشك األفول والسحر يکاد أن يبزغ وجهه وبعد ذلك تستيقظ األرض/البلد/مصر أو الشعب املصري .ويتوحد الشاعر يف بعض
أجزاء القصيدة مع النفري و يری کالنفری أن العلم املستقر هو اجلهل املستقر .فالعلم البد له أن يکون نشيطا ،متحوال ،سارياً،
جارياً يف احلياة وإال يتحتم فساده .وهذا التغير جتده لدی الشعراء احلداثينی کثدونيس الذي فصل احلديث عن الثبات و
التحول يف کتابه الشهر «الثابت و املتحول» .ومن مث يرکز علی التغير والتحول وذلك من خالل اإلعتماد علی الرتاث ،حيث
إنه مل يکن قوة للقوی املسيطرة بل حتول إلی سالح يف يد الثقافة الطليعية اليت التتبع غاية إال هدم الثقافة السائدة أو السلطة.
ويشر أدونيس إلی هوض احلياة العربية وإبداع اإلنسان العريب ويری إذا مت النهوض وإن مل تتهدم البنية التقليدية للذهن العريب
واجملتمع العريب لکنها تتغر کيفية النظر والفهم اليت وجهت الذهن العريب وماتزال توجهه (أدونيس.)40/1 :1113 ،
ويستمر عفيفي مطر مسرته الثورية داعياً الشباب والشعب للهدم بقوله« :اهدموا واهدموا واهدموا  /نـفخ الل في جسد
الشعب لما استوی علی عرش المجاعات  /.../نحن له أنبياء /.../اهدموا اهدموا /.../اهدموا اهدموا /..نشيد الخروج»
(عفيفي مطر .)113 :0222 ،فاهلدم هو السبيل الوحيد الصالح اجملتمع؛ هدم السلطة اليت ألقت بظالهلا علی اجملتمع
املصري .وهذا اهلدم يقوده أنبياء أال وهم الشعراء .فاهلل قداستوی علی عرش اجملاعات يف مصر إال أنه قد نفخ من روحه الثورية
يف جسد الشعب اهلامد .والشاعر قد أنشد هذا الشعر عام  1123وهذا الديوان أعنی احتفاليا املومياء املتوحشة بعد عام

الصوفية و توظيفها فی القضايا االجتماعية يف أشعار حممدرضا شفيعي کدکين و حممد عفيفی املطر (دراسة مقارنة)41 /

 .1121فاستمر عفيفي مطر مسرته الشعرية املمزوجة بالثورة ،حيث يقول «حممد سعد شحاتة» عنه أن الشاعر عفيفي مطر
کان قد دفع مثن معارضته للنظام احلاكم ىف مصر ،وقتها ،وسجل شهادة شعرية غاضبة على مواجهة قمع سلطة متسلطة مل
تتحمل أن خيتلف معها شاعر ىف الرأى والتوجه ،فثلقت به إىل السجن ،وأذاقته صنوف العذاب خالل اعتقاله ،ليخرج الشخص
من املعتقل بعالمة واضحة للتعذيب على عظمة أنفه ،الزمته خالل الفرتة الباقية من عمره ،وخيرج الشاعر بديوان شعرى
كامل(احتفاليات املومياء املتوحشة) ،حشد فيه كل ما ملك من مقدرة شعرية ،ليسجل شهادة للتاريخ والشعر ضد نظام قمعى
مل حیتمل أن خيتلف شاعر مع توجهه الذى يفرضه (شحاتة ،صحيفه الشروق) .فالشاعر استمر يف مسرة الثورة و مناهضة
السلطة إلی هاية عمره حتی واريه الثری عام .0212
أما الشاعر اإليراين مل يستمر مسرته الثورية حىت دواوينه الشعرية األخرة ،حيث يشحب لون أساطر من املتصوفة الثورينی
کاحلالج ،والسهرودی ،وعنی القضات شيئا فشيئا يف دفرته الشعری املعنون ب «هزاره دوم آهوی کوهی» (األلفية الثانية للغزال)؛
تلك اليت حتتوی يف دفتيها جمموعة من األشعار ک مرثيه های سرو کامشر (مراثي سرو کامشر) ،خطی زدلتنگی (خط عن
الضجر) ،غزل برای گل آفابگردان (غزل لعباد الشمس) ،ستاره دنباله دار (جنم ذو ذنب) و در ستايش کبوترها (يف مدح
احلمامات)  .وقد أنشد بعض أشعار هذه الدفاتر بعد انتصار الثورة اإلسالمية اإليرانية .ويبدو أن الثورة أو االضطهاد قد انتهت
بعد الثورة ولکن الشاعر يقول أنه مل يزل ال جید طريقاً صائبا يف أفکاره ويشعر بضالته يف معرض قوله« :نه رهنما و نه ره
پیداست  /.../مسافری که تویی در شعاع این ظلمت  /.../سزای همچو تویی چیست غیر درماندن  /.../رجوع
کردی اال به دلت که قطب نماست» (شفيعی کدکنی.)969 :9123 ،

هذا ويبحث الشاعران يف شعرمها عن مجيع الغايات املذکورة أعالها ،من الوعي ،واملناضلة يف سبيل احلق و الصمود أمام
احلکام ،حتی الثورة اليت تقود الشعب إلی احلرية اليت قد جبل اإلنسان عليها .فقد وظفا التصوف أو األجدر األفکار الصوفية يف
سبيل إصالح اجملتمع باحثنی عن غاية اجتماعية يف شعرمها .کما يعتقدان أن الشعر احلديث خيلو من املفاهيم اإلنسانية،
فيبحثان عن اإلنسانية لدى املتصوفة .فقد ارتبطت هذه القيم بالصوفية خر ارتباط يف شعر هذين الشاعرين.

 .3النّتيجة

وکانت الصوفية يف األساس حرکة دينية مث أدخلت يف القضايا االجتماعية والسياسية .وقد وظف عفيفی مطر وشفيعي كدكين هذا النوع من
الصوفية يف شعرمها باحثَنی عن احلرية بغية الوصول إلی مرحلة حیرتم فيها اإلنسان إلنسانيته قط .وبدأ الشاعران مسرهتما الشعرية بالصوفية
التقليدية فتجد يف شعرمها احلب اإلهلي ،والفناء ،والسکران ،واإلنسان الكامل وما شابه ذلك من املفاهيم الصوفية .وبعد أن استقامت عود
الشعر لديهما يف الثالثينات واألربعينات من حياهتما فقد أحدثا تغيراً يف هذه املسرة ووظفا األساليب احلديثة يف شعرمها الصويف وقاما مبزجه
باملضامنی السياسية واالجتماعية .فلذلك تبعد أشعار شفيعي عن الرومانسية السائدة آنذاك متحدثاً عن رسالته اإلجتماعية مهتماً باإلنسان
واإلنسانية .كما أن الطبيعة يف شعرمها مليئة باحليوية ورمز للحياة کما يراها املتصوفة .ويكون النور من أهم النماذج الفكرية يف شعرمها.
ويستعر الشاعر اإليراين النور هلداية شعبه يف عهد الشاه كما يوظفه عفيفي مطر يف هيئة القمر؛ القمر الذي يعرب عنه ابن عريب باإلنسان
الكامل الذي حیتاج إليه السالك يف سلوك طريقه .فالشاعر املصري قد وظف هذا املرشد بغية توعية شعبه وهدايته بدالً من الوصول إىل
أعلى علينی ومعرفة اهلل .فالعنصر اآلخر املنبعث من الطبيعة الذي يوظفه الشاعران هو املاء الذي يهتم به املتصوفة .فيتحدث شفيعي عن
ماء املطر بوصفه عنصراً ينفخ احلياة يف عروق الطبيعة أو اجملتمع اإلنساين .أما الشاعر املصري فيستعر النهر إلبراز دوره يف توعية شعبه؛ ذاك
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الذي يتحدث عنه ابن عريب يف معرض حديثه عن ماء احلياة ،حيث إن هذا املاء يتناظر وروح اهلل تعاىل السارية يف مجيع الكائنات .كما
أخذ الشاعران هذه الداللة لقضية اجتماعية هي الوعي والنشاط بغية االستمرار يف سبيل املناضلة واالبتعاد عن الكسل والضجر .كما ترى
هذه الصفات يف احلالج الذي قد أنشد نغمة مفعمة باحلب ووصلت نغماته إلی أحناء العامل و يتمنی من الناس يف عصره أن يرددوا هذه
النغمة من جديد و يکسروا طالسيم الثبات يف داللته السلبية علی حد قول شفيعي .وهذه احليوية االجتماعية جتدها لدى النفري
والسهروردي يف شعر عفيفي ،حيث أدخل الشاعر السهروردي يف العامل احلديث مصوراً اياه الباحث عن اخلبز للجياع املصرينی ومل يتحدث
عن فلسفة اإلشراق کما يف عهده .مث يتحدث عن النفري مستحضراً شخصيته يف شعره بوصفه ثورياً يکتب مع السهروردي شعارات
مناهضة لنظام احلکم فوق احلوائط والصحف اجلامعية باحثنی عن الثورة يف العصر احلديث .فتكون الثورة ،واحلرية واإلنسانية والوعي أهم
املواضيع املشرتكة يف أشعار شفيعي وعفيفي مطر.

 .3الهوامش

( )1نبذة عن حياة شفيعي کدکني وعفيفي مطر الشعریة
نی الشعر الفارسي احلديث علی دعامتنی أساسييتنی بعد عام  9151ه.ش ( 9119ميالديا) أال و مها الشعر املتقدم اإلجتماعي
لقد ب َ
والشعر الرومانسي .كما أن الشعر الفارسي بعد انتصار الثورة اإلسالمية اإليرانية خالفاً للرواية والقصة القصرة أصابه نوع من الرتابة والتوقف
واألزمة إذا استثنينا الشعر الذي تناول احلرب املفروضة علی إيران .و أجواءه فيها نوع من اليثس ،والکبت و االنکماشأ (شريفي:1414 ،
.)04
(أ) للمزيد راجع كتاب حتت عنوان «چشم انداز شعر معاصر ايران» للباحث مهدي زرقاين.

وقد نشث شفيعي بوصفه شاعراً هلذا العصر يف هذه األجواء ،فجزء من أشعاره رومانسي وجزء آخر يتمحور حول الرمزية اإلجتماعية .کما
أنه يبدأ بتحديث شعره حمتفظاً بصوته الشعري املتفرد له .و يدور مضمون أشعاره حول التغزل اإلجتماعي والنزعات الثورية واإلنسانية
واالزدجار من احلياة املصطنعة احلديثة يف العامل احلديث .کما أنه يربط الطبيعة باألفکار اإلنسانية السامية داعياً الناس إلی العطوفة والرفق يف
معامالهتم .ويصدر حبه الثوري من العشق للحالج والسهروردي وعنی القضات اهلمذاين منتهياً بالتثمل واإلشراق والعرفان الذي يربز نفسه
يف هيئة اهلوية اإلنسانية واإلجتماعية مصطبغاً بصبغة الفلسفة (شريفي.)13-52 :9111 ،
ويبعد الشاعر نفسه عن أجواء عام  9111ويقرتب من اجلانب األکثر إشراقاً للحياة مقرتباً من مدرسة خراسان يف الشعر الفارسي ذات
توجهات طبيعية مفعمة باحلياة واحليوية والنشاط مبتعدا عن املدرسة اهلندية .ويضفي الشاعر تغيرات عدة علی شعره احلديث ومیزجه
بالعناصر احلديثة والتقنيات اجلديدة .وترسم أشعاره اجملتمع اإليراين يف األربعينات واخلمسينات من العام الشمسي .فالعرفان الذي يبتغيه
الشاعر يعتمد علی املعرفة العميقة واألخالق ومکانة اإلنسان السامية مصوراً آالم الشعب اإليراين إبان حکم الشاه .ويبدو أن املثالية هي
اهلدف الرئيس لديه (عباسي.)36 :1428 ،
والشاعر قد خلف 95دفرتاً شعريا منذ عام  9111مشسياً حتی يومنا هذا .وهذه الدفاتر کما يلي :شبخواين ،زمزمهها ،از زبان برگ،
ودر کوچه باغهای نيشابور ،ومثل درخت در شب باران ،و از بودن و سرودن ،وبوی جوی موليان ،وخطي زدلتنگی ،مرثيههای سرو
کامشر ،وغزل برای گل آفتابگردان ،در ستايش کبوتر و ستاره دنبالهدار.
ويعد حممد عفيفي مطر من الشعراء املصرينی املعاصرين و يقال عنه أنه میيل إلی الشاعر السوری الکبر «أدونيس» و يتثثر ب «حممد حسن
امساعيل» تثثرا شديداً .وأشعاره هلا ارتباط وثيق بالنصوص العربية األخری ک القرآن الکرمی ،والکتابات الصوفية والفلسفية .کما أنه يتناول
القضايا االجتماعية و السياسية املصرية شعراً ويصورها بإقامة العالقة بنی املاضي واحلاضر ،كما يرسم الصور بشکل شذ وندر وينثر وينشد
األشعار على طريقة القدامى واجلاهلينی ،فلذلك لقب بالشاعر اجلاهلي األخر(بزجلويي وآخرون .)52-31 :1411 ،كما اقتحم الشاعر

الصوفية و توظيفها فی القضايا االجتماعية يف أشعار حممدرضا شفيعي کدکين و حممد عفيفی املطر (دراسة مقارنة)31 /
العوامل الرتاثية اليت ظلت مغلقة أمام غره من الشعراء املصرينی واتسع مبفهوم الرتاث ووصل بنی األفق الصويف واألفق الفلسفي و بنی أوجه
الرتاث الفلسفي العريب وأوجه الرتاث الفلسفي اليوناين (عصفور.)01 :1111 ،
خالفاً ملا يری بزجلويي ،ينفي عفيفي مطر تثثره بثدونيس يف الشعر الصويف احلديث مؤکداً علی أن «الرتاث الصويف ليس ملكاً ألدونيس،
وليس ملكا ألحد بالذات ،أنا درست الفلسفة ،ودرست التصوف يف الفلسفة اإلسالمية ،وقرأت كثرا يف التصوف ،وأنا قارئ لفلسفة ما
قبل سقراط» (مقابلة مع حممد عفيفي مطر .)0222 ،وکان واسع االطالع علی الصوفية و علی اتصال وثيق هبا .کما أنه کان متثثرا أشد
التثثر بثعمال «حمي الدين بن العربی» يف «الفتوحات املکية» والنفری يف کتابه املعنون ب «املواقف واملخاطبات».
ورغم إقامته يف القاهرة يؤکد علی أن تكوينه األساسي هو تكوين قروي ،ويقول يف معرض حديثه عن القرية والبيئة اليت عاش فيها:
«فعندما أنشثت يف قرية وأنا صغر ،ال يوجد هبا عشرة أشخاص يرتدون أحذية ،وأن أرى عمال الرتاحيل ،ومن يعيشون يف العراء ،وأن
يكون احليوان يصرف أكثر من اإلنسان»(املصدر نفسه) .فکان وضع اجملتمع املصري مثساوي آنذاك .وهذا االرتباط بالقرية يف حياة هذا
الشاعر ليس أمرا ثانويا ،بل هو من صميم حياته وحياة فنه فيمثل القرية بکل ما فيها من ثراء و متيز البيئة األثرة اليت يتحرك الشاعر
ويثخذنا معه إلی هذا العامل وخيتلف شعره عن عامل الريف الرومنتيکی املعهود لدی الرومنتيکينی العرب فعامله نشتم منه رائحة الطمي ونری
فيه اخلضرة الداکنة(حممد منصور ،ال تا .) 525-521 :فحينما حتصن الشاعر بالقرية عن قصد کان قد ارتبط باألرض الصلبة وهو أرض
األجداد الذين أبدعوا الشعر األصيل ورغم أنه ذو اجتاه حداثي واضح ولکنه قد احتفظ بعالقته بالرتاث .کما أنه ال يهاجم التاريخ واليزدري
بالثقافة العربية بل يفتخر باألسالف ويداوم علی ذکرهم .والذاکرة عنده هي أهم مصادر الشعر ،سواء الذاکرة اللغوية أو الشعرية أو الذاکرة
الشخصية.
ويعترب مطر من أبرز شعراء جيل الستينات يف مصر ومن دواوينه کما يلي« :احتفاليات املومياء املتوحشة ،فاصلة إيقاعات النمل ،أنت
واحده ا وهي أعضاؤك انتثرت ،يتحدث الطمي ،والنهر يلبس األقنعة ،شهادة البكاء يف زمن الضحک ،كتاب األرض والدم ،رسوم على
قشرة الليل ،اجلوع والقمر ،من دفرت الصمت و من جممرة البدايات .وقد نشرت منشورات دار الشروق أعماله الشعرية يف ديواننی ومستها من
جممرة البدايات و احتفاليات املومياء املتوحشة».
( .)5للمزيد راجع مقالنی حتت عنوان «بررسی و حتليل زبان عرفانی عنی القضات» و «مروری بر آثار عنی القضات».
( .)1للمزيد راجع مقاالً حتت عنوان «شريعت ،عرفان و اخالق در جمنون و ليلي أمر خسرو دهلوي» للباحثنی جواد كبوتري و عباس
ماهيار ومقاالً آخر معنون ب «سيماي ليلي و جمنون در دولت عرفان» حملمد فاضلي ومعصومة أمر خاين.

المصادر
الف :الکتب

 .1ابن عريب ،حمي الدين ()1185؛ الفتوحات المكية ،حتقيق عثمان حیىي:نشر اهليئة املصرية للكتاب.
 .5أدونيس ،علی أمحد سعيد ()9111؛ الثابت والمتحول ،اجمللد ،9بروت :دار الساقي.
 .1القادری ،ابراهيم ()9112؛ اإلسالم السری في المغرب العربي ،القاهره :سينا النشر.

 .3إیزوتسو ،توشیهیکو ()4931؛ صوفیم و تائوئیسم ،ترجمة محمد جواد گوهری ،چاپ ششم ،تهران:
روزانه.
 .2بدير عوف ،فيصل ()9131؛ التصوف اإلسالمي :الطریق والرجال ،القاهرة :مكتبة سعيد رأفت.
 .6بن عمارة ،حممد ()0222؛ الصوفية في الشعر المغربي المعاصر :شركة النشر والتوزيع للمدارس.
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 .2زرین کوب ،عبدالحسین ()4939؛ جست وجو در تصوف ایران ،چاپ دوم ،تهران :امیرکبیر.
)4939( ................................. .8؛ تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن ،تهران :سخن.

 .1سروش عبدالکریم ()4931؛ فربهتر از ایدئولوژی ،چاپ سوم ،تهران :صراط.

 .12شریفی ،فیض ()4939؛ شعر زمان ما ،تهران :نگاه.

 .99شفیعی کدکنی ،محمدرضا ()4933؛ هزارة دوم آهوی کوهی ،چاپ دوم ،تهران :سخن.
)4933( .................................. .95؛ آیینهای برای صداها ،چاپ دوم ،تهران :سخن.
 .14عباسی ،حبیب اهلل ()4933؛ سفرنامه باران ،تهران :جامعة الزهراء.
 .91سعران ،صهيب ()1181؛ مقدمة في التصوف ،دار املعرفة :دمشق

 .15سوميخ ،ساسون ()0210؛ مالمح أسلوبية جدیدة في األدب العربي الحدیث ،حيفا :جممع اللغة العربية.

 .16عشري زايد ،علي ()1112؛ استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،القاهرة :دار الفکر العريب.
 .92عفيفي مطر ،حممد ()9113؛ من مجمرة البدایات ،القاهرة :دار الشروق.

)5111( ---------- .93؛ احتفاليات المومياء المتوحشة ،القاهرة :دار الشروق.
 .91عيسی ،عبده غالب امحد ()1114؛ مفهوم التصوف ،بروت :دار اجلميل

 .51قاسم ،عبداحلکيم عبدالغنی ()9115؛ المذاهب الصوفية ومدارسها ،القاهره :مکتبة املدبويل.
 .59حممد منصور ،إبراهيم ()9111؛ الشعر و التصوف :دار األمنی للنشر و التوزيع.

ب :المجالّت
 .55إبراهیمی ،حجت (التا)؛ «تصّوف و تشیّع و بعد فلسفی و انسانگرایانه حروفیان (حروفیّه)» ،مجلة
مطالعات نقد ادبی ،شماره  ،41صص .493-441

 .51إسپرهم ،داوود ( )4934؛ «ماه و انسان کامل در اندیشه ابن عربی» ،مجلة مطالعات عرفانی ،دانشگاه
کاشان ،شماره  ،43صص .17-73
 .51أفراسیاب پور ،علیاکبر ()4933؛ «عرفان سهروردی و زیباییپرستی» ،مجلة ادبیات و عرفان ،شماره
 ،43صص .97-49
 .05أناری بزچلویی ،ابراهیم ،حسن مقیاسی و سمیرا فراهانی ()4934؛ «هنجارگریزی معنایی قرآن در شعر
عفیفی مطر» ،مجلة الجمعية اإلیرانية للغة العربية وآدابها ،العدد  ،71صص .33-13

 .56حجازی ،بهجت السادات ()4933؛ «بازآفرینی اسطورههای سیمرغ و ققنوس» ،مجلة مطالعات عرفانی،
دانشگاه کاشان ،شماره  ،41صص .413-443

الصوفية و توظيفها فی القضايا االجتماعية يف أشعار حممدرضا شفيعي کدکين و حممد عفيفی املطر (دراسة مقارنة)34 /

 .02ذبیحی رحمان و صغری باوندیبور ()4939؛ «رمزهای پایداری و جاودانگی در اشعار م.سرشک (شفیعی
کدکنی) ،مجلة مطالعات انتقادی ادبیات ،شماره  ،4صص .471-413
 .53عصفور ،جابر ()9119؛ «أقبل سيل الدروع» ،مجلة الناقد ،العدد  ،12السنة الثالثة ،صص .15-51
 .01مشرف ،مریم (4931ش)؛ «هنجارگریزی اجتماعی در زبان صوفیه» ،مجلة کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في
جامعة شهيد بهشتي ،العدد  17و  ،19صص .413-493
 .11يوسف عودة ،أمنی ()5195؛ «املنزع اإلنساين العاملي يف اخلطاب الصويف :جالل الدين الرومي أمنوذجا» ،المجلة
األردنية في الدراسات اإلسالمية ،جامعة آل البيت ،ج ،3العدد .9صص.952-911

ج :األطروحة
 .19وهلة ،خرة ()5192؛ «النزعة الصوفية يف الشعر اجلزائري املعاصر؛ دوسن زيان أمنوذجا» ،رسالة املاجستر ،جامعة حممد
بوضياف.املسيلة.
د :المواقع اإلنترنتيّة
 .40أبوزيد ،حممد)0222( ،؛ «أنا شاعر كبير والتراث الصوفي ليس ملكا ألدونيس» ،مقابلة مع حممد عفيفي مطر.
33. http://www.alketaba.com/index.php/51-26-11-11-91-5191/item/565-

.40شحاتة ،حممد سعد)0212( ،؛ «عفيفى مطر .ذاكرة حاربتها سلطة» ،مقابلة مع حممد عفيفي مطر.
34. http://www.shorouknews.com

کاوشنامة ادبیّات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی  -فارسی)
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه
سال هفتم ،شمارة  ،82زمستان  6931هـ .ش 6393 /هـ .ق 8162 /م ،صص 33-89
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چکیده
تصوّف از دیرباز وارد شعر فارسی و عربی شده است و شاعران نیز بر اساس تجربة شعری خود خوانش خاصی از این
پدیده داشتهاند .عوامل اجتماعی و شرایط سیاسی نیز بیشترین تأثیر را در کاربست تصوف در شعر دارد .این پژوهش
میکوشد با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و تطبیقی مبتنی بر بررسی شباهتها و تفاوتها ،چگونگی استفاده از
تصوف در شعر عفیفی مطر و شفیعی کدکنی را در قالب مسائل اجتماعی و سیاسی نشان دهد .از جمله نتایج پژوهش ،این
است که شاعر ایرانی از شخصیّتهای صوفی استفاده کرده است که در طول تاریخ به انقالبی بودن و گرایشهای
اجتماعی شهره بوده اند؛ کسانی که در راه نیل به اهداف خود نیز به شهادت رسیدند .مطر نیز ضمن استفاده از این مسئله،
نوعی تغییر در شخصیّتهای صوفی ایجاد کرده ،مبارزان معترض در برابر حکام زورگو و ستمکار هستند .همچنین این
دو شاعر در مسئله ایستادگی در برابر نظام حاکم به هم میرسند و در اشعار صوفیانه خود در پی ارزشهایی مانند آزادی
و انسانیت هستند .اما مهمترین نتیجة این پژوهش ،این است که عفیفی و شفیعی به تصوّف و مسائل مربوط به آن اهمیّت
میدهند و آن را با مسائل اجتماعی؛ مانند گرسنگی و عقبماندگی ملّتهای مصر و ایران در هم میآمیزند تا مردم را در
برابر حاکمان آگاه سازند.
واژگان کلیدی :ادبیات تطبیقی ،تصوّف ،جامعهشناسی ،شعر معاصر عربی و فارسی ،محمد عفیفی مطر ،محمدرضا
شفیعی کدکنی.
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