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Abstract 
The use of Sufi discourse is considered one of the most important expressive patterns in the 

contemporary Arabic poem in order to break the monotony of familiar communicative 

patterns. Contemporary poets found in it new spiritual and intellectual spaces to enrich their 

modernist poetic experience and encapsulate it with mystical symbols. And the poet, when 

he tends to Sufism, he aims to transcend the feeling of narrow vision that is the problem of 

contemporary man, and to withdraw from this apparent existence by contemplation and 

departing from the ordinary until he reaches the truth, and feels complete liberation from all 

restrictions that make man feel his servitude. Sufi poetry is a literary experience with 

artistic features that elevates the soul above spiritual horizons and draws closer to the 

divine self. Some contemporary poets walk cognitive paths to break free from the dominant 

reality and obtain their artistic and existential desire. This tendency has seeped into the 

creativity of female poets, including Nabila Al-Khatib, the contemporary Jordanian poet. 

Nabila Al-Khatib, the contemporary Jordanian poet, is one of those poets who hints the 

reader by reading her book “She is Jerusalem” shows Sufi spaces that try, through some of 

her poems, to express her conscience and reveal the dimensions of her mystical experience. 

It goes without saying that what is meant by Sufism in Nabila Al-Khatib’s poetry is not 
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intellectual mysticism in which principles or sayings aim at building a way or a doctrine of 

life, so that the reader does not think that we are in front of poetry similar to the products of 

the pioneers of Sufism, but rather it is a group of emotional and spiritual manifestations in 

which love overlaps. The divine, glorification of the divine essence, asceticism from this 

world, and the tendency to unite with the absolute self. How beautiful it is to hear the 

quality of Sufism in Nabila’s poetry from the poet herself, who answered in a press 

interview a question about the Sufi trend in her poetry, saying: “Sufism is of two types… 

Sufism of passion and spirit, Sufism of belief and traditional terminology… I am of the first 

type consistent with my spiritual nature. Conflict to the top with divine love and good 

example of the master of creation. After this clarification, it appears to us that the mystical 

discourse of Nabila al-Khatib is not based on philosophical foundations, but rather it is an 

automatic flow emanating from the spiritual nature of the poetess, and from the mystical 

awareness inherent in herself. How beautiful it is for the mystical experience to be crowded 

with mystical radiances without its owner wearing a mystical robe; Because then it will be 

a true human experience. From this point of view, this research paper, with its descriptive 

and analytical approach, attempts to elucidate that Sufi experience in the poetry of Nabila 

Al-Khatib by monitoring the Sufi connotations and references in the book “She is Al-

Quds” until you see: 

What are the most frequently mentioned mystical and spiritual contents in “She is 

Jerusalem”? 

To what extent was she able to represent the Sufi phenomenon to enrich her poetic 

experience? How did you benefit from it? 

 Therefore, I approach the traditional Sufi trend spiritually and leave it traditionally.” 

This research aims, with its descriptive and analytical approach, to study the mechanisms 

of forming the Sufi text and its manifestations in Al-Khatib's poetry in order to reveal the 

Sufi idea and its themes. Through the analysis of the poems of the is Al-Quds Poetry Court 

the study reached some results, the most important of which are: Nabila Al-Khatib is a poet 

with a Sufi tendency, and this tendency was manifested in the book, Jerusalem, especially 

her poems, by seizing Sufi ideas and some Sufi terms. We noticed after reading and 

meditating on her poetry that she was overwhelmed with spiritual manifestations. We lived 

through studying this book of expressions and images that translated the divine love and the 

love of His Messenger, and that was through hope and supplication in a language of sincere 

conscience and faith. In her Sufi spin, the poet opposed the approach of Al-Busiri and 

Ahmed Shoqi, and succeeded in that opposition with the funny meanings that she added to 

her poems. It also appeared that the mystical experience of Nabila Al-Khatib was not a 

lexical experience, but a spiritual experience that tended towards the upper and imbued 

with spiritual values and emotionally mixed with the Sufi consciousness open to the highest 
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and purest, which was clearly evident in her spiritual alienation. And her permanent 

nostalgia for the connection and encounter with the absolute Existence of God Almighty. 

This sublime experience was manifested in divine and prophetic love, avoidance of earthly 

filth and longing to dissolve into the absolute self. 

Keywords: Cntemporary poetry, Sufism, Nabila al-Khatib, Is Al-Quds Poetry Court. 
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 الملخص
الشــعر الصــويف جتربــة أدبيــة ذات مســات فنيــة تســمو بــالروح فــوق اآلفــاق الروحانيــة 
وتقـــرب مـــن الـــذات اإلهليـــة، فيســـري بعـــض الشـــعراء املعاصـــرين يف مســـارات معرفيـــة 

شهدت وقد لالنعتاق من الواقع املهيمن واحلصول على مبتغاهم الفين والوجودي. 
إبداعات بعض الشاعرات العربيات كنبيلة اخلطيب الشاعرة األردنية املعاصـرة جتربـة 
صوفية جيد القارئ فيهـا دالالت صـوفية تعكـس فلسـفتها ورؤيتهـا للكـون، وتتبـّدى 

ـا املسـّمى بــ   هتمظهـر فيـالـذي ت هـي القـدستباشري تلك الـدالالت يف أنفـاس ديوا
 هـــذا البحـــثومـــن هـــذا املنطلـــق يهـــدف اخلصـــبة. أفكارهـــا الدينيـــة ورؤاهـــا الروحيـــة 

ل الــنّص الصــويف ومتظهراتــه يف يآليــات تشــكمبنهجــه الوصــفي والتحليلــي إىل دراســة 
ا لـديها. توّصـلت  ورموزهـا شعر اخلطيب حّىت يكشـف الفكـرة الصـوفية وموضـوعا

أّن إىل بعـــض نتـــائج أّمههـــا:  هـــي القـــدسالدراســـة مـــن خـــالل حتليـــل قصـــائد ديـــوان 
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ديوان هــذا الــخلطيــب شــاعرة ذات نزعــة صــوفية، وقــد جتّلــت تلــك النزعــة يف نبيلــة ا
، وقـــد ترمجـــت الشـــاعرة العشـــق اإلهلـــي وحـــب الروحانيـــة الـــذي يغمـــر باإلشـــراقات

ا الصـادق. كمـا كشـفت  رسوله من خالل تعابري وصـور رائعـة تكشـف عـن وجـدا
جميــة بــل كانــت مل تكــن جتربــة مع أّن التجربــة الصــوفية عنــد نبيلــة اخلطيــبالدراســة 

جتربــة روحيــة تنحــو باّجتــاه العلــوي ومشــبعة بــالقيم الروحيــة وممتزجــة وجــدانياً بــالوعي 
ـا الروحـي  الصويف املنفتح على األمسى واألنقى، األمر الذي ظهـر بوضـوح يف اغرتا

  وحنينها الدائم إىل الوصل واللقاء بالذات اإلهلية املطلقة. 
  .هي القدسالتصوف، نبيلة اخلطيب، ديوان الشعر املعاصر،  الرئيسة: کلماتال

  

  المقدمة. 1
يعترب توظيـف اخلطـاب الصـويف مـن أهـّم األمنـاط التعبرييـة يف القصـيدة العربيـة املعاصـرة بغيـة كسـر 

فيه فضـاءات روحيـة وفكريـة جديـدة الشعراء املعاصرون رتابة األمناط التواصلية املألوفة. وقد وجد 
إّمنـا «الصـوفية  عنـدما ينـزع إىل بـدعبـالرموز الصـوفية. وامل عميقهـااحلداثيـة وتإلثراء جتربتهم الشـعرية 

يهــدف إىل جتــاوز اإلحســاس بضــيق الرؤيــا الــيت هــي مشــكلة اإلنســان املعاصــر، واالنســحاب مــن 
هـــذا الوجـــود الظـــاهري بالتأمـــل واخلـــروج عـــن املـــألوف حـــّىت يصـــل إىل احلقيقـــة، ويشـــعر بـــالتحرر 

قـارئ وميكن لل). 112م: 1981(هدارة، » الكامل من كافّة القيود اليت تشعر اإلنسان بعبوديته
يف الشــعر املعاصــر ذي الصــبغة الصــوفية اســتخالص بواعــث شــّىت يف عــودة الشــعراء املعاصــرين 

الشـعور بالغربـة، فكثـرياً مـا كـان «إىل االغرتاف مـن مناهـل الـرتاث عاّمـة والصـوفية خاّصـة أّمههـا 
 ينتــاب شــاعرنا املعاصــر إحســاس بالغربــة يف هــذا العــامل، ناشــئ عــن شــعوره مبــا يســود هــذا العــامل

عن عفوية احلياة األوىل وبساطتها، ممّا كان يدفعه إىل اهلرب مـن هـذا  همن تعقيد وتصنع، وبعد
). والطريـف أّن الشـاعرات 54م: 1987(عشـري زايـد، » الواقع إىل واقع أكثـر نضـارة وبسـاطة

 العربيـات مل يــتخّلفن عـن الشــعراء يف اخلــوض يف ميـدان التجربــة الصــوفية الروحانيـة، وإّمنــا واكــنب
نبيلــة اخلطيــب  الرجــال، فكــان هلــّن حضــور فاعــل يف ذلــك للتعبــري عــن الــذات العربيــة املناجيــة.

ـاالشاعرة األردنية املعاصرة إحدى اولئك الشاعرات الاليت يلمح القـارئ مـن   خـالل قـراءة ديوا
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ا  هــي القــدس متظهــر فضــاءات صــوفّية حتــاول مــن خــالل بعــض قصــائدها، التعبــري عــن وجــدا
  عن أبعاد جتربتها الصوفية.فصاح واإل

تجلّـى فيـه تومن نافلة القول أّن املراد مـن الصـوفية يف شـعر نبيلـة اخلطيـب لـيس تصـوفاً فكريّـاً 
ــدف إىل بنــاء طريقــة أو مــذهب للحيــاة حــّىت ال يظــّن القــارئ بأنّنــا أمــام  ،مبــادئ أو مقــوالت 

هـــي جمموعـــة مـــن التجليـــات الوجدانيـــة الروحانيـــة الـــيت شـــعر مياثـــل نتاجـــات رّواد التصـــوف، بـــل 
تــداخل فيهــا احلــّب اإلهلــي والتغــين بالــذات اإلهليــة والزهــد عــن الــدنيا وامليــل إىل االّحتــاد بالــذات ي

املطلقــة. ومــا أمجــل أن نســمع نوعيــة التصــوف يف شــعر نبيلــة عــن لســان الشــاعرة نفســها حيــث 
إّن الصوفية نوعـان.. «الصويف يف شعرها قائلة:  أجابت يف لقاء صحفي عن سؤال حول االّجتاه

صــوفية اهلــوى والــروح وصــوفية العقيــدة واملصــطلح التقليــدي.. فأنــا مــن النــوع األول املنســجم مــع 
طبيعيت الروحية النزاعة إىل األعلى مع احلب اإلهلي وحسن االقتداء بسيد اخللق. لذا فإين أقرتب 

بعد ما سبق مـن  يظهرف )2021(اخلطيب، » فارقه تقليدياً من االجتاه الصويف التقليدي روحياً وأ
أن اخلطاب الصويف  عند نبيلة اخلطيب ال ينبين على أسس فلسفية، وإّمنـا  لسان الشاعرة نفسها

هو فـيض تلقـائي يصـدر عـن الطبيعـة الروحيـة للشـاعرة، وعـن الـوعي الصـويف الكـامن يف نفسـها. 
شدة بإشراقات صوفية دون أن يرتدي صاحبها رداء وكم هو مجيل أن تكون التجربة الصوفية حا

ـــا ســـتكون حينئـــذ جتربـــة إنســـانية صـــادقة. ومـــن هـــذا املنطلـــق،  يهـــدف هـــذا البحـــث صـــوفياً؛ ألّ
  حّىت ترى: هي القدسديوان استجالء تلك التجربة الصوفية يف إىل الوصفي والتحليلي  مبنهجهه

  هي القدس؟ني الصوفية والروحية يف ديوان املضام كيف متظهرت- 
    وما دالالت هذه الرموز؟ ؟ما الرموز الصوفية اليت محلها هذا الديوان - 
  ؟زعة الصوفية يف رؤية اخلطيب من منظور اللغة واملعجمکيف تبلورت الن- 
  

  خلفية البحث 1.1
يكتسب كّل دراسة أمهيّته من خـالل اإلشـارة إىل البحـوث والدراسـات املسـبقة عليهـا. غـري 

اخلطيــب مل يــدرس كمــا ينبغــي لــه. فلــم حنصــل علــى شــيء ذي بــال بعــد البحــث أّن شــعر نبيلــة 
  التالية: الضئيلة إال الدراسات
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الصـــــورة الشـــــعرية يف شـــــعر نبيلـــــة اخلطيـــــب عنـــــوان دراســـــة إلميـــــان غـــــازي حممـــــد إبـــــراهيم  - 
  ) وهي رسالة ماجستري يف اجلامعة اهلامشية باألردن.2013(

الواقعية اإلسالمية يف شعر نبيلة اخلطيـب رسـالة ماجيسـرت خلدجيـة بـين خالـد نوقشـت يف  - 
هــذه الدراســة حاولــت الوقــوف علــى املضــامني اإلنســانية . )2015جامعــة آل البيــت األردنيــة (

ا يف شــــعر نبيلــــة اخلطيــــب  واالجتماعيــــة والدينيــــة والتارخييــــة، والتــــداعيات الــــيت أّدت إىل نشــــأ
بعـــــض قصـــــائدها، وتوّصـــــلت إىل أّن الواقعيـــــة اإلســـــالمية متثّـــــل ظـــــاهرة شـــــعرية  وتطبيقهـــــا علـــــى

    موضوعية وفنية تعكس التزامها العقدي من خالل بناء فين حمكم.
الومضــة الشـعرية: دراسـة وتطبيــق «) يف دراسـة لـه 2017تنـاول جنـود عطـا اهللا احلوامــدة ( - 

، وســــّلطت الضــــوء علــــى عــــارفامل مــــن جملــــة 22املنشــــورة يف العــــدد » يف شــــعر نبيلــــة اخلطيــــب
  خصائص الومضة الشعرية ولغتها وصورها وبنيتها يف شعرها.

ــ  -  تطبيقي مضامين زنانه در شعر نبيله الخطيب  خوانش«وهنـاك دراسـة معنونـة ب
) املنشــوره يف 1400لطيبـة ســادات جوانيـان وصــادق ابراهيمـي كــاوري (» و فــروغ فرخــزاد

عـــدة مضـــامني نســـائية يف  انتـــدرس الباح». مطالعـــات ادبيـــات تطبيقـــی«) فصـــلية 57العـــدد (
شـــعر هـــاتني الشـــاعرتني منهـــا رؤيتهمـــا إىل التقاليـــد املرهقـــة الســـائدة يف حيـــاة املـــرأة يف الشـــرق، 

  والعشق و..
ا مل ت الصــوفية والرؤيــة الروحانيــة عنــد  عــن بحــثهــذه الدراســات كمــا يظهــر مــن موضــوعا

    الدراسة احلالية خطوة فريدة من نوعها. ، فلذلك تعدّ نبيلة اخلطيب
  

  الخطاب الصوفي في الشعر المعاصر. 2
عـود جـذورها إىل حبـث الشـعراء عـن مـالذ حيمـيهم يإّن التعالق بالرؤى الصويف يف الشعر احلـديث 

أمـــام ســـيل مـــن األفكـــار والنزعـــات والروافـــد التأثرييـــة يف احلداثـــة العربيـــة. هنـــاك كثـــري مـــن الشـــعراء 
دف حتقيق قدر كبـري مـن  املعاصرين طمحوا إىل إغناء جتربتهم الشعرية بتطويع الرتاث، وذلك 
ـــة يف الشـــعر الصـــويف  ـــوا للطاقـــات اإلحيائي ـــم تفطّن التعـــايل الفكـــري والروحـــي باجتـــاه املطلـــق؛ ألّ

صـويف لذاتـه مل يكـن اهتمـام الشـعراء احملـدثني بالتـأثر ال«بوصفه مكّوناً روحياً وعرفانياً ومعرفياً. و
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شيء عظيم فحسب، بل ألنّه الوسيلة األساسية اليت متّكن الشاعر من االستمرار يف  أو ألنّه
» اإلبـــــــداع والكتابـــــــة إذ بواســـــــطته يتـــــــاح لـــــــه نقـــــــل أحاسيســـــــها الوجدانيـــــــة وجتربتـــــــه الشـــــــعرية

وعــن أثــر الصــوفية يف األدب احلــديث بصــفة عامــة جتــدر اإلشــارة إىل ). 24 م:1990 (القعــود،
ال أحد ينكر أن التيار الصويف يشكل مكوناً أساسياً من مكونات الفكر العريب املعاصر... «أنّه 

وخباصــة أن النتاجــات الصــوفية املختلفــة قــد شــكلت مــادة ثريــة خصــبة لعديــد النتاجــات األدبيــة 
احلديثـــة واملعاصـــرة... وقـــادت بالنتيجـــة إىل أن تصـــبح املكونـــات الصـــوفية جـــزءاً مهمـــاً يف حلمـــة 

األديب احلــديث، وقــد ترقــى يف بعــض األعمــال إىل املكــون األساســي الــذي يتمــاهى معــه الــنص 
هنـاك بعـض أسـئلة تطـرح نفسـها ري أّن ). غـ43م: 2010(كنـدي،  »املبدع، ويوظفه بكيفيـة مـا

أمــام الباحــث والقــارئ، وهــي: مــا التصــوف الــذي عرفــه الشــاعر العــريب املعاصــر؟ ومــا مكّونــات 
ــم يف  ّ الصــوفية عنــد هــؤالء الشــعراء؟ يبــدو مــن خــالل دراســات أعمــال الشــعراء يف هــذا اجملــال أ

اً ودينـاً يعتنقونـه.. ومل ميـارس تراثـاً يقرأونـه، ال سـلوك«الغالب اعتربوا التصوف من الناحيـة الفكريـة 
الشاعر العريب املعاصر التصوف العملي، أو كفلسفة، يتوحد فيها املتصـوف مـع املطلـق، ويّتصـل 
بـه اتصــاالً مباشـراً يّتســم بالصــفاء، صـفاء املعاملــة مــع اهللا، فـذلك هــو التصــوف كمـا مارســه أهلــه 

تصّوف يف الشـعر العـريب املعاصـر إذن ال ينبين ال ).9م: 1996(منصور، » من متصوفة اإلسالم
على آراء فلسفية صوفية، بل يكون يف األغلب ومضات روحانية إشراقية، وكثرياً ما يتجّلى ذلك 
ا علـى شـعرهم يف حلّـة حداثيــة،  يف معجمهـم اللغـوي املسـتمد مــن الـرتاث الصـويف الـذي يضــفو

). وأمـــا مـــن الناحيـــة 71م: 1992زايـــد،   (عشـــري »لإلحيـــاء بروحانيـــة التجربـــة الشـــعرية«ذلـــك و 
الفنيـــة فيجـــب أن يتـــوفّر يف كـــّل كتابـــة أربعـــة أركـــان حـــّىت ميكـــن عـــّدها جتربـــة أدبيـــة صـــوفية، وهـــي 

الغرض املتحّدث عنه واملعجـم التقـّين، وكيفيـة اسـتعماله، واملقصـدية، وهـذه مجيعـاً تكـون وحـدة «
الصوفية، ومل يستعمل املعجـم الصـوّيف غري قابلة للتجزئة، فمثالً إذا تناول املؤلف بعض األغراض 

يف سياق يالئمه، فكتابتـه ليسـت بصـوفية كالكتابـة الفلسـفية... كمـا أن الـذي يسـتعري القـاموس 
الصــوّيف وال يســتعمله يف غــرض مــن األغــراض الصــوفية املتعــارف عليهــا، فــال متــّس كتابتــه الكتابــة 

خلطيــــب أن تتمثّــــل يف جتربتهــــا ). اســــتطاعت نبيلــــة ا129ـــــ130م: 1987(مفتــــاح، » الصــــوفّية"
ات الصوفية يف سـياق شـعري منسـجم حياءالصوفية األركان األربعة من خالل توظيف الرموز واإل

  يكشف عن تفكريها الديين.
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  موجز عن الديوان وعناوين قصائده .3
يف مدينـة الزرقـاء يف  1962طالب حممود اخلطيب شاعرة أردنية معاصـرة ولـدت عـام  نبيلة

تلّقفــت علومهــا االبتدائيــة يف مدرســة وادي البــاذان، وعلومهــا اإلعداديــة والثانويــة «األردن 
مدرســة طلّــوزة القريبــة مــن البــاذان.. حصــلت علــى بكــالوريوس يف اللغــة اإلجنليزيــة عــام  يف

). 147م: 2001(حســــــنی، » وعملــــــت يف جمــــــال التــــــدريس يف مــــــدارس خاصــــــة 1996
 ومـــــض اخلـــــاطر)، 1996( ا البـــــاذانصـــــبللشـــــاعرة ســـــتة دواويـــــن شـــــعرية وهـــــي:  صـــــدرت

مـن أيـن ، )2012( هـي القـدس، )2008( عقد الـروح، )2007( صالة النار، )2003(
  ).2013( أبدأ

لنبيلـــة اخلطيـــب، وهـــي جمموعـــة شـــعرية ذات  اخلامســـة عنـــوان اجملموعـــة الشـــعرية هـــي القـــدس
عشـرين قصــيدة تتمــاهى فيهــا أنفـاس الشــاعرة بتضــرع وتســبح يف ملكـوت الــروح. حتــرص نبيلــة يف 
ـــا. واملتأمـــل يف  هـــذه اجملموعـــة علـــى االرتقـــاء حنـــو صـــفاء الـــروح وتعاليهـــا عـــن حطـــام الـــدنيا ومآر

ا وبــني جســد القصــيدة، إذ تتجّلــى عنــاوين قصــائد الــديوان يلحــظ أّن هنــاك تعــالق ســيميائي بينهــ
فيها عناقيـد دالليـة جتّسـد نشـوة الـروح يف التحليـق واالرتقـاء مثـل: أعـوذ مـن اهلَـوى / بـوُح الـّرمي / 
خّضـــْر عـــروش الـــروح / هـــل جـــاَدك الوجـــُد / يـــا طيـــَب طيبـــة / طـــوىب لنـــا / أم مازلـــت ظمآنـــا؟ / 

  معارج الليل. 
فــيض مــن املفــردات والرتكيبــات الــيت تنتمــي إىل إّن غالبيــة قصــائد اجملموعــة يتمظهــر فيهــا 

عامل خصب من التصوف، وتكتسب مدلوالت جديدة بانزياحها من معانيها املعجمية مثـل 
(اهلــــوى، النــــور، البــــوح، احلــــّب، الســــكر، الصــــحو، عــــروش الــــروح، الوجــــد، طيبــــة، ظمــــآن، 

ــا الدالليــة، كمــا تــربز ال قيمــة الفكريــة لتجربتهــا ومعــارج) ممّــا تــدّل علــى وعــي اخلطيــب بإحياءا
ا لتكون عالمـات دالـة علـى هـذه الروحانيـة الصـوفية. والقـارئ يف قصـائد الـديوان  اليت اختار
يلمس ظمأ الـروح، وشـوق الـنفس إىل التحـرر، والنشـوة اإلهليـة الـيت تفقـد حّسـها األرضـي يف 

بعـامل الـروح  إطار لغة تسمو بعامل االنكشاف والسذاجة الصوفية، وبذلك تعّوض عن املادية
  والطهر والنقاء.
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  هي القدساألغراض الصوفية في ديوان . 4
ول يف الشــــعر الصــــويف هــــو املضــــامني واألغــــراض الصــــوفية والروحانيــــة، فــــأثّرت النزعــــة الــــرکن األ

الصـــوفية يف مضـــامني شـــعر نبيلـــة اخلطيـــب تـــأثرياً كبـــرياً، وانعكســـت يف بنـــاء قصـــائدها وصـــورها 
  :ميكن رصد املضامني التالية فيه هي القدسالشعرية. بعد قراءة ديوان 

  
  تقابل الروح والجسد غتراب الروحي من خالل اال 4.1

وهـذا التقابـل ينشـئ التفكـري الصـويف،  يف خّصصت هلا مکانة متميّـزةثنائية الروح واجلسد إّن 
االغـــرتاب عنـــد الصـــوفية هـــو اهلـــروب مـــن الوجـــود «صـــراعاً يتولّـــد عنـــه الشـــعور بـــاالغرتاب. و

احلســـي األرضـــي بوصـــفه وجـــوداً غريبـــاً وغـــري أصـــيل، وذلـــك بـــالرجوع إىل اهللا بوصـــفه الوجـــود 
ــا الروحــي ). 10: م2004(يوســف، » احلقيقــي وقــد حتــّدثت نبيلــة اخلطيــب كثــرياً عــن اغرتا

يف تفكريهــا ذروة الصــعود  مــن خــالل تصــوير الصــراع القــائم بــني الــروح واجلســد. متّثــل الــروح
ينتهــي لصــاحل الــروح،  واالرتقــاء، وميّثــل اجلســد قّمــة اهلبــوط واالحنــدار، ومهــا يف جدليــة دائمــاً 

  وذلك من خالل حنينها إىل االنعتاق:
ــــــــَني مــــــــاٍء للّســــــــواقي  كــــــــدمٍع إْن ترقْــــــــرَق يف املــــــــآقي  أحــــــــنُّ حن
ـــــــــــــاقِ   فلــــــــــي جســــــــــٌد تُــــــــــراّيب اخلاليــــــــــا فـــــــــــــو النعت َ ـــــــــــــه   وروٌح في
ـــــــا ـــــــِرّف كمـــــــا املراي  إذا مــــــــا الّنــــــــور بــــــــادَر بالعنــــــــاقِ   ويل نفـــــــٌس َت

  )13(اخلطيب، 

يستشــعر املتأّمــل يف األبيــات متظهــرات حنــني روح الشــاعرة الظمآنــة إىل الــذات املطلقــة مــن 
). ال شـّك أّن لقـةطاملخالل رمزية (املاء / اجلسد / احلياة املادية) و (الساقية / الـروح / الـذات 

ملاء هنا رمـز للجسـد، وهـي تتـوق إىل االّحتـاد مـع السـاقية الـيت هـي رمـز للـذات املطلقـة قطرات ا
اإلهلية. وقد جّسدت الشاعرة توقها اجلامح إىل التسامي والوصـول إىل الـذات املطلقـة بتوظيـف 
ثنائيـــة اجلســـد والـــروح. واجلســـد يف تفكـــري الشـــاعرة  ـ كمـــا أشـــارت يف البيـــت الثـــاين ـ تـــرتبط 

ــا رمــزاً بــالرتاب، و   للخلــود والبقــاءهــو ميثّــل حالــة مــن القيديــة الــيت تقّيــد الــروح. وأّمــا الــروح بكو
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ـــور) واالنعتـــاق مـــن ماّديـــة اجلســـد.  فتنـــزع إىل الصـــعود إىل جوهرهـــا وهـــو  الـــذات اإلهليـــة (الّن
وامللفت للنظر هنا هو ثورة الروح على اجلسد؛ ألّن الوجود اإلنساين على حّد تعبري الشـاعرة 

ف مثــل املــرآة عنــدما حيتضــنه اجلــوهر اإلهلــي. وهكــذا أرادت نبيلــة أن تســمو بــالروح فــوق يرجتــ
شـــّدة حضـــور الـــروح الثـــائرة يف وجـــدان الشـــاعرة.  كشـــف عـــناجلســـد الرتباطـــه بـــالرتاب ممّـــا ي

فــو، تــرّف، بــادر بالعنــاق) ذات النزعــة الصــوفية ســامهت يف  والبنيــة احلركيــة لألفعــال (أحــن، 
ــ مــن حقــل الشــوق  احركــة الصــعود واالرتقــاء للــروح اإلنســاين إذ اختــارت معظــم دوال مفردا

  والتعطش واحلنني للمطلق. 
يف الوجــــود بالنســــبة للصــــويف، وهــــو ال ميلــــك شــــيئاً غــــري ذلــــك إّن احلريــــة تعــــّد أغلــــى شــــيء 

  انطالقاً من حريّة الروح. واخلطيب تشري إىل حرية الروح يقّيده اجلسد: 
 ولكـــــــــــّين ســـــــــــعيُت إىل وثـــــــــــاقي  وقـــــــــد أنشـــــــــأْتين حـــــــــرّاً ُمشوخـــــــــاً 

  )13، ملصدر نفسه(ا

ولــذلك حتــاول الشــاعرة كمــا هــي احلــال عنــد الصــوفية جتــاوز عــامل احملسوســات واإلحبــار يف 
ــا. وقــد صــّورت نبيلــة مــرّة أخــرى الصــراع الــدائم بــني اجلســد والــروح يف  عــوامل الــروح بكــل جتليا

  من أجل أن يلحق باملثال، ومنه يصل إىل الكمال: أّواه يا إقبالقصيدة 
ــــا؟كــــم أثَقلْتــــين رُكامــــاُت   والّشـــــوق فيهـــــا وقــــــد عّجلتُـــــه اتّــــــأدا  الــــرتاب 

 يف َشهوِة الـّنفِس حـّىت طبُعهـا َفَسـدا  أرنـُـــــو إليــــــَك وهــــــذا الطّــــــُني َجــــــّذَرين
ـــــــــــوِر أبراجـــــــــــاً مشـــــــــــّيدة  فهــــّزِت الــــريُح مــــن أبراجــــي الَعمـــــدا  رفعـــــــــــُت للّن

  )107، املصدر نفسه(

مـــن خـــالل عـــّدة رمـــوز. تـــدّل  واضـــح أّن الشـــاعرة قـــد صـــّورت الصـــراع بـــني اجلســـد والـــروح
علــــى روح اإلنســــان الظمآنــــة إىل الــــذات » الشــــوق«علــــى اجلســــد، و يــــدّل » ركامــــات الــــرتاب«

املطلقة. وتبدو نبيلة يف البيت الثاين يف صراع لالنسالخ عن جسدها الذي يدّل الطـني املتجـّذر 
الـــذي تقصـــد الشـــاعرة بـــه الـــذات املطلقـــة لاللتحـــاق بعـــامل » أرنـــو«عليـــه، وذلـــك بواســـطة فعـــل 
 اليت ترنو إليهـاوالّنور يف البيت األخري ال يدّل إال على الذات اإلهلية الكمال والغرف من أنواره. 
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أضـفت عليهـا  فقـد روح اإلنسان. والريح يف القاموس الصويف رمز للرحلـة الصـوفية، وأمـا الشـاعرة
لنفســـانية املتجســـدة يف اجلســـد. والطريـــف أّن هـــذه الثنائيـــات اللغويـــة داللـــة أخـــرى هـــي األهـــواء ا

  تساق يف النهاية حبسب داللتها التعبريية إىل غاية واحدة هي بلوغ عامل احلقيقة املطلقة.
التجربة الصوفية وهو وسيلة من وسائل الصوفية للتعبري عـن أحـواهلم  روحواحلّب اإلهلي هو 

ومواجيدهم. وهذا احلب اإلهلي عادة ما يرمز إىل ذلـك الصـراع القـائم بـني الـروح وبـني اجلسـد. 
وعــادة مــا ينتهــي بانتصــار احلــب اإلهلــي الــذي يــذوب فيــه اجلســد ويضــمحل، وهــذا مــا يوصــف 

وصـــل إىل فكـــرة واحـــدة هـــي االحتـــاد مـــع الـــذات اإلهليـــة عنـــد الصـــوفية بالعشـــق اإلهلـــي الـــذي ي
  :لك البيانموالفناء فيها، وبذلك أشارت نبيلة يف قصيدة 
 ذكرتُـــــــــَك فانثـــــــــاَل َدمعـــــــــي ُهطـــــــــوال  ملْكـــــــــَت علـــــــــّي تالبيـــــــــَب نفســـــــــي
ــــــــّي اجلميــــــــَل اجللــــــــيال  أ لســـــــَت احملـــــــّب اَحملـــــــّب املفـــــــّدى؟  أ لســــــــَت احلَي
 وأشـــــــــرعِت الـــــــــرّيُح عرضـــــــــاً وطـــــــــوالً   لــــــــئن مــــــــارِت األرُض يف كــــــــّل فــــــــجٍّ 
ـــــــــــَت ســـــــــــفيين ـــــــــــاري وأن ـــــــــــَت من ــــــــروُح إال الوصــــــــوال  فأن  ومــــــــا ُمبَتغــــــــى ال

  )32، املصدر نفسه(

ــــاً وشــــوقاً إىل عــــرش اهللا، وهــــو ســــبيل  ــــات يتحســــس القــــارئ توق ففــــي ســــياقات هــــذه األبي
ســــواه. تغنّــــت نبيلــــة يف هــــذه األبيــــات باحلــــّب اإلهلــــي  طــــاباخلالصـــوفيني، فــــال أحــــد يســــتحّق 

معتقدًة بأّن اهللا هو اِحملّب واحملّب األّول، واإلنسان ال يسـتطيع أن خيـرج مـن غياهـب العـدم إىل 
لالهتـداء رمـزاً هللا تعـاىل الـذي ينـري الطريـق » املنـار«أنوار الوجود إال باحملبّـة اإلهليـة. وقـد جعلـت 

أيضــاً رمــزاً لــه الــذي حيمــل الصــوفية يف رحلتــه املضــنية.  »الســفينة«بــه يف الشــدائد، كمــا جعلــت 
واخلطيــب توظّــف عــامل التجربــة الصــوفية علــى مســتوى التفكــري للتعبــري عــن ظمــأ الــروح، وشــوق 

ـذا الظمــأ الروحـاين إال الوصــول إىل الـذات املطلقــة والــ ذوبان الـنفس إىل التحــرر، فهـي ال تريــد 
بـــدل » الـــروح«ومـــن املالحـــظ هنـــا توظيـــف كلمـــة  فيهـــا كمـــا أشـــارت إليـــه يف الشـــطر األخـــري.

؛ ألّن الـروح تعبـري مثـايل الصـويف عجـمامل، وهذا يدّل على مدى وعي الشـاعرة مبفهـوم »النفس«
يتعّلــق بــاهللا تعــاىل، وهــي مــوطن أســراره ســبحانه. والصــعود إىل الســماء هــو مقــام مــن مقامــات 

  كالبيتني التاليني:ونلمس فكرة الفناء يف اهللا يف بعض أشعارها   انكشاف احلجب.حب اهللا و 
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ـــه جـــي وِمعراجـــي هجـــرُت ل َ ـــوُر  ــــــمِ   الّن  فمــــــن جيــــــوُز ُســــــطوَع الّنــــــوِر للظَُل
 يـــــــا فـــــــوَز قلـــــــٍب بنـــــــوِر اِهللا ُمعتصـــــــمِ   اســـتحّم بـــه قلـــيب اســـتحاَل َســـناً  ملـــاّ 

  )18، املصدر نفسه(

فكـرة الفنـاء حيـث إّن الـذات الشـاعرة تؤّكـد علـى أّن الفنـاء يكمـن تنبين هذه األبيات علـى 
يف الــذات اإلهليــة فقــط. إّن الشــاعرة هنــا تتصــل بالكيــان اإلهلــي باإلحلــاح علــى الفنــاء فيــه مــن 

ــذا تعـــرج مـــن عـــامل االرض إىل عـــامل  ».اســـتحال ســـناً اســـتحّم بــه قلـــيب  اّ ملـــ«خــالل مجلـــة  ـــا  ّ إ
التجـايف عـن دار الغـرور واإلنابـة «كمـا أّكـده أبوحامـد الغـزايل هـو   السماء إذ أن السري إىل احلق

). ونلحـــظ يف هـــذا املقطـــوع الشـــعري غلبـــة معجـــم 103م: 1967 ،(الغـــزايل» إىل دار اخللـــود
وهنــــاك الضــــياء والنــــور واإلشــــراق مثــــل (النــــور، ســــطوع النــــور، ســــنا، نــــور اهللا) علــــى الســــياق، 

تعتمـــد علـــى إحيـــاءات املفـــردات أكثـــر مـــن داللتهـــا  مالحظـــة هامـــة يف القصـــيدة، هـــي أّن نبيلـــة
للعقيــدة اإلســالمية الــيت هــي  ااملباشــرة حماولــة توســيع انزياحتهــا دالالت جديــدة تعــرب عــن حّبهــ

  احلّب اإلهلي املفارق للحب األرضي.
  

  التغزل الصوفي باستلهام التراث 4.2
احلـــّب اإلهلـــي حمـــور الشـــعر الصـــويف وجـــوهر التجربـــة الصـــوفية عنـــد الشـــعراء. واملـــرأة يف  جيّســـد

الـــيت تعـــّد مـــن أمجـــل قصـــائد  بـــوح الـــرميالغـــزل الصـــويف هـــي رمـــز للـــذات اإلهليـــة. ويف قصـــيدة 
الــربدة  جللبوصــريي و الــربدةالــديوان، تعــارض نبيلــة اخلطيــب يف أّول معارضــة نســائية قصــيدة 

عـــض املعـــاين الصـــوفية ويف هيكـــل القصـــيدة بشـــكل عـــام مـــن ناحيـــة الـــوزن ألمحـــد شـــوقي،يف ب
والروّي (البسـيط وحـرف املـيم) وتّتخـذ الـرمي (الغـزال الصـغري) رمـزاً للمـرأة واحلـّب اإلهلـي قائلـة 

  يف مطلعها:
ـــــن روَّع الـــــرَمي بـــــَني البـــــاِن والعلـــــِم؟ ـــــــــــمِ   َم  وقبـــــــــــل ذلـــــــــــَك مل َجيْفـــــــــــْل ومل جيَِ

 وحيي َسفحُت دمـاً يف األشـهِر احلُـُرمِ   حــَظ ذو َرَهــفٍ مــا كنــُت أعلــُم أّن الل
 ُيصـــيُب مـــا صـــاَب مل ارتـــْع ومل أُحـــمِ   لــو كنــُت اعلــُم أّن الطّــرَف حــني َرنــا
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 َمــــن ذا ِمــــن الَقــــدِر اجلــــاري مبُعتصــــمِ   يا الئمي يف اهلَـوى حـَني اهلـوى قـدرٌ 
 نــاِر اجلَــوى بــدميغــدوُت أفديــِه مــن   رَمـــى القضـــاُء ومـــا عيـــين رَمـــْت َكبـــدا

  )17(اخلطيب، 

ـــــات. والشـــــاعرة اســـــتلهمت فكـــــر املتصـــــوفة  ـــــة واضـــــح يف هـــــذه األبي ـــــذات اإلهلي التغـــــزل بال
م لتصـــوير حّبهـــا العـــذري يف أســـلوب غـــزيل مـــوروث، ووظّفـــت  (الغـــزال) كرمـــز  »الـــرمي«ومفـــردا

هنــا » الــرمي«فـــ صــويف للجمــال األنثــوي متخــذة منــه وســيطاً مجاليــاً للوصــول إىل الــذات املطلقــة. 
مياثـــل الـــذات األنثـــى يف حســـنها مـــع النفـــور وعـــدم االســـتقرار. وقـــد وقعـــت الشـــاعرة يف حّبهـــا 
وأصــبحت أســرية هلــذا احلــّب، ومســتعدة لســفك دمهــا يف ســبيلها يف األشــهر احلــرم علــى الــرغم 

ول مــن حتــرمي ســفك الــدماء فيهــا. مثّ تتوّجــه إىل الئميهــا علــى وقوعهــا يف حــّب هــذه الفاتنــة وتقــ
هلم إّن احلّب قدر ال دخل هلا فيه، فلو تعـّرض الالئـم هلـذه الفاتنـة لوقـع يف حّبهـا. ونالحـظ يف 
هــــذه األبيــــات كيــــف يبــــدأ احلــــّب مــــن اإلطــــار املــــادي وينتهــــي إىل اجلــــوهر الروحــــي، وبــــذلك 
ــا مــن معناهــا الضــيق احملــدود إىل مســتوى  اســتطاعت نبيلــة أن حتــرر التجربــة العاطفيــة وتســمو 

  ة الصوفية العميقة بأجوائها الروحانية الشفافة.الرؤي
 الـــذات بـــني الوجـــداين الصـــدق عـــن يكشـــف والصـــوفية الغزليـــة التجـــربتني بـــني التقـــارب إنّ 

وقـد حتّولـت  واللقـاء. الوصـل إال عشـقها نـار خيمـد وال اخلطيب، لدى اإلهلية والذات اإلنسانية
ومنـه إىل احلـّب اإلهلـي يف سـياق حـديثها  الشاعرة من احلّب األنثوي إىل احلّب النبوي الشـريف

  عن النفس األّمارة معارضة البوصريي وشوقي:
ا  فقــــــد َختــــــّريِت األعلــــــى مــــــن القمــــــمِ   والــّنفُس إن أوَحَشــْتها طــوُل وحــد
ـــــــواظُر ملـــــــْن لـــــــيس تـــــــدرُكها  يـــــــــٌد فتخفـــــــــُق يف اآلفـــــــــاِق كـــــــــالَعلمِ   ترنـــــــو الّن
 احلــّب ُميلــي صــادَق الكلــمِ فصــادُق   شــــاركْتين احلــــّب فــــيمن ُحبّــــه َشــــرفٌ 
ــــا  أعلـــي لـــه الـــذّكَر مـــّد الـــّدهر واألمـــم  حممــــد صــــفوُة البــــاري شــــهدُت 

  )18، ملصدر نفسه(ا

وقد حتّدثت نبيلة اخلطيـب عـن الـنفس وأهوائهـا، كمـا حتـّدثت عـن حّبهـا للرسـول صـّلى اهللا 
ا اهلــادئ الــذي يث  احلاضــر،قــل بــآالم عليــه وآلــه وســّلم يف صــور شــعرية رائعــة يظهــر فيهــا صــو
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وحاولـــت مـــن خـــالل ذلـــك أن تتوغـــل يف الـــنفس اإلنســـانية وتـــدفعها إىل اخلـــروج مـــن متاهـــات 
  احلاضر مستبطنة غداً مشرقاً.

  
  روحانية النجوى والتوبة 4.3

تعتــــرب املناجــــاة بّوابــــة النصــــهار الصــــوّيف يف الــــذات اإلهليــــة، ومــــدخالً للتأّمــــل والســــمّو الروحــــي 
اقرتنــت املناجــاة بالتوبــة؛  هــي القــدسوتطهــري الــنفس ونقائهــا مــن األدران األرضــية. ويف ديــوان 

أصــل كــّل مقــام، ومفتــاح كــّل حــال، وهــي أّول املقامــات، «هــي ألّن نبيلــة قــد آمنــت بــأّن التوبــة 
 )203: 1413(السـهروردي، » وهي مبثابة األرض للبناء، ومن ال توبة له، ال حال له وال مقـام

  :أم ما زلت ظمآناقصيدة فلذلك نرى ومضات من التوبة واالستغفار يف 
م بلغــــــــْت كــــــــاملوِج إحســــــــانا  يــــا رّب أنــــَت وعــــدَت التــــائبَني وإنْ   ذنُــــــــو
ـــــــــا َخجـــــــــالً  ـــــــــا ربَّن ـــــــــا وُذبْن ـــــــــوم أُبْن  يـــــا ســـــاتَر الكبـــــواِت مّنانـــــا أ لســـــتَ   الي
 مسّيــــــَت نفســــــَك يــــــا رمحــــــاُن رمحانــــــا  برمحــــــٍة منــــــك يــــــا َمــــــن قبــــــَل ختلَقنــــــا

  )97(اخلطيب، 

ا وتعـرتف خبطاياهـا، وهـذا كلّـه صـادر  واخلطيب تلتمس مـن اهللا العفـو واملغفـرة، وتقـّر بـذنو
والتضــرع إليــه طلبــاً تلــوح مــن خــالل األبيــات روح اخلضــوع هللا عــن جتربــة شــعورية صــادقة، كمــا 

للرمحــة واملغفــرة. وقــد شــّكلت تقنيــة النــداء املقرتنــة بألفــاظ (رّب، ســاتر الكبــوات، ربّنــا، ورمحــان) 
متتـّد نفـس الشـاعرة مـع مـور نفسـها بالتوّجـه بؤرة دالليـة مجعـت هـذه األبيـات يف خـيط واحـد. و 

ـــا   إىل اهللا فـــيخلص ملناجاتـــه برجائهـــا وأملهـــا يف أن يهـــب هلـــا مغفـــرة متحـــو كمـــا تقـــول يف ذنو
  :  أّواه إقبالقصيدة 

رتقــــــــــى َقصــــــــــدا  أقبلـــُت يـــا رّب فـــاْقِبلين علـــى َشـــعثي
ُ
ــــــــــاَه مثّ امل  مســــــــــافراً ت

 بآيــــــــــٍة فَيفــــــــــكُّ الّســــــــــحر والّرصــــــــــدا  َمـــــن يل َيشـــــقُّ ُضـــــلوعي مثّ يَغِســـــُلين
 إْن حاَصـــَرتين أعاصـــُري اهلـــوى َجَلـــدا  ويــــــــْزرَُع العــــــــزَم يف قلــــــــيب فأحصــــــــده

 وإْن قليـــــــَت فـــــــال أرُجـــــــو هلـــــــا أحـــــــد  يــا رّب نفســي أنــَت منقــُذهاُرمحــاك 
  )106، ملصدر نفسه(ا
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ــــا تاهــــت يف  ّ روح املناجــــاة واالســــتغفار واضــــحة يف هــــذه األبيــــات إذ تعــــرتف الشــــاعرة بأ
ا مبتغيـــة االرتقـــاء إىل الـــذات اإلهليـــة، وهـــي تـــنّم عـــن صـــدق  متاهـــات الـــدنيا فعـــادت إىل صـــوا
ــا مناديــة يف إحلــاح ويقــني أن يشــملها بعفــوه  التجربــة الصــوفية عنــدها. مثّ تتضــرّع الشــاعرة إىل ّر

هــذا   نمــالفــرار «الّدالــة علــى التضــرع واللجــوء كــي يرمحهــا ويقبــل توبتهــا. و» رمحــاك«ة عــرب كلمــ
كّلـــه إىل اهللا تعـــاىل واالحتمـــاء بظّلـــه اآلمـــن واملطمـــئن والثابـــت مبثابـــة التجـــاء صـــويف حنـــو ملجـــأ 

). ويف قصـــيدة أخـــرى 181م: 2012(الطربســـي، » اليقـــني واإلميـــان والســـالم لكـــل روح تائهـــة
ا على الدنيا اليت اجتزأنا املقطوعة التالية منها تقرر  بالأّواه إقبعنوان    قائلة:نبيلة على انكبا

لــــُت مــــن هــــذه الــــّدنيا علــــى ظمــــأ  فجـــــــّرعتين صـــــــروَف اهلـــــــّم والنكـــــــدا  َ
 يــــــا واســــــعاً رمحــــــًة يــــــا ُجمــــــزًال َصــــــفدا  عليـــَك أقســـمُت رّيب تـــرمحْن ظمئـــي

  )106(اخلطيب، 

نبيلة تعرتف بنزوعها إىل الدنيا بلغة صادقة تنّم عن صدق جتربتها كمـا تعـرتف بـأّن حصـيلة 
  ذلك مل تكن إال ضروب من اهلّم واآلالم. فلذلك تتضرّع إىل اهللا أن يرمحها ويغفرها. 

  
  المديح النبوّي والتوّسل 4.4

يطلق املديح النبوّي على الشـعر الـذي يتغـّىن حبـّب النـّيب وتـوقريه مـن خـالل الرتكيـز علـى صـفاته 
وإظهار احلنني لرؤيته. وغدت قصيدة املديح النبوّي الزمة من لوازم الشعر الصـويف، وذلـك يلـي 

، بــوح الــرميخاصــة يف قصــائد  هــي القــدساحملبــة اإلهليــة. يكثــر هــذا النــوع مــن املــديح يف ديــوان 
  :أّواه إقبالو  أقرئه عّين اجلوى

ــــــا ــــّدهر واألمــــمِ   حممــــــٌد َصــــــفوُة البــــــاري شــــــهدُت  ــــذّكَر مــــّد ال ــــه ال ــــي ل  أعل
ــــــــبَغ باإلفضــــــــاِل والكــــــــرمِ   يـــا أرحـــَم اخلَلـــِق يـــا مـــن راحتـــاُه نـــدىً  ــــــــدى فأْس  أن
ـــــَج الوجـــــِه واألخـــــالُق ســـــّيُدها ـــــا أبل  ُوصفَت حَني انبساِط األرِض بالّسنمِ   ي

ــــــــــــــا  يـــــا ذا الّشـــــفيِع، ووعـــــُد اِهللا ذو عظـــــمِ   أّن رّب العــــــــــــــرِش أوعــــــــــــــَدنا أنبأتَن
  )19، صدر نفسه(امل
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نــــرى يف هــــذه األبيـــــات أّن الشــــاعرة قــــد حتـــــّررت مــــن ســــرد األحـــــداث التارخييــــة يف مـــــديح 
(ص) فظهر مدحيها يف أجواء تعبق بصفاء الروح. فالرسول (ص) صـفوة البـاري وأرحـم   الرسول
وجنـد يف ديـوان  وهو كرمي ذو أخالق محيدة ووجه مشرق، وشفيع عنـد اهللا يف العقـىب. ،خملوقاته

نبيلة أبيات كثرية تربز فيها عاطفته الدينيـة املتدفقـة وحّبهـا للرسـول الكـرمي (ص) ضـمن حـديثها 
  عن النور احملمدي:

 مشــــــــُس النبــــــــّوِة فــــــــيمن ِذكــــــــرُه ُمحــــــــدا  احلمــُد هللا هــذي الّشــمُس قــد بزغــتْ 
 لقــــــد فــــــديُتَك مــــــّين الــــــنفَس والولــــــدا  سـّيَد اخللـِق يـا مـن قـد بُعثـَت ســناً يـا 

 وال يـــــــــردُّ عـــــــــن الرمحـــــــــاِت مـــــــــن َوردا  يــا لَلحبيــب الــذي يف َحوضــه غــدقٌ 
ــــــد رّب العــــــرِش َتصــــــُمين  فَيفـــــرُح القلـــــُب بـــــالفوِز الـــــذي ُوعـــــدا  شــــــفاعٌة عن

  )106، ملصدر نفسه(ا

الروحــّي للشــاعرة وتكشــف عــن أســرار روحيــة وحقــائق تــدّل هــذه االبيــات علــى االنســجام 
قلبية تربز حاجتها إىل شفاعة الرسول (ص). والرسول صـّلى اهللا عليـه وآلـه سـلم مشـس و سـنا، 
ما إىل مسو النّيب وقدسيته، من خالل إظهار حّبها إليه وإىل كـّل مـا يرمـز إليـه.  والشاعرة تشري 

    الئمة للتسامي الروحي هلا.فجاءت هذه التجليات النورانية الصوفية م
  

  »هي القدس«ديوان  تجّلي العشق المكاني في 4.5
كثـــرياً مـــا تـــرتدد أمســـاء األمكنـــة املقدســـة يف الشـــعر الصـــويف، وكـــأّن الشـــعراء الصـــوفيني يظهـــرون 
بذلك عن حّبهم ألهلها ورغبتهم يف النسبة إليها. وقد مثّلت األمكنة الدينيـة املقدسـة يف شـعر 
نبيلـــة اخلطيـــب رمـــزاً صـــوفياً علـــى القـــرب مـــن احلضـــرة اإلهليـــة. اســـتلهمت الشـــاعرة روح املـــدائح 

عـن عشـقها املكـاين املتمثّـل يف  أقرئـه عـّين علـى اجلـويلنبوية وحتّدثت بنجوى رقيقـة يف قصـيدة ا
  وقها لزيارة الرسول األعظم (ص):البيت العتيق وش

 والكــــوُن إذ أنــــت احلبيــــُب شــــغافُ   الّرمــــــــــــــُل ّمي والقلــــــــــــــوُب ضــــــــــــــفافٌ 
 خــــــــذين إليــــــــِه وأضــــــــلعي اجملــــــــدافُ   املـــــوُج مـــــوُر دمـــــي وشـــــوقي مـــــركيب



اإمتظهرات الصوفية و   217   )أمساء علجية بوشايبو  قشالقي مجال طاليب قره... ( شراقا

 وإليــــــــه ســــــــعُي العاشــــــــقَني طــــــــوافُ   احلبيــُب إىل احلبيــِب تكّتمــاً يســعى 
 ال غــــــــــــــــــرَو إذ أنــــــــــــــــــوارُه إيــــــــــــــــــالفُ   فمــــن الفجــــاِج الشــــارداِت َتوافــــدوا
ـــــــــافُ   يتهــــــــامُس اخلــــــــّالِن ســــــــاعَة خلــــــــوةٍ   ولشـــــــــجوِه يف اخلافقـــــــــاِت هت

  )89، صدر نفسه(امل

نلحــظ مــن خــالل هــذه الصــورة البارعــة مــدى عشــق الشــاعرة بزيــارة الــديار املقدســة خاصــة 
املدينــة املنـــّورة. واخلطيــب جّســـدت هنــا شـــوقها وجواهــا كمركـــب حيتــاج إىل حبـــر وجمــداف حـــّىت 
ينسـاب برقــة ومجــال، ويســف عـن قلــب يــذوب وجــداً يف صـورة رســول اهللا (ص). واألمــر الــذي 

ه األبيــات هــو كثــرة اجلملــة االمسيــة (ســبع مجــل يف بيتــني اثنــني) الــيت يلفــت انتبــاه القــارئ يف هــذ
ــا نبيلــة لتخــدم مــدلوالت التقريــر وإثبــات أشــواقها لرؤيــة املدينــة املنــورة يف ســياق يتمّيــز  جــاءت 
بانســياب مفرداتــه. وقــد لعــب أســلوب احلــوار هنــا دوراً فــاعالً يف التكثيــف مــن روحانيــة األجــواء 

نســــان املتجــــه إىل األمكنــــة املقدســــة (أقرئــــه عــــين اجلــــوى) وحتــــّدثت إىل إذ حــــاورت الشــــاعرة اإل
الرســول صــّلى اهللا عليــه وآلــه وســّلم (والكــون إذ أنــت) ومجعــت بــني نفســها واملتجــه إىل الــديار 

  زاد من تدفق العاطفة وأضفى على شعرها حّس املصداقية.املقدسة يف قوهلا (خذين إليه) مما 
إنَّ الــديار املقدســة ومــا يــدور حوهلــا مثــل: (البيــت، احلــرم، وطيبــة) كلهــا ترمــز عنــد نبيلــة إىل 

حتـــّدثت نبيلـــة مـــرة أخـــرى عـــن شـــوقها إىل تلـــك  بـــوح الـــرميويف قصـــيدة أمـــاكن الـــذات املطلقـــة. 
  املواطن املقدسة اليت تسكر رائحتها اإلنسان: 

   غبْطـــــــُت مّكـــــــَة مـــــــن أنـــــــوارِه اغَتَبقـــــــتْ 
َ
 قـــــــــاُم بظـــــــــّل البيـــــــــِت واحلـــــــــرمنِعـــــــــَم امل

ـــــــا ـــــــور والّنســـــــمِ   طـــــــوىب لطيبـــــــَة طّهـــــــرَت الثّـــــــروَب  ـــــــَب عـــــــَرب الّن  فَبثّـــــــْت الطي
ا  وقــــــــــد تَــــــــــدانْت لــــــــــه األرواُح يف َمشــــــــــم  َمشيُمــــــــــه أنعــــــــــَش األلبــــــــــاَب َصــــــــــحوَ

  )19، ملصدر نفسه(ا

ـا لتلـك  كان ألمكنة احلجاز حضور كثيف يف خطاب نبيلـة اخلطيـب وهـذا راجـع إىل زيار
ــا فهــذه األلفــاظ الــيت وظفتهــا بســيطة تــدل علــى طابعهــا الــديين  األمــاكن املقدســة خــالل حيا
ـــا الدينيـــة.  ا الـــذي ميتـــاز بالـــذوق اجليـــد والســـهولة يف اختيـــار مـــا خيـــدم ثقافتهـــا وتوجها وأســـلو

  :أم مازلت ظمآناتقول يف قصيدة 
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ــــــا؟  هل طُفَت بالبيِت أم ما زلَت ظمآنـا؟ ــــــَك نريان  أم هــــــّيَج الشــــــوَق يف جنبي
ـــــــــا؟  وهــــــل ســــــعيَت كمــــــا األنفــــــاُس الهثــــــة  بـــــــــني الشـــــــــهيقني تســـــــــبيحاً وحتنان
 تـــــــدّفق النـــــــبُض يف األوصـــــــاِل وهلانـــــــا؟  أرحــــــَت ترمــــــُل بــــــني األخضــــــريِن كمــــــا

 وهــــــــل قــــــــرأَت بــــــــذاك الفجــــــــر قرآنــــــــا؟  مبـــــــتهًال؟وهـــــــل مسعـــــــَت ميـــــــاَم البيـــــــِت 
  )95، ملصدر نفسه(ا

ا باسـتفهامات تقريريـة تكشـف عـن ظمـأ روحهـا إىل بيـت اهللا احلـرام  بدأت الشاعرة قصـيد
ا يف أداء و  الذي أّجج ناراً ملتهبة بني أوصاهلا، فتجد نفسـها يف تلـك  فريضة احلجّ تصف نشو

احلضــرة املقدســة الــيت يــذوب فيهــا اجلســد بكــّل حواســه ليتصــل مــع خالقــه، وهــذا أقصــى نشــوة 
ــ األبيـــات الســـابقةيتمّناهـــا كـــل صـــويف. و  الـــذي لـــيس » الظمـــأ« تطفـــح برمـــوز دينيـــة صـــوفية كــ

حملبــة تــدّل إال علــى اشــتعال االالــيت » النــريان«اجلانــب اجلســدي فإّمنــا هــو ظمــأ الــروح لليقــني، و
رمـــزان إىل املســـعى بـــني الصـــفا واملـــروة. » األخضـــرين«و» ســـعيت«و اإلهليـــة يف نفـــس الشـــاعرة.

     ة تستمر يف وصفها لألماكن الدينية لتعلن عشقها هلا:والشاعر 
تانـــــــــــــــا  أنـــا مبّكـــَة ـ أي واهللا ـ ال حُلمـــا  وال اّدعـــــــــــــــاًء وال ومهـــــــــــــــاً و
 سي وفـاض القلـُب إميانـابالّطهر نف  جتـــّدد العمـــُر يف عرفـــاٍت وانغســـلتْ 
 وعشـــــــُت أشـــــــتاقها عمـــــــراً وأزمانـــــــاً   ذي كعبــُة اهللا كيــف اليــوِم أبرحهــا؟

  )95، املصدر نفسه(
مثـل (البيـت، كاألبيـات السـابقة واآلتيـة  كثري من أبيات القصـيدةاألماكن الدينية يف   ظهرت

بعــص املناســك الدينيــة مثــل وأشــارت نبيلــة إىل  .كعبــة)عرفــات،  األخضــرين، بّكــة، مّكــة، الــركن، 
  :إليها  مبثابة إهلام وغاية يقينية للروح اليت ترغب يف العودة(السعي بني املروة والصفا) 

تانـــــــــــــــا  أنـــا مبّكـــَة ـ أي واهللا ـ ال حُلمـــا  وال اّدعـــــــــــــــاًء وال ومهـــــــــــــــاً و
 بالّطهر نفسي وفـاض القلـُب إميانـا  جتـــّدد العمـــُر يف عرفـــاٍت وانغســـلتْ 

 وعشـــــــُت أشـــــــتاقها عمـــــــراً وأزمانـــــــاً   اهللا كيــف اليــوِم أبرحهــا؟ذي كعبــُة 
 أطــــوُف والــــدمُع يف خــــّدي طوفانــــا  يـــــــوم الـــــــوداع وداع العاشـــــــقني هلـــــــا
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 مـــــن ذا يُطيـــــُق هلـــــا بينـــــاً وهجرانـــــا؟  أرّجـــــُع الطـــــرف واخلطـــــواُت حـــــائرةٌ 
  )96، املصدر نفسه(

ــا حتــاول أن تلفـت انتبــاه املتلقــي   ة تســرد يف هـذه القصــيدة رحلتهــا إىل احلـّج،والشـاعر   ّ وكأ
إىل أسرار تريد أن تبّثها من خالل هذه األماكن. وهذا يدّل على أّن نبيلـة تعـيش هـذه األجـواء 

دالالت  الروحانيـــة وتلـــك املناســـك بروحهـــا ال جبســـدها. إذن فـــاحلج رمـــز للســـفر الروحـــي تـــرك
كشـفت عـن كـل کما  االعتزاز،  حلظات السعادة والفرح و  وکشفت عنروحية يف نفس اخلطيب 

خلجــة مــن خلجــات نفســها وعــن كــّل مــا يــدور يف خواطرهــا، وذلــك بأســلوب شــائق ومجيــل. 
ربح مكــة املكرمــة، ومــا أصــعب عليهــا أن تــالوصــال فهــي ال تريــد أن أخــرياً وقــد حتقــق للشــاعرة 

لـــدها. ترتكهـــا، فلـــذلك تتنـــاثر الـــدموع علـــى خـــّدها يف صـــورة بصـــرية تشـــري إىل معانـــاة قلبهـــا وجت
  وهذا ما يرتجم احلالة الوجدانية اليت يعيشها الصويف طلباً للفناء والتجلي اإلهلي.

  
  آفات السلوك الروحي في تفكير نبيلة 4.6

يواجه الصويف السالك يف طريق تكامله عقبات كثرية. واحليـاة الدنيويـة تغـري اإلنسـان مبظاهرهـا 
داء عضــاالً وآفــة مــن آفــات يعرقــل يف طريــق الصــويف إىل اهللا. وقــد متظهــر  الفاتنــة، ويعــّد حّبهــا

تعـيش الشـاعرة يف هـذه القصـيدة . أعـوذ مـن اهلـوى ديـداً قصـيدةوحت هي القـدسذلك يف ديوان 
حيــاة صــراع داخلــي، صــراع مــن أجــل الوصــول إىل الــذات العليــا بعيــداً عــن كــّل مــا هــو أرضــي، 

  لدنيا وقفت كسد منيع أمامها: وحتقيق االتصال الروحي، غري أّن ا
 إذا األرواُح غـــــــــــــــــــــاَدرِت الـــــــــــــــــــــّرتاقِ   تُـــــــــــــــــــــذّكرنا احليــــــــــــــــــــــاُة ِمبُنتهاهــــــــــــــــــــــا
 وُيســـــــــــــــلمنا الّتناســـــــــــــــي للّســـــــــــــــباقِ   ولكــــــــــــْن نــــــــــــدفُن التّــــــــــــذكاَر فينــــــــــــا
 فـَُنغــــــــــرُق يف الّتهافــــــــــِت والّشــــــــــقاقِ   وتأُخــــــــــــذنا الــــــــــــّدروُب إىل هواهــــــــــــا
ـــــــن الّســـــــهدِ   أعــــــــوُذ ِمــــــــَن اهلـَـــــــوى وأعيــــــــُذ قلــــــــيب  املـــــــرابِط يف احلِـــــــداقِ  ِم
ـــــــــــــــاقِ   ظَننـــــــــــــُت َمـــــــــــــرارة الـــــــــــــّدنيا هنـــــــــــــاءً  ـــــــــــــــرْح بكأســـــــــــــــي أّي ب  ومل أب
ــــــــــــاءً   شـــــــــــهاباً قـــــــــــد تظـــــــــــاهَر بـــــــــــائتالقِ   وجــــــــــــدُت بريَقهــــــــــــا زيفــــــــــــاً هب

  )14، صدر نفسه(امل



  هـ.ق 1443الشتاء  ، اخلريف و2، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    220

) حـــّىت 26(القيامـــة: » كـــّال إذا بلغـــت الّرتاقـــي«اســـتلهمت نبيلـــة اخلطيـــب اآليـــة القرآنيـــة 
ايــة  ــدف التــذكري بــاملوت. ترســم نقطــة  للحيــاة الدنيويــة بــافرتاق الــروح عــن اجلســد، وذلــك 

أما اإلنسان فسرعان ما يضـيع يف متاهـات النسـيان أو التناسـي علـى حـّد تعبريهـا، وهـذا آفـة  
رى نبيلـــة اخلطيـــب أّن االنفـــالت مـــن العـــامل املـــادي أّول كبـــرية تعرقـــل يف الســـلوك الصـــويف. تـــ

ــــة، غــــري أنّ خطــــوة يف الســــلوك حنــــو اآلفــــاق  ــــدنيا تغــــري الروحاني ــــا،  ال اإلنســــان بكــــل مغريا
وتنصـــب فخاخـــه أمامـــه، وهـــو أخطـــر شـــيء يف التفكـــري الصـــويف الـــذي ســـرعان مـــا يغـــرت بـــه 

الــدنيا مــن منظــور نبيلــة تبــدو مجيلــة مــن البعيــد، ولكــن االقــرتاب منهــا يبــّني مــدى اإلنســان. و 
  امتزاجها باألوهام اخلاطئة.

طــوع الشــعري بكثــري مــن املفــردات والرتاكيــب اللغويــة املشــحونة الشــاعرة هــذا املق حشــدت
بالعــامل الصــويف الروحــاين مثــل (األرواح، الــدروب، اهلــوى، القلــب، الســهد، مــرارة الــدنيا، بريــق، 
زيف، وشهاب). هذه املفـردات تشـّف عـن طبيعـة الرؤيـة الصـوفية الـيت كثـرياً مـا تنفـي املـادي أو 

ام إىل داللــة معنويــة تظــّل متســقة مــع التجربــة الوجدانيــة للشــاعرة تبطــل وظيفتهــا لتحوهلــا يف اخلتــ
ومنســجمة مــع الطبيعــة املعنويــة عنــد املتصــوفة وتعلقهــم بالروحــاين دون املــادّي. وممّــا يــدل علــى 

(نـــا) يف (تـــذّكرنا، نـــدفن التـــذكار فينـــا،  مـــع الغـــري ضـــمري املـــتكلم ظيـــفتو صـــدق عاطفتهـــا هـــو 
أّن التغافــل عــن اآلخــرة واالغــرتار بالــدنيا آفــة مشــرتكة بــني  يســلمنا، تأخــذنا) فهــي تصــرّح بــذلك

الكـــّل مبـــا هـــي فيـــه. والضـــمري العائـــد إىل (األنـــا) يف األبيـــات الثالثـــة األخـــرية يف (أعـــوذ، أعيـــذ، 
  دت) جاء ليؤّكد ذلك التفكري.ظننت، مل أبرح، وج

صــويف. واخلطيــب إّن اآلمــال بعيــدة املنــال والوعــود الكاذبــة آفــة أخــرى تعرقــل يف الســلوك ال
ا يف إطار ثنائية الدنيا واآلخرة تصويراً رائعاً:   صّور

ــــــني أضــــــالعي اشــــــتياقي  ُتالِحُقــــــــــــــين إذا أزمعــــــــــــــُت هجــــــــــــــراً  ُــــــذكي ب  وت

ـــــــــُد أْن أصـــــــــوَن احلـــــــــّق فيهـــــــــا  فتُنســــــــــــــــيين إذا كــــــــــــــــاَن الّتالقـــــــــــــــــي  أعاِه

 فكيــــــــَف اليــــــــوَم ُمتعــــــــُن يف فراقــــــــي؟  إىل أْن اّملتــــــــــــــــين طــــــــــــــــوَل ُعمــــــــــــــــر

  )14(املصدر نفسه، 
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فالشــاعرة عمــدت يف هــذه األبيــات إىل التشــخيص فجعلــت مــن الــدنيا شخصــاً يالحقهــا. 
ا وال تتـــيح هلـــا  إذا قـــّررت أن تـــرتك الـــدنيا وأهواءهـــا النفســـية فتقـــف أمامهـــا كســـّد منيـــع، وجتـــذ

التســامي الوصــول إىل مبتغاهــا. تبــدو مــن خــالل األبيــات الســابقة أّن روح الشــاعرة تطمــح إىل 
عــــن العــــامل األرضــــي املتفســــخ، لكــــّن الــــدنيا حتــــول دون الوصــــول إىل الغايــــات املتعاليــــة بآماهلــــا 

اية املطاف. ا يف    الكاذبة اليت ال تفي 
فلــذلك يشـــكو  برحلــة مضــنية وراء احلقيقــة،شــبه التجربــة الروحيــة للســالك احلقيقــي غالبــاً ت

يــب إىل هــذه الفكــرة وتشــكو ضــعف حيلتهــا املفاجــآت واملخــاوف يف طريقــه. تشــري نبيلــة اخلط
  :أّواه إقبالوقلة زادها إىل اهللا يف قصيدة 

 وُغبشـــــــة الليـــــــِل والعـــــــزم الـــــــذي مهـــــــدا  أشـــــكو إليـــــَك إهلـــــي ضـــــعَف راحلـــــيت
ـــــــــدا  تقاطَبــْت ُمعرشــاُت الــوهِن يف خلــدي  فأرهقـــــــــْت يف رزاين الّرشـــــــــَد واخلل
ـــا رشـــدا؟ فكيـــَف تُبقـــي لـــذي  لــــــــئن َتكالبــــــــت الـــــــــّدنيا علــــــــى كبـــــــــدٍ   رشـــٍد 

  )108، صدر نفسه(امل

ويف هــذه األبيــات تشــري الشــاعرة إىل الرحلــة الــيت تقطعهــا علــى ظهــر راحلتهــا طلبــاً للــذات 
وإذا نظرنــا إىل  اإلهليـة. وقــد اّختــذت مــن الليــل رمــزاً لتوّحــدها ومــن خالهلــا تبــدأ رحلتهــا الصــوفية.

مســـتويات الـــنص فإننـــا جنـــد شـــيوع دوال مرتبطـــة باإلطـــار الصـــويف. فــــضعف الراحلـــة ترمـــز إىل 
مشــقة الطريــق وبعــدها، كمــا ترمــز إليــه غبشــة الليــل ومخــود اهلمــم. وهــذه األمــور رّمبــا تعرقــل يف 

  حركة الصويف حنو مقامات املتصوفة.
  

  هي القدسفي ديوان  الرموز الصوفية. 5
الــنّص الصــوفی غالبــاً بلغتهــا الرمزيــة؛ ذلــك أّن الصــوفيني کــانوا يعتقــدون أّن اللغــة العاديــة  يتمّيــز

عــــاجزة عــــن اســــتيعاب التجربــــة الصــــوفية وإنتــــاج الــــدالالت يف ذهــــن املتلقــــي. مل تغفــــل نبيلــــة 
ــا، بــل وظّفــت شــيئاً منهــا لنقــل جتربتهــا الصــوفية. وتعتــرب  اخلطيــب عــن الرمــوز الصــوفية يف ديوا

ــا، بــل وردت  اخلمــر أهــّم رمــز صــوفی لــدی الشــعراء الصــوفيني، ولکّنهــا مل تــرد بلفظهــا فــی ديوا
  کما يف النّص التايل:» الکأس«الزمة من لوازمها کمفردة 



  هـ.ق 1443الشتاء  ، اخلريف و2، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    222

ــــــه جـــــــُة اَحلـــــــرمِ   رفعــــــُت بــــــَني ضــــــلوعي صــــــرَح كعبِت ـــــــاين َ  فَشعَشـــــــعْت يف كي
م حبّـــــــــــــون أوطـــــــــــــاٌن قلـــــــــــــو

ُ
ــــــْل واســــــ  هـــــــــــــُم امل ــــــا ُمثقــــــَل العمــــــِر أقِب  َرتْح ومنَِ ي

 مـــــَن احلنـــــاِن ســـــخّي الوْهـــــِب والـــــّنعمِ   واْشــــــرْب كؤوســــــاً تــــــرّوي كــــــّل ظامئــــــة
 كيــف الــزالُل انتضــى مــن بــؤرِة اِحلَمــمِ   ظمــــأى وأغــــدُق مــــن روحــــي لواردهــــا

  )85، صدر نفسه(امل

األبيـــــات مفعمـــــة بـــــالرموز الصـــــوفية الـــــيت أضـــــفت عليهـــــا روعـــــة يف اإلبـــــداع. وال شـــــّک أّن 
ملؤها اهلوى واحلب اإلهلـي واملعـارف الربانيـة، وهـي ال تـدّل إال علـی اخلمـرة والسـكر » الکأس«

الروحـــي. واخلطيـــب قطعـــت داللتهـــا عـــن معناهـــا املعجمـــّي الـــذي تـــدّل علـــی اخلمـــرة األرضـــية، 
يف البيــت » الکعبـة«ووظّفتهـا فـی ســياق جتربتهـا الصــوفية للّرتميـز علــی احملبـة اإلهليــة بقرينـة کلمــة 

ـــا لفظـــة األّول. و  ومشـــتقاته، وهـــو انـــزاح مـــن داللتـــه املعجميـــة » الظمـــأ«کثـــرياً مـــا نـــری يف ديوا
هنــا » الظمــأ« املألوفــة أي العطــش، ومحــل داللــة مغــايرة يغلــب عليهــا الطــابع الصــويف. ذلــك أنّ 

اّختـــذ داللـــة جديـــدة وهـــي ظمـــأ روح الشـــاعرة إلـــی التوحـــد مـــع الـــذات املطلقـــة. وأحيانـــاً نـــری 
    »:السکر«من صفات اخلمرة، وهی  الشاعرة تذکر صفة

 تُـــــرّوي جفـــــاَف الـــــروح يف الّســـــكراتِ   جرعـــــةً  وأرشـــــُف مـــــن عـــــذَب املناهـــــلِ 
  )24(املصدر نفسه، 

حيتـــوي هـــذا البيـــت علـــی حشـــد کبـــري مـــن اللغـــة الصـــوفية منهـــا (أرشـــف، عـــذب املناهـــل، 
اخلطيـب مـن  ترّوي، الروح، السکرات) وکّلها تعين داللة واحدة وهـي السـکر املعنـوي. وتـری

خاللـــه أّن جرعـــة واحـــدة مـــن اخلمـــرة اإلهليـــة العذبـــة تســـکر جفـــاف الـــروح اإلنســـانية. ويعـــّد 
السکر الصويف من مسات احلّب اإلهلي، وال يصـل السـالك إلـی احلـّب اإلهلـي احلقيقـي بـدون 

ــــذلك قــــال بعــــض الصــــوفية إّن  ــــة شــــرط أن تلحقــــه ســــكرات احملبــــة«تلــــك النشــــوة. ول  »احملب
فاحلــــديث عــــن الســــکر مســــة صــــوفية، وهــــي مرحلــــة ضــــرورية  .)350م: 1966 (الســــهروردي،

  .  للوصول إلی قّمة الوجد والعشق اإلهلي والفناء فيه
حتتّل املرأة مكانة متميزة يف الشعر الصويف وهي معادل موضوعي للذات اإلهليـة. والتغـزل 

ــــــــــي األ«الشــــــــــعراء الصــــــــــوفيني لــــــــــيس إال  بــــــــــاملرأة يف تعبــــــــــري » لوهيــــــــــةالرمــــــــــز األكمــــــــــل لتجّل
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ـــة،( ّختـــذ هـــؤالء الشـــعراء مجـــال املـــرأة احلّســـي جتســـيداً للحـــّب اإلهلـــي ) وا59م: 2014  خوالدي
مـن الرمـوز الصـوفية،  هي القدسوحتّدثوا عن فناء احملّب يف احملبوب. يشّكل رمز املرأة يف ديوان 

ا إىل األنوثة املطلقة فجاءت رمزاً للذات اإلهلية: » رمي«ومنها    اليت رمزت 
ــــــن ــــــانِ  َم ــــــَني الب ــــــرَمي ب ــــــِم؟ روَّع ال ــــــــــــمِ  وقبــــــــــــل ذلــــــــــــَك مل َجيْفــــــــــــلْ   والعل  ومل جيَِ

 وحيــي َســفحُت دمــاً يف األشــهِر احلُــُرمِ   َرَهـــفٍ  مـــا كنـــُت أعلـــُم أّن اللحـــَظ ذو
 ُيصــــيُب مــــا صــــاَب مل ارتــــْع ومل أُحــــمِ   لـــو كنـــُت اعلـــُم أّن الطّـــرَف حـــني َرنـــا

  )17(اخلطيب، 

(الغــزال) الــذي » الــرمي«فهــذه األبيــات الثالثــة حتمــل زمخــاً دالليــاً عرفانّيــاً يتمثّــل يف رمزيــة 
وســـيطاً مجاليـــاً للوصـــول إىل الـــذات  ، وجعلتـــهكرمـــز صـــويف للجمـــال األنثـــوياختذتـــه اخلطيـــب  

ورمـــــز للـــــذات اإلهليـــــة وجملـــــي هنـــــا مياثـــــل الـــــذات األنثـــــى يف حســـــنها » الـــــرمي«املطلقـــــة. فــــــ 
   اإلهلي. للحب

أعجب الشعراء مـن قـدمي الـزمن بالطبيعـة وتغنّـوا جبماهلـا. أّمـا الشـاعر الصـويف فاّختـذ الطبيعـة  
جتــلٍّ للــذات اإلهليــة. صــّور «كرمــز جيّســد رؤيتــه للوجــود، وليســت الطبيعــة مبظاهرهــا املتنوعــة إال 

األخــري فيهــا الشــاعر الصــويف متّثــل صــفات الــذات اإلهليــة يف املوجــودات كّلهــا، والــيت ترجــع يف 
» لتتحــــد وتشــــّكل مظهــــراً وصــــورة للــــذات اإلهليــــة الــــيت يلقــــى عليهــــا الشــــاعر أحزانــــه ومواجيــــده

الســبب فــی ذلــك إىل االغــرتاب الروحــي للشــاعر واصــطدامه يعــود ). و 306م: 1998  ،(نصــر
ء إىل الطبيعـــة كرمـــز ألصـــل اخللـــق وبدايـــة التكـــوين يف عـــامل املاديـــات، وذلـــك حيّفـــزه إىل اللجـــو 

ر اجلمـال اإلهلـي. وقـد عمــدت نبيلـة اخلطيـب كثـرياً إىل توظيـف الرمـز الطبيعــي، وصـورة مـن صـو 
  :عروش الروحواّختذته ملجأ لتجاوز العامل الذي تعيش فيه. تقول يف قصيدة 

 فَتنشـــــــــــــرُح األکمـــــــــــــاُم بـــــــــــــالبتالِت؟  أ مل تـَـــــَر أّن الغصـــــَن يـــــورُق خضـــــرةً 
 العطـــــــَر يف اخلفقـــــــاتِ َعبـــــــرياً يبـــــــّث   ًفخّضــــــر عــــــروَش الــــــّروح إّن لفيئهــــــا
 تـــــــــــــألأل يف الَعينـــــــــــــني والَقســـــــــــــماتِ   وإّن ومــــــيَض الــــــروِح وهــــــي شــــــفيفةٌ 

  )23(اخلطيب، 
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واألبيــات حتتــوي علــی عناصــر طبيعيــة ذات دالالت وإحيــاءات کاخضــرار الغصــن وانشــراح 
األکمــام. واخلطيــب مل تســتخدم هــذه العناصــر کـــديکور شــعري بــل هــي أدات تعبرييــة موحيـــة 

هنـا رمـز للعقيـدة » خضـرة الـورق«تکشف عن الصـالت الروحيـة بينهـا وبـني عناصـر الطبيعـة. و
ود، وهـــي تفاعلـــت مـــع الشـــاعرة يف ارتقائهـــا إلـــی مقـــام التجلـــي؛ اإلســـالمية، و لـــون أنـــوار الشـــه

ــا امتثلــت أمــام الــذات املطلقــة فانشــرحت أکمامــه، فلــذلك تطلــب الشــاعرة مــن اإلنســانية  ألّ
ا يف االمتثال حّتی تبّث عطر الذات اإلهلي يف عروش روحها. وهناك رمـوز أخـری کثـرية  حماکا

  للمحبة اإلهلية يف البيت التايل: » املاء«ها رمزية استخدمتها الشاعرة بدالالت متنوعة من
 واملـــاُء يهـــدُر يف قلـــٍب يبيـــت ظمـــي  فمــــــــــا ُخلقــــــــــُت هلــــــــــذا إّن يب أنفــــــــــاً 

  )18(املصدر نفسه، 

  للوصل اإلهلي واالّحتاد مع الذات املطلقة يف البيتني اآلتيني:» النور«ورمزية 
ـــه جـــي ومعراجـــي هجـــرُت ل َ ـــوُر  ــــــمِ  فمــــــن جيــــــوُز ســــــطوعَ   الّن  الّنــــــور للظُل
 يـــــــا فـــــــوز قلـــــــب بنـــــــور اهللا معتصـــــــم  ملـّــا اســـتحّم بـــه قلـــيب اســـتحال ســـناً 

  )18(املصدر نفسه، 

إذ جندها تقرن رمز النار بالفعـل اسـتحال وذلـك للتعبـري عـن مرحلـة احلـرية الـيت تسـبق الفنـاء 
  يف التفكري الصويف.

  
 هي القدسمعجم الحقول الداللية في ديوان . 6

مکانــة تــّل حتحلمــة أي نــص كــان، و  هــياملرشــد إىل حتديــد هويــة الــنص و  يهــ املعجميــةالبنيــة إّن 
ــــ هاّمــــة مركــــز  االدراســــات اللغويــــة قــــدمياً وحــــديثاً وجعلتهــــ ايف أي خطــــاب، ولــــذلك اهتمــــت 

يوظّــــــف الشــــــعراء املفــــــردات . )58م: 1985مفتــــــاح، انظــــــر: الدراســــــات الرتكيبيــــــة والدالليــــــة (
 »بروحانيـــة التجربـــة الشـــعرية، وضـــرورة جتـــرد الشـــاعر هلـــا، وفنائـــه فيهـــالإلحيـــاء «الصـــوفية وقيمهـــا 

نلحـظ  هـي القـدسديوان لـ معجم احلقول الدالليةعندما نتأّمل ف).71م: 1992(عشري زايد، 
أنّه قد تأثّر يف كثري من ألفاظه بـاملعجم الصـوّيف الـذي حييـل املتلقـي إىل هـذا اجلـّو املفعـم بالتبتّـل 

  . وقد تنوعت هذه األلفاظ وتعددت وميکن حصرها فيما يلي:اخلضوعوالتجّلي و  واخلشوع
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 األلفاظ الدالة علی المحبة اإللهية 6.1

اإلهلي ورسـوله. وکثـرياً مـا  احلبّ  رداتقسم کبري من معجم ديوان الشاعرة من مفيتشكل 
، عشـق، الشـوق، الوجـد، األشـواق، األحبـاب، يواجه القارئ مبفـردات مثـل (صـبا، احلـبّ 

منثورة يف ثنايـا قصـائد الـديوان، ونلمـس ) األبرار، احلبيب، الوصال، اهلوى، السهد، موّله
الــيت  أحاســيس الشــاعرة ومشــاعرهاتعــرب عــن  داتاملفــر هــذه  تكرارهــا يف أكثــر مــن موضــع.

ا الصـــــــادقة ئقـــــــار حاولـــــــت نقلهـــــــا إىل ال ـــــــا ووجـــــــدا ظهـــــــا يف کمـــــــا نالح  بكـــــــّل انفعاال
  التالية:  األبيات

 علـــى غفلـــة منهـــا صـــدى الصـــلواتِ   األوصــــــــاُل حــــــــني يهّزهــــــــافــــــــَرتَتعُش 
 وتـــــذهُل عـــــن عمـــــٍر مـــــن الصـــــبوات  تلـــــــــــــّيب نـــــــــــــداء اِهللا بـــــــــــــني عروقهـــــــــــــا
ــــــه ــــــروح جــــــذىل والفــــــؤاد مّول  بعشـــــــق صـــــــفا يف غمـــــــرة اخللـــــــواتِ   هــــــي ال

  )23(اخلطيب، 

يرجتــف جســمه تـرى الشــاعرة أّن حمبّـة اهللا أفضــل مـن أّي شــيء آخــر؛ ألنّـه عنــدما يـذكر اهللا 
حّباً وغراماً وسـرعان مـا ينسـى احلـب املـادي الـدنيوي. ويف هـذا إشـارة إىل ظمـأ الـروح اإلنسـاين 
وولع الفؤاد إىل حمبة اهللا خاصة يف اخللوات. جنـد يف األبيـات السـابقة كلمـات مثـل (الصـبوات، 

ـــا نب يلـــة عـــن جـــذىل، مولّـــه، عشـــق، صـــفا) معروفـــة ومتداولـــة لـــدى الشـــعراء الصـــوفيني عـــّربت 
  عاطفة احلّب اإلهلي.

  
  األلفاظ الدالة علی األمكنة والشعائر الدينية 6.2

يواجـــه كثـــرياً مـــن املفـــردات الـــيت تشـــري إىل أمكنـــة دينيـــة وبعـــض  هـــي القـــدسإّن القـــارئ لـــديوان 
ــا الشــاعرة أثنــاء حّجهــا لبيــت اهللا احلــرام مثــل (مّكــة، البيــت، احلــرم،  شــعائر دينيــة خاّصــة مــا زار
طيبـــة، طـــواف، ســـعي العاشـــقني، األخضـــرين، بكـــة، الـــركن، عرفـــات، رمـــي اجلمـــرات، النحـــر، 

ن صـوفية املواقــف الــيت وقفــت الشــاعرة عنــدها، وتنطبــع قربـان). هــذه املفــردات تكشــف غالبــاً عــ
  عليها روح الرمز. نذكر األبيات التالية استشهاداً على ما ذكرناه:
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ـــــــــُق اهللا إنســـــــــانا  ُجتــاور البيــت حــني األرض موحشــةٌ  ـــــــــس خل ـــــــــَت آن  ألن
 بــالّطهر نفســي وفــاض القلــُب إميانــاً   جتــــّدَد العمــــُر يف عرفــــات وانغســــلت

 والّنحــــــر ســــــيَق بيــــــوِم الّنحــــــر قُربانــــــا  لــــو احلــــّق منتصــــراً نرمــــي اجلمــــاَر ويع
  )95(املصدر نفسه، 

ئر احلــــّج لإلنســــان أمنــــاً وســــالماً عنــــدما يشــــعر يف الــــدنيا بالوحشــــة واالغــــرتاب متــــنح شــــعا
الوجـــودي. والعرفـــات كإحـــدى الرمـــوز الدينيـــة يعطـــي لإلنســـان حيـــاة جديـــدة وميتلـــئ فيهـــا قلبـــه 
إميانــاً. واخــرياً تــرى الشــاعرة رمــي اجلمــرات رمــزاً النتصــار احلــّق علــى الباطــل كمــا تعــّد يــوم النحــر 

الشــاعرة يف هــذه األبيــات كـــ (البيــت، عرفــات، اجلمــار، النحــر، قربــان)  معجــم. مقربــة هللا تعــاىل
يكشــــف عــــن مصــــادر املعرفــــة الدينيــــة، وميّيــــز نســــيجها اللغــــوي الــــذي يظهــــر يف هــــذا املعجــــم. 

  واخلطيب وظّفت هذا املعجم كرموز حتمل دالالت روحية.
  

  السکرالخمر و األلفاظ الدالة علی  6.3
املفردات الدالة على اخلمر والسكر يف الشعر الصويف، وهي تتصل باحملبة اإلهليـة. واخلمـرة تکثر 

ــا تعــّرب غالبــاً عــن حالــة الســكر الــيت يصــل إليهــا الصــويف. ويف ديــوان  تنــاثر  هــي القــدسومعلقا
معجــم اخلمــر يف أثنــاء قصــائده، وميكــن إمجــال املفــردات الــيت تشــكل معجــم اخلمــر والســكر يف 

(ســــكرة اللهــــو، اخللــــوات، الصــــبوات، جرعــــة، شــــرابنا املــــّر، الكــــؤوس، الظمــــأ، لفــــاظ: هــــذه األ
  الزالل، ظمآن، الوجد). ونأيت لألبيات التالية استشهاداً ملا سبق:

ـــــــــّر يؤذينـــــــــا وَجنرعـــــــــه
ُ
 وفـَْرشنا حني يغفو النّـاُس صـّبار  َشـــــــــرابُنا امل

 رأُبنــا وقــد كشــفْت للــروح أســتا  لكّننـــــــا حينمـــــــا آبـــــــْت مـــــــداركنا
  )77(املصدر نفسه، 

ونلحـــظ أّن األبيـــات حتتـــوي علـــى مصـــطلحات عائـــدة إىل اخلمـــر والســـكر، وانزاحـــت مـــن 
معناهـــا املعجمـــّي وانطبعـــت عليهـــا روح الرمـــز مثـــل (شـــرابنا املـــّر، جنرعـــه، مـــداركنا) فكّلهـــا صـــور 

الــذي تــدّل علــى حــال الصــويف يف جتربــة االرتقــاء لدرجــة ووصــوله إىل حالــة مــن الظمــأ الشــديد 
  وصلت إليه الروح البشرية وهي يف حاجة إىل ارتوائها من شراب احملبة اإلهلية.
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  األلفاظ الدالة علی الروح والجسد 6.4
اجلســد الـروح ومــا يرمـز إليهمــا مكانـة متميــزة يف معجـم نبيلــة الصـويف. وال نــرى قصــيدة يف  حيتـل

ـــا إال وهلمـــا صـــدى فيهـــا. تكثـــر يف ديـــوان الشـــاعرة مفـــردات مثـــل (الـــروح، اجلســـد، تـــرايب  ديوا
اخلاليــا، انعتــاق، النــور، األرواح، الفنــاء، وثــاق، الــنفس، نــور اهللا، عــروش الــروح، ومــيض الــروح، 

الـروح، مبتغـى الـروح، ركامـات الـرتاب، و...) وهـي حتمـل دالالت روحيـة صـوفية غالبـاً  جفاف 
  كاألبيات التالية:

 نســــــــــــعی إليــــــــــــه فــــــــــــنعَم األنــــــــــــس والــــــــــــّدارُ   نَفنی علـی األرِض لکـن يف السـماء سـکن
ــــــــــــــــا يف األرِض َخممصــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــِد أبــــــــــــــــــــرارُ   إن کــــــــــــــــاَن يؤملن ــــــــــــــــــــان اخلل ــــــــــــــــــــا يف جن  فإنّن

  )78(املصدر نفسه، 

  و
 عبـــــــرياً يبـــــــّث العطـــــــر يف اخلفقـــــــات  عــــــروش الــــــروح إّن لفيئهــــــا َفخّضــــــرْ 

 تـــــــــــــألأل يف العينـــــــــــــني والقســـــــــــــماتِ   وإّن ومــــــيض الــــــروح وهــــــي شــــــفيفة
  )23، املصدر نفسه(

الفنــاء، عــروش تــوي علــی حشــد کبــري مــن اللغــة الصــوفية منهــا (حت هــذه النصــوص الشــعرية
ألّن الـروح عنـد فعـم باملعـامل الروحيـة؛ وهي تنبـع مـن مسـّو معناهـا امل )وميض الروح، و...الروح، 

واخلالصـــة أّن املعجـــم الصـــويف املتنـــوع لـــدى نبيلـــة  املتصـــوفة هـــي اللطيفـــة املدركـــة يف اإلنســـان.
اخلطيــب جعلهــا متتــاز بالبعــد الفكــري الواســع والثقافــة املتنوعــة، وتكشــف عــن املســحة الدينيــة 

  الصوفية اليت حتمل قيماً فنياً ومجالية واسعة.
  

  نتائج البحث. 7
  أّن:لنبيلة اخلطيب إىل  هي القدستوّصلت الدراسة بعد دراسة ديوان 

للشـاعرة نبيلـة اخلطيـب  هـي القـدساخلطاب الصويف هيمن علـى معظـم قصـائد ديـوان  -
وأثـرى جتربتهـا  خّضـر عـروش الـروحو  أعـوذ مـن اهلـوى، أقرئـه عـين اجلـوىثالثـة  خاصة قصائد
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يف هـذا الـديوان بتضـرع يف ملكـوت الـروح وتبتعـد عـن الـدنيا ى نفـس الشـاعرة تتماه الشعرية.
ــا، ونلمــس ذلــك عــن األغــراض الــيت حتــّدثت عنهــا الشــاعرة مبــا فيهــا جدليــة دائمــة بــني  ومآر
الروح واجلسد، والبحث عن طريق للخالص مـن شـوائب احليـاة املاديـة، والتـوق إىل الفنـاء يف 

  الذات املطلقة.
ي والروحـي مـن خـالل حتليـل اخلطـاب الصـويف يف الـديوان، ظهر اغرتاب الشاعر الوجـود - 

وكشــــفت الدراســــة أن الشــــاعرة تعــــيش حالــــة مــــن الغربــــة يف احليــــاة األرضــــية وتتــــوق إىل الوصــــل 
والنشــوة اإلهليــة الــيت ترتــوي منهــا روحهــا الظمآنــة، فلــذلك اقرتنــت لغتهــا دائمــاً بــالنجوى الرقيقــة 

  .  واإلنابة إىل الذات املطلقة
اســتلهمت نبيلــة اخلطيــب شــعراء الصــوفيني املتقــدمني واملعاصــرين مثــل البوصــريي وأمحــد  - 

 ظهــــرت ذلــــك يف توظيفهــــاو  ،التغــــزل بالــــذات اإلهليــــةشــــوقي يف األغــــراض الصــــوفية خاصــــة يف 
وسـيطاً مجاليـاً للوصـول إىل الـذات  واّختـذت منـه (الغـزال) كرمـز صـويف للجمـال األنثـوي »الرمي«

ـــة رســـول اهللا (ص) مـــن حتـــّدث. كمـــا املطلقـــة ـــا كثـــرياً عـــن احملبـــة اإلهليـــة وحمّب ت الشـــاعرة يف ديوا
ـــا لبيـــت اهللا احلـــرام. ـــاً  خـــالل صـــور رائعـــة دفعتهـــا إىل ذلـــك زيار ـــديها أحيان وجتلّـــت الصـــوفية ل

ا من خالل حّجها وطوافها بالبيت واحلرم     .بالعشق املكاين واألماكن املقدسة اليت زار
هــذه الدراســة أّن الشــاعرة رّكـــزت كالشــعراء الصــوفيني علــى لغــة رمزيـــة،  الحظنــا كثــرياً يف - 

واسـتعملت مفــردات كثـرية بشــكل رمـزي مثــل الكــأس، النـور، الــرتاب، الظمـأ، الســكر، الصــحو 
  و... وهذا األمر أخرج لغتها الشعرية عن اخلطابية واملباشرة.

تنتمــي أغلبيــة املفــردات يف قصــائد الــديوان إىل عــامل الصــوفية واإلشــراق الروحــاين، وخرجــت  - 
مـــن مـــدلوهلا املعجمـــي إىل إحيـــاءات دالليـــة رمزيـــة تـــربز القيمـــة الفكريـــة للشـــاعرة. وبـــذلك أثبتـــت 

  .ويالعلالعامل معجمية بل كانت جتربة روحية تنحو باّجتاه الدراسة أّن جتربة الشاعرة مل تكن جتربة 
  

  المصادر
  ، عمان: مؤسسة الزيتونة للنشر.1، ط شاعرات معاصرات) 2001حسين، جرار (

، املغــرب، الربــاط: 1، ط الرمــز الصــوفي بــين اإلغــراب بداهــة واإلغــراب قصــداً ) 2014خوالديــة، أمســاء (
  دار األمان.
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  صادر.، حتقيق: مسري مشس، بريوت: دار عوارف المعارف) 1413السهروردي، شهاب الدين (
، 1، ط االســــتعارة فــــي الخطــــاب الصــــوفي المعاصــــر بــــالمغرب) 2012الطربســــي، نــــور الــــدين أعــــراب (

  موريطانيا: دار حي موريطانيا جتزئة السعيدي.
  ، مكتبة الشباب، القاهرة.2، ط قراءات في شعرنا المعاصر) 1992عشري زايد، علي (

، الشـــركة العامـــة 1، ط العربـــي المعاصـــراســـتدعاء الشخصـــيات التراثيـــة فـــي الشـــعر ) 1987(------ 
  للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس.

، حتقيــق: مجيــل صــليبا المنقــذ مــن الضــالل والموصــل إلــى ذي العــزة والجــالل) 1967الغــزايل، أبوحامــد (
  وكامل عياد، دار األندلس، بريوت.

  اجلديد املتحدة.، دار الكتاب 1، ط في لغة القصيدة الشعرية) 2010علي ( كندي، حممد
ــــدالرمحن ( ــــة) 1990حممــــد القعــــود، عب ــــوطين للثقافــــة والفنــــون 1، ط اإلبهــــام فــــي شــــعر الحداث ، اجمللــــس ال

  واآلداب، الكويت.
، دار األمـني التصوف والشعر: األثر الصوفي في الشـعر العربـي المعاصـر) 1996منصور، إبراهيم حممد (

  مصر.للنشر والتوزيع، كلية اآلداب، جامعة طنطا، 
  دمشق: املركز الثقايف العريب. ،دينامية النّص (تنظير وإنجاز)) 1987مفتاح، حممد (
  .دار التنوير :، بريوت1، ط تحليل الخطاب الشعري )1985(------- 

  ، القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر.االغتراب واإلبداع الفني) 2004يوسف، حممد عباس (
  

  المجالت
، 1، جملــــد فصــــول، جملــــة »النزعــــة الصــــوفية يف الشــــعر العــــريب احلــــديث«) 1981هــــدارة، حممــــد مصــــطفى (

  .122- 107صص ، 4 العدد
، المعـــارفجملـــة ، »الومضـــة الشـــعرية: دراســـة وتطبيـــق يف شـــعر نبيلـــة اخلطيـــب«) 2017احلوامـــدة، عطـــا اهللا (

  .366- 343، صص 22العدد 
تطبيقــی مشــامني زنانــه در شــعر نبيلــه خــوانش )«1400جوانيــان، لطيفــه ســادات؛ صــادق ابراهيمــي كــاوري (

 .559- 541، صص 57، العدد مطالعات ادبيات تطبيقیفصلية  ،»خطيب و فروغ فرخزاد

  

  المواقع اإللکترونية
)https://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=4002.( 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياإلسالمية الحضارة  آفاق 
  233 -  199، 1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 24پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  هاي تصوف و فروغ معنويت در شعر نبيله الخطيب هجلو
  هي القدسمطالعه موردي ديوان 

  ***قشالقي جمال طالبي قره
 ††**أسماء علجيه بوشايب

  چكيده
هاي بلند  هاي هنري است كه روح انسان را به افق اي ادبي با مؤلفه صوفيانه تجربه شعر

سازد. برخي از شاعران معاصر براي رهايي از سلطه اوضاع حاكم بر  معنوي رهنمون مي
هاي معرفتي قدم  شناختي خود در حوزه هاي ادبي و هستي زندگي و رسيدن به خواسته

نان شاعره عرب همچون نبيله الخطيب شاعر معاصر اردني گذارند. آثار ادبي برخي از ز مي
هايي از تصوف را  اي كه خواننده رگه ي صوفيانه بوده است. به گونه شاهد يك تجربه

هاي تجربه  دهد. نشانه كند كه فلسفه و نوع نگاه او به عالم هستي را انعكاس مي مشاهده مي
گرايي خود را  ديشه ديني و معنويتنمود يافته و خطيب، ان هي القدسصوفيان در ديوان 

به تصوير كشيده است. بر اين اساس، پژوهش حاضر با روش توصيفيـ تحليلي به بررسي 
ترين  هاي تصوف، موضوعات و نمادهاي آن در شعر شاعر پرداخته است. از مهم جلوه
ات توان به اين امر اشاره نمود كه نبيله الخطيب شاعري با گرايش هاي پژوهش مي يافته

نمود يافته، و فروغ معنويت بر آن غالب  هي القدسصوفيانه است و اين مقوله در ديوان 
گشته است. او محبت الهي و عشق به پيامبر (ص) را با بياني زيبا و هنرمندانه به تصوير 

ي كاربرد  كشيده است كه نشان از وجدان صادق او دارد. تجربه صوفيانه نبيله تنها جنبه
هاي ديني و معنوي، آميخته با  اي آكنده از ارزش بوده است، بلكه تجربهواژگان صوفي ن
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فهم صحيح تصوف، و با نگاه به عوالم فرا زميني بوده است. اين رويكرد در غربت روحي 
  به وصال الهي نمود يافته است.و شوق دائم 

  .هي القدسشعر معاصر، تصوف، نبيله الخطيب، ديوان  ها: كليدواژه



 

  


