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 الممخص: 
يعد النص الصوفي رافدًا ثريًا لمنص المسرحي, أفادُه بأشكاؿ مختمفة مف حيث البنية والمفظ 
والمضموف وتداخمت ألفاظو بحيث أصبحت سمة مف سمات النص في مراحؿ مختمفة وفي مناطؽ 

فاظ متعددة مف العالـ, فمنذ القديـ وبالتحديد في األدب اليوناني شيد النص الدرامي دخوؿ المعاني واألل
الصوفية عميو وحتى يومنا الحاضر ال تزاؿ النصوص الدرامية حافمة باآلثار والمالمح الصوفية التي 
مثمت موردًا استميـ منو الكاتب المسرحي مادتو الدرامية. ولذا جاء البحث الموسـو "مالمح الصوفية 

األوؿ منيا اإلطار في نصوص فردريش دورينمات المسرحية" والمتكوف مف أربعة فصوؿ تناوؿ الفصؿ 
المنيجي لمبحث مبتدءًا بالمشكمة والتي حددىا الباحث باالستفياـ اآلتي: ما المالمح الصوفية في 

 نصوص فردريش دورينمات المسرحية؟ 

 الكممات المفتاحية: )مالمح التصوؼ، نصوص فردريش، دورينمات المسرحية(.

Features of Sufism in Friedrich Dürrenmatt's Theatrical Texts 

(The play the angel fell into Babylon) 

Dr. Muhammad Jassim Matroud Al-Shubaily 

Al-Qadisiyah University/College of Fine Arts/Department of Fine Arts 

 

Abstract: 

    The mystical text is a rich tributary to the theatrical text, benefiting it in 

different forms in terms of structure, pronunciation, and content. Dramatic 

texts are still full of mystical monuments and features, which represented a 

resource from which the playwright drew inspiration for his dramatic 

material. Therefore, the research, tagged "Features of Sufism in the theatrical 

texts of Frederick Dürrenmatt", which consists of four chapters, the first 

mailto:nooractor@yahoo.com
mailto:nooractor@yahoo.com


هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق     

 

 

  942 

chapter of which dealt with the methodological framework of the research 

starting with the problem, which the researcher identified with the following 

question: What are the Sufi features in Frederick Dürenmatt's theatrical texts? 

Keywords: (features of mysticism, Friedrich's texts, theatrical dorenemas). 

 المقدمة:
يعد التصوؼ في الفكر البشري قيمة مف قيـ إنسانية إيمانية متعددة تشكؿ في 

شمؿ تطورىا الزمني غاية يتمثميا مجموعة أشخاص عمى األرض, تسعى بيـ إلى اال
. وقد أدى المتصوفة رساالتيـ الفكرية في الوقت الذي كاف واألكثر واألجود معرفة ووعيا

تماعي والثقافي سائدا في العالـ, وتمكنوا بجيودىـ فيو الخمؿ السياسي واالقتصادي واالج
العقمية مف تقديـ صياغات متجانسة , لمفكر اإلنساني تمثؿ مبادئ التطور الثقافي في 
مختمؼ المياديف, إذ ما زالت تأثيرات ىذه الفمسفة التسامحية مؤثرة في أعماؽ المفكريف 

فريقيا وبالد الفرس والرافديف وت ركيا, وما زالت األفكار الصوفية في أوربا واليند وا 
مشروعا لمبحث  والمقارنة بيف مختمؼ المفاىيـ الفمسفية المعاصرة, واف ما جاءت بو 
لغة المتصوفة في مجاالت عمـ الكالـ والمغة وعمـ النفس ومفيوـ األسطورة وعمـ 
الجماؿ, وتصورىـ لمعنى الوجود. جعمت االختالؼ بيف األفكار واألمـ تجتمع في 

موؾ والفكر المذيف يتمثميما جوىر العقائد السماوية, وتمتقي عبر أزمانيا المتباينة الس
"ومف  وأديانيا المتعددة في وحدة روحية إنسانية شاممة تمتمؾ تواصميا الثقافي التاريخي.

االستقراء التاريخي ال يمكف فصؿ التصوؼ عف الموقؼ السياسي واالجتماعي أو 
فة بدور تعبوي فقيي , سياسي في المجتمعات , وداخؿ الثقافي, حيث ساىـ المتصو 

وبالتالي فيو متداخؿ ومتشابؾ مع مفاصؿ الحياة اليومية التي كانت وما  [1]كياف الفرد"
زالت منيال لمكتاب والعديد مف المفكريف السيما الميتميف بالحركة المسرحية . وقد 

مطة , كما ساىموا في طغت شعبية المتصوفة الكبار وعمت شيرتيـ عمى نفوذ الس
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تأجيج الثورات واالنتفاضات الشعبية في أكثر مف مكاف في المغرب والمشرؽ , بحيث 
أصبحت سيرىـ والحديث عنيـ مادة درامية غنية اخذ منيا الكثيريف وصيغت بأسموب 
أدبي وأدخمت في أجناس أدبية مختمفة كالشعر والقصة والرواية والمسرح , مف خالؿ 

لصوفية ذات المصطمحات الخاصة, األنماط اإلبداعية المختمفة تماما توظيؼ المغة ا
عف الشائع والسائد , وقدرة الصوفييف عمى صياغة الشكؿ االشمؿ لمتعبير عف عذابات 

والبحث عف المطمؽ اإلنساف عموما في مواضع الحيرة والقمؽ والتأمؿ والرمز واإليحاء 
ما المالمح  البحث متمحورة باالستفياـ التالي:ولذا جاءت مشكمة  .[2]دواألزلي والخال

 الصوفية في نصوص فردريش دورينمات المسرحية؟

يعرض البحث جيدا معرفيا خاصا بالمالمح الصوفية في  أىمية البحث والحاجة إليو:
النصوص المسرحية لمكاتب السويسري "فردريش دورينمات" في محاولة أظيار المشترؾ 

الدراما كونيا فناً  شمولياَ  وبنية النص الصوفي, فضال عف  الفني والجمالي بيف شكؿ
تسميط الضوء عمى مفيوـ الصوفية وما ليذا المفيوـ مف اثر في تطوير وتفعيؿ وتجديد 

استخداـ النجوى  اذالنص المسرحي, وانعكاس ذلؾ عمى النتاجات األدبية المعاصرة. 
الصوفية, يضع عمى عاتؽ مؤلؼ واآلىات وكممات الجماؿ والجالؿ المستقاة مف حديث 

ىكذا أعماؿ عبئا في تصور األجواء التي يتـ فييا مثؿ ىذا الحديث بؿ والخروج بيا 
عبر صور خيالية متأتية عف معرفة ودراية وخياؿ  إلى عوالـ التصور الذىني المحض,

واسع لذلؾ المؤلؼ, ومف ثـ نقؿ ىذه الرؤية إلى حوارات وأحداث داخؿ النص المسرحي 
فضال عف قمة الدراسات التي تناولت الكاتب موضوع  ,ية إيصاؿ الفكرة إلى المتمقيبغ

بينما تجمت الحاجة إليو في انو يفيد طمبة كميات الفنوف الجميمة ومعاىدىا,  البحث.
السيما التخصصات المسرحية , وكميات اآلداب خاصة )األدب والنقد المسرحي( فضال 

 جاالت األدبية , مف كتاب وأدباء ونقاد.عف العامميف و الدارسيف في الم
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تعرف المالمح الصوفية في نصوص فردريش دورينمات  ييدؼ البحث إلى :في حيف 
 المسرحية.

 تحدد البحث باالتي :و 

 (.ٕٕٔٓ/ٙ /ٔ_ ٕٕٓٓ \  ٓٔ  \ ٘مدة الدراسة مف )   ٜٜٙٔ_ٜٙٗٔ: ياً زمان 

 (.مية الفنوف الجميمة , قسـ المسرحك : المانيا. مكاف الدراسة في )العراؽ : بغداد,ياً مكان 

 : دراسة المالمح الصوفية في نصوص فردريش دورينمات المسرحية.ياً موضوع

 تحديد المصطمحات:

لمَح ، لمحًا ، ىي ما بدا مف محاسف الوجو  -(  لغًة:  FEATURESالمالمح: )  -أ
وردت في ) لساف العرب ( المحيط لمعالمة أبف منظور : " تقوؿ رأيت  - .[3]ومساوئو

لَمحة البرؽ : وفي فالف لمحة مف أبيو ثـ قالوا: فيو مالمح مف أبيو، أي مشابَو، 
وجمعوه عمى غير لفظو، وىو مف النوادر، وقوليـ ألرينؾ لمحًا باصرًا ، أي أمرًا 

 .[4]واضحًا"

يمكف مالحظتيا في عمؿ فني أو أي معنى مف ىي الخاصة التي  اصطالحًا: -ب
معانيو الراسخة المستقرة والممحة صفة مجردة ال وجود ليا بمعزؿ عف الشيء 

 .[5]الممموس

مجموعة المعطيات المعرفية والجمالية التي يمكف أف تشكؿ المالمح إجرائيًا:  -ج
 مسرحية.الخصائص أو السمات الصوفية التي تبرز في نصوص فردريش دورينمات ال
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صوفا. فيو صوؼ ظير وكثر  صاؼ, يصوؼ,لغة : ((Mysticismsالصوفية : -د
صوفو باف عميو الصوؼ, تصوؼ ,يتصوؼ تصوفا, الشخص صار صوفيا واتبع 

وردت كممة التصوؼ في معجـ مختار الصحاح فيما يخص صوؼ .  [6]الصوفية
 976.{7]الشاة عمى النحو اآلتي: "الّصوؼ" لمشاة و "الّصوفة " اخص منو

الصوفي: مف أتسـ بصفات المتصوفة وأنتسب إلييـ، فصفا  الصوفية اصطالحا: -ىـ
عرفيا)الجنيد( "بأنيا ترجع إلى مف كانوا مع  .[8]قمبو، وراقب ربو، وسمؾ سموؾ العارفيف

يعرفيا )ابف عربي(: "ىي الوقوؼ مع اآلداب و . [9]اهلل تعالى بال عالقة أو واسطة"
اء إتياف مكاـر األخالؽ، ًا، وىي الخمؽ اإلليية، وقد يقاؿ بإز الشرعية ظاىرًا، وباطن

ويرى )ابف سبعيف(: إف التصوؼ يرمي إلى تذوؽ العقيدة  .[10]وتجنب سفاسفيا"
والتحّسس القمبي ليا، ال البحث فييا بحسب مناىج العقؿ، وال التدليؿ المنطقي عمى 

العقؿ، فالصوفية يرّوف العمـ اليقيف صحتيا. أنو يستشفيا نورًا روحيًا ال يممؾ أسبابو  
عف طريؽ الحدس أو الذوؽ أو العياف أو الكشؼ أو الوجداف، فيـ ال يستمدوف مف 
الكتب، وال يتمقفونو مف معمـ، وال عف خبرة أو نحوىا، فعف طريؽ اإللياـ تحيا فييـ 

( أف ويذكر )بدوي .[11]الخصاؿ الحميدة، فيتوصموا إلى مشاىدة الحؽ أو الفناء فيو
)برجسوف( ذكر في كتابو المشيور: )ينبوعا األخالؽ  والديف(: "أف الصوفية منفتحوف 

، مستشعروف عاطفوف مع سائر التيارات الروحية، متية اإلنسانيةعمى كؿ التجارب الدين
لألخوة اإلنسانية الجامعة بيف الناس جميعًا عمى اختالؼ األدياف واختالؼ األزمنة 

 .[12]واألمكنة"

توجو سموكي منظـ مبني عمى منيج قائـ عمى الميتافيزيقا،  لصوفية إجرائيًا :ا -و
 والمعارؼ الروحية التي يمكف تممسيا في نصوص)) فرديش دورينمات(( المسرحية.
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 المبحث األول: مفيوم التصوف في الفمسفة القديمة..  

الفكر أف استباحة اإلنساف وتغييب دوره في بناء عالمو واالنتقاص منو دفع 
نساف حامؿ لصور سماوية متمثمة بالكماؿ  الفمسفي إلى البحث عف عالـ مثالي وا 
اإلليي، لذا كانت فمسفة أفالطوف في بحثو وتساؤلو واستغرابو لما يدور في محيطو، 
مبتدأ برحمتو ساعياً  القتحاـ المجيوؿ والبحث عف الحقيقة اإلليية في الصور اإلنسانية، 

صور حياة اإلنساف أف ثمة وجود آخر "الوجود الحقيقي وىو وينتيي أفالطوف إلى ت
وضع مف  عد أفالطوفيُ . [13]الجوىر الذي ال نياية لو... وأف المتناىي ِسمٌب لو"

اإللوىية كنظرية فمسفية في بالد اإلغريؽ لذا كاف يسميو الباحثوف أفالطوف اإلليي، إذ 
خر مثالي لذا لجأ إلى التأمؿ وأتخذ أنو لـ يؤمف بعالمو األرضي وأراد البحث عف عالـ آ

مف المعرفة أداة لمبحث عف الحقيقة، مما يؤكد مممحًا صوفيًا بارزًا لدى أفالطوف وظاىرًا 
في مؤلفاتو وفمسفتو باتخاذه مف المعرفة وسيمة القتحاـ العالـ العموي، فبدأ متأمالً  في 

الُمثؿ، ىذا الكبح جعمو عالـ ممكوت الخالؽ مبتعداً عف شيوات الحياة ليسمو ويرقى 
يحقؽ ذاتو المثالية باالنسالخ عف الذات الفردية وأذابتيا في ذوات اآلخريف، إذ أراد 
تحقيؽ الكماؿ اإلنساني عبر "حركة العالـ بما فيو مف موجودات عموية وسفمية, حركة 

ة ىي دائرية مرتبة منظمة ال يستطمعيا العالـ بذاتو فيي معمولة لعمة عاممة، وىذه العم
والفكر الصوفي  .[14]اهلل الذي أعطى العالـ ىذه الحركة الدائرية عمى نفسو"

األفالطوني يرى أف النفس قد خمقت قبؿ نزوليا إلى العالـ األرضي وكانت تتحمى 
بالحرية والصفات اإلليية والرتكابيا اإلثـ نزلت إلى العالـ السفمي وأصبحت حبيسة 

وجود متقدـ عمى البدف إال إف ىبوطيا قد أثر عمى الجسد فالنفس أذف ىي أزلية ليا 
نقاء النفس البشرية، وأتفؽ الفكر الصوفي واألفالطوني باتخاذ اإلرادة وسيمة لمسيطرة 
وكبح جميع شيوات الجسد، فبدأ أىؿ المعرفة يبذلوف ما في وسعيـ مف أجؿ إفالت 
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ذا فقد كاف لزؿ. النفس مف سجف البدف ورجوعيا إلى العالـ المثالي حيث الوطف األ
العالـ بالنسبة ألفالطوف عالميف: عالـ المثؿ والصور الروحانية والذي أخذ مساحة كبيرة 
في فمسفتو وعالـ الحس وفيو األشخاص الحسية والصور الجسمانية، ويمثؿ عالـ المثؿ 
عالـ الحقيقية والصورة األولى وأسـ لذلؾ الشيء الواحد ذاتو المتسـ بالكماؿ والخمود 

النقاء، وما العالـ الحسي إال ظؿ وأثر لو، ولعجز الجزيئات عف معرفة الحقيقة كاف و 
السقوط مف الوطف األـ والسكف في األبداف، إال إف ىذه الجزيئات تبقى تواقة إلى 

وليذه الدالالت أثر قائـ في الفكر  .[15]كينونتيا األولى وال يتـ ذلؾ إال بعد الموت
الحنيف إلى الوطف األـ )النستولوجيا(، وأف العالـ األرضي وما فيو  اذالصػوفي عموماً  

مف مخموقات وخاصة اإلنساف صورة أو ظؿ لإللو وفقدانو لصفاتو جاء بعد أف سكف 
عالـ الماديات العالـ السفمي، لذا رأى أفالطوف في الموت حقيقة وأف الخمود لألرواح ال 

اء والثانية تدفف في عالميا األرضي، وىنا األجساد، فاألولى تبعث مف جديد إلى السم
شارة صوفية مف تالقي األضداد المتمثمة في ثنائية الروح والجسد، فالروح ىي إتسطع 

أكثر يقينية مف الجسد في حمميا لمحقيقة لتكوف منتجة لمذة الحقيقية، "والموضوع األكثر 
الموضوع المختص بما ىو أقؿ نتاجاً  لمذة الحقيقية و إامتالء بالجواىر الحقيقية ىو أكثر 

 .[16]يقينية يكوف امتالئو أقؿ يقينية وأقؿ ضبطاً  ويذوؽ صاحبو لذة أقؿ يقينياً وثقة"
أما في الفمسفة الغنوصية واتخذت  الذات اإلنسانية أساس ليـ في سعييا لمعرفاف باهلل، 

ة فتتحقؽ لما تحممو مف قوة وحدس وعاطفة وخياؿ إذ ينكشؼ لممريديف األسرار اإلليي
، ورحمة الخالص وبموغ األبدية رحمة طويمة تمر عبر األفالؾ *النجاة )الخالص األبدي(

مف اهلل إلى  **السبع شوقاً  لمفناء باهلل، لذا اعتمدوا في فمسفتيـ وطقوسيـ مبدأ الصدور
وتعتبر المعرفة  .[17]العالـ السفمي ومف ثـ رحمة العودة إلى قمة الوجود )اهلل( مف جديد

لمتعالية مف المػسػممات الػتي اتخذتيا الغنوصية، وىذه المعرفة وسيمة السالؾ ليبمغ المراد ا
ويصؿ مرحمة الكماؿ متحداً  باإللو، "فالمعرفة لدييـ ىي االتحاد باهلل، وجعؿ اإلنساف 
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إلياً ، وبداية المعرفة ىي معرفة اإلنساف نفسو وىذا يفضى إلى معرفتو باهلل الذي ىو 
 ، وبذلؾ يصؿ اإلنساف غايتو متمثمة في إتحاد الناسوت بالالىوت. [18]رفة"غاية المع

 الديانة الييـوديــة, المسيحية(: ) ما قبل اإلسالم:  أ ثانيا: التصوف في األديان: 

سميت الديانة الييودية بيذا االسـ نسبة إلى احد أسالؼ النبي داود 
أكثر مف كونيا عقيدة، إذ تعني ثقافة  )ييودا(،فالييود كديانة تعتبر نظاـ في السموؾ

الييود بمعنى عاداتيـ وأعرافيـ وفمسفتيـ في الحياة كما وردت في التوراة وىي بحاجة 
دائمة إلى التفسير، لذلؾ مارسوا التأويؿ وتفرع التأويؿ إلى باطني وعقالني ويسمى 

وىنا تكوف نياية الباطني القبالة* بمعنى قبوؿ التأويؿ ويؤدي إلى الغنوصية والصوفية 
 .[19]التأويؿ لمتوراة القائـ عمى معنييف ظاىر واآلخر باطف يختص بو العارفوف باهلل

ومف ىنا تأتي كممة قباالة التي تشير إلى التراث الصوفي الييودي وقد مرت في تطورىا 
 بمراحؿ عديدة أىميا قبالة الزوىار** )البنيوية( وتأتي فيما بعد تواصالً  ليا القباالة
الموريانية***، ويحمؿ النسؽ الديني الييػودي دالالت خاصة لكػممػة الصوفية، إذ يتسـ 
بوجود طبقة جيولوجية ذات طابع حمولي قػوي مستمد أفكاره وفؽ أسس معينو مثؿ 

رغـ تأثر التصوؼ  .[20]العزلة أو الشعب المختار أو امة الروح واألرض المقدسة
ونانية، وتأثره بالتصوؼ المسيحي واإلسالمي إال إف الييودي بديانات شرقية وفمسفات ي

جذوره التصوفية راسخة فيو منذ التكويف مف خالؿ األفكار والسموؾ المتمثؿ في عزلتيـ 
واعتقادىـ أنيـ )شعب اهلل المختار( وأف اهلل منحؿ فييـ، كذلؾ ما أتسمت بو ديانتيـ 

لمعرفة اهلل وخالص اإلنساف وكتاباتيـ وشروحاتيـ مف خياؿ وتأويؿ وغور في الباطف 
مف خطيئتو وشروره، ممثالً  بذلؾ مالمح  لمتصوؼ لذا قد تعددت طرؽ التصوؼ وتنوع 
خطابو. فظيرت جماعة تدعى الحسيدية* وىـ أصحاب مذىب باطني صوفي وليـ 
مفاىيـ عديدة أىميا )وحدة الوجود( حيث ىي أساس في الفمسفة الييودية عموماً ، 
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هلل في كؿ شيء متخذيف مف المذىب الحمولي المتجذر في األصالة مؤكدة عمى وجود ا
مصدر ليا، إذ يؤكد )بعؿ شمطوب( في دعوتو أف العالـ فيوض مف اهلل، وقد أنحؿ 
الخالؽ في جميع ما خمؽ بعد أف كاف وحده الموجود وبدأ باالنسحاب تاركاً  فراغاً  

اهلل يفيض مف إشراقو عمى جميع  يبدو أف األدياف والفمسفات تتفؽ بأف .[21]لمخموقاتو
ف الكوف برمتو تجميات لصورتو، وسبحانو حػي وساري في كؿ الوجود ألنو  مخموقاتو، وا 
الديمومة واالستمرارية، وميما اختمؼ الخطاب الصوفي إال أف غايتو واحدة المطمؽ 

ذات واتخذ العرفاف الييودي مذىب االتصاؿ باهلل أو الفناء بال وكيفية الوصوؿ اليو.
والبقاء باهلل المستمد مف الثيوصوفية** والغنوصية وسيمة مف اجؿ التقرب مف اهلل، 
وكانت حكمتيـ اإلليية أداة اهلل الخالقة لمكوف كما نجد ذلؾ عند فيموف إذ أستبدؿ فكرة 
خمؽ العالـ عف طريؽ الفيض الرباني الوارد في سفر )يصيرا( بفكرة الضوء والحكمة 

تثميث لمعقؿ اإلليي بوصفو ثالوث ييودي كما جاء في كتاب والعقؿ وعرض ىذا ال
كتاب الضوء  أو ىباىير( إسحاؽ بف إبراىيـ بف داود وتمميذه عزرائيؿ الذي ألؼ )سفر

اتخذ المتصوفة الييود  .[22]األوؿ مف سفر التكويف اححلإلصوىو شروح صوفية 
ألنفسيـ قدسية إذ ال يمكف ألحد أف ينحؿ فييـ فقد كانت بنيتيـ مغمقة عمييـ، فػ "البنية 
حمولية عضوية مغمقة، فداخؿ البنية الحمولية المغمقة ترد كؿ الظواىر إلى مستوى واحد 

ية وتمغى كؿ الثنائيات وتصبح كؿ األشياء متساوية، ويتبدى النسؽ المغمؽ في الرؤ 
القبالية لخمؽ العالـ، فيذا الخمؽ لـ يكف مف العدـ ولـ يتـ دفعة واحدة كما ىو الحاؿ في 

نما عف طريؽ الفيض اإلليي" ، فقد أتسـ المتصوفة بداية [23]الديانات التوحيدية، وا 
تجربتيـ وفي جميع األدياف باالنغالؽ عمى عالميـ الخاص بكؿ ما فيو مف طقوس 

حممت الديانة  ندماج االجتماعي يفقدىـ القدسية المتمايزة بيـ.وممارسات صوفية ألف اال
المسيحية مالمح التصوؼ والترشيد حياؿ الذات والوجود عموماً  متمثمة بيسوع وما أتسـ 
بو مف "روح الحكمة والحمـ والتصوؼ االجتماعي ففي المسيح اجتمعت صفة الصوفي 
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العبيد، حّرـ اكتناز الماؿ فسموكو فيو  والتاوي*، فكاف المسيح مف أنصار الفقراء وطبقة
. إذ وجدت مالمح التصوؼ عند المسيح مف خالؿ [24]مف سموؾ التاوييف والمتصوفة"

تباعو لمرآة قمبو فمغتو لغة الحب ال القسػوة  التروحف والعاطفة والتسامح الظاىر عميو، وا 
والشيوات  مذاتيقدر الذات اإلنسانية حتى لو كاف عػدواً لػو، أبتعد عف جميع الم

الدنيوية، قاىراً  الجسد معتقداً  إف الروح أسمى ما خمؽ اهلل، فظيرت جماعات متبعة 
سموؾ المسيح تدعى الرىباف زاىدي الحياة وىـ بمثابة المعمـ الذي يعطي النصح 
ويساعد اآلخريف عمى سموؾ المسمؾ المؤدي إلى التقرب مف اهلل مف خالؿ العزلة 

العالـ الخارجي وزىدىـ الحياة والتوبة ونذر الصوـ واالمتناع عف  واختيار االنسالخ عف
ىناؾ فئة مف المسيح تدعى )بأصحاب مرقيوف( ىـ أيضاً  يروف إف  الكالـ...الخ.

المسيح تجمي لمصفات اإلليية، خميط مف الناسوت والالىوت وليد النور والظممة، "فيـ 
يـ يروف أف ىناؾ )كوناً  ثالثاً ( امتزج مؤمنوف باألصميف القديميف النور والظممة، ولكن

بيما وخالطيما وىذاف المتنافريف المتضاديف ال يمتزجاف إال بجامع، وحصؿ مف 
االجتماع واالمتزاج ىذا العالـ، أو الحياة، وبعث النور إلى العالـ الممتزج روحاً  

أو  إف الحضور الذي يبديو البطؿ األخالقي .[25]مسيحية وىو روح اهلل وأبنو"
المتصوؼ بيف النفوس يمثؿ القطب الجاذب لمذوات اإلنسانية الطامحة في الخالص 
وىو ال يطمب مف بني البشر أف يحاكيو أو يتبع خطاه، بؿ أف يكوف لو نموذجاً  في 
الحياة لذاؾ ىناؾ تالحـ روحي وسموكي ما بيف األنبياء والقديسيف والفالسفة والمتصوفة 

وتواصالً مع الديانة المسػيحية وأصوليا التصوفية  .[26]يحوىذا ما حممتو شخصية المس
ظيرت جممة أفكار تصوفية معتمدة عمى تمؾ األفكار واألصوؿ حيث ظير القديس 
أوغسطيف ينبوع التصوؼ الذي أنيؿ منو الغرب مقاوماً  لمنزعة العقمية، "وأف العالـ لـ 

تجاه الفمسفة اليونانية... يخمؽ مف مادة معينة بؿ مف ال شيء وىو بيذا يسير عكس ا
وظؿ أوغسطيف يبحث عف اهلل أمالً  في أف يتغمب عمى اغترابو في ىذا العالـ فواصؿ 
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فالغربة التي كاف يعيشيا ومسيرتو في البث عف اهلل جاءت كردة فعؿ  لكؿ  .[27]بحثو"
ما يستيويو مف ممذات, وعندىا جاءت لحطة التحوؿ فأصبح مجردا مف كؿ قيد مادي, 

وجاء مف بعده أسالفو الذيف لـ  تسكنو غير الروح الصوفية متالشيا عنده كؿ شيء.ال 
يقيموا قواعد الديف عمى الحجة والبرىاف، بؿ أقاموىا عمى اإلحساس الصوفي بالحضرة 

، أما )رتشارد( رفض المنطؽ والعمـ ىيو( في صور الخمؽ رمزاً  قدسياً اإلليية، إذ يرى )
صؼ السمو الصوفي لمروح باالرتقاء إلى مقاـ الذات العميا، ليؤثر القمب عمى العقؿ وا

مف خالؿ ىذا البحث والدورة الوجودية المنقبة عف بواطف الكياف اإلنساني سعى ىؤالء 
إلى مرتبة )اإلنساف الكامؿ( مف خالؿ الحب اإلليي الذي ينشده الصوفي لالستشراؼ 

ف لظاىرة التقشؼ ولبس الصوؼ . وقد كا[28]بحالة مف الوجد واليياـ في ممكوت اهلل
واعتزاؿ الناس والتجوؿ في رحاب األرض وتحبيذ العزوبة لدى البعض والصوـ عف 
الكالـ والقياـ بالذكر ورياضيات الزىد وعشقيـ الخالؽ، وجد )نيكمسوف( انعكاس ذلؾ 
عمى التصوؼ اإلسالمي باإلضافة لمعزلة في الصوامع واألديرة، إذ أتخذ المتصوفة 

 . [29]ف فيما بعد العزلة في الخوانؽ والربط , او ما يسمى باالعتكاؼالمسممو 

 المبحث الثاني: التصوف  في الفمسفة الحديثة..

رؤية جمالية جديدة ،ال تكاد تخمو مف تأثير ب : اتسمت فمسفتوشوبنياورػ : ٔ
إلى عالـ المثؿ والشيء في ذاتو بفعؿ  (شوبنياور))أفالطوني( و)كانتي(، فقد تطمع 

الفناف الزاىد لقير اإلرادة الالعاقمة وتخطي عالـ الظواىر والنفاذ إلى باطف العالـ حيث 
اإلرادة الجوىرية العاقمة وأف التأمؿ الجمالي أحد السبؿ المتاحة لمخالص مف عالـ 

متو أف يجمع شتات ذىب شػوبنياور محاوالً  بفمسفتو وكم .[30]اإلرادة غير العاقمة
إنساف تبعثرت أجزاءه في عالـ ال تسوده غير المادة وشػرورىا، مغترباً ليجد ذاتو 
الحقيقية مف خالؿ المعرفة والفمسفة الحاممة لمالمح التصوؼ والفكر الشرقي المتحررة 
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مف قيود وسيطرة سمطة العقؿ إلى سيادة القمب والحدس والخياؿ والعاطفة, أف أثار 
لحروب كانت موضع رؤية ومعالجة األدباء والشعراء والموسيقييف والفالسفة ومخمفات ا

الخ، تاركة عمى نتاجاتيـ بصمة غمبت عمييا روح تشاؤمية وأسى في النصؼ األوؿ مف 
القرف التاسع عشر، فكاف صوت شوبنياور يدوي في األفؽ باحثاً  عف القيمة 

تأثير النزعة السائدة عمى عصره في  في بحثو ، والػذي سػاعد شػوبنياور[31]اإلنسانية
ألمانيا بالذات والتي كانت تنشد إلى )اليجرة الروحية(، وىذه الرحمة تستمد فمسفتيا 
وأفكارىا مف الشرؽ، ومركز اىتماميا الذات باعتبارىا السمطة الموجية والمييمنة في 

لإلشكاالت التي أثارتيا الوجود اإلنساني، وقد أليمتو أسطورتي )المايا ػ النيرفانا( حموالً  
فمسفتو، متخذاً مف الفف خالصاً وقتياً مف أسر اإلرادة والمكاف والزماف والعمية، ومف 

إف التأمؿ بالنسبة لشوبنياور أساس لممعرفة والتعرؼ،  .[32]األخالؽ خالصاً نيائياً 
 والمعرفة بالصور الكونية "ىي السبيؿ ألف يتخمص اإلنساف مف كؿ شكوؾ مبدأ العمة
الكامنة وأف ينصرؼ عف النظر في العالقات بيف األشياء... إلى التأمؿ في ماىية 
األشياء، أي في صورىا السرمدية الثابتة وأف تتغير بالتالي الصمة بيف الذات والموضوع 
فبدالً  مف أف يكوف الواحد بإزاء اآلخر، تفنى الذات في الموضوع فناء تاماً  حيث 

 .[33]وحرارة"االثنيف متحديف بكؿ قوة 

حممت فمسفة )ىيغؿ( اسـ المثالية المطمقة فالمحور  ـ ىيغل والفكرة الصوفية:5
األساس في ىذه الفمسفة ىو )الروح المطمؽ( ، وبذلؾ أف كؿ ما موجود في الوجود مف 
ظواىر طبيعية أو مادية، إنسانية أو فكرية فيي مظير مف مظاىر تجميات الروح 

التشكالت يكمف بالجدؿ، وىذا الجدؿ قوامو حركة أو صيرورة المطمؽ ، وأف قواـ ىذه 
إف )ىيغؿ( يرى أف الجماؿ فكرة، وىذه الفكرة ىي أعمى درجات الحقيقة  .[34]مستمرة

, وأف الفف الجميؿ [35]المطمقة، كما أف الجماؿ ىو ذات الحقيقة ومظير مف مظاىرىا
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لمطمؽ ىو تركيب ناتج عف ىو)حضور وتوفيؽ المطمؽ في الحسي والمظاىر(، والروح ا
يؤسس )ىيغؿ( تنظيره و . [36]تناقض عنصريف ىما الروح الذاتي والروح الموضوعي

الجمالي مف خالؿ مفيومو )لمروح(* المطمؽ فالروح اإلنسانية ومف خالؿ تجسدىا 
ال تقارب الذات فيي مالزمة ليا ه تحمؿ في ذاتيا شيئًا مف الروح اإلليية، فالروح عند

تجمياتيا لغرض الوصوؿ إلى المطمؽ الكمي مف خالؿ انعكاسيا في العمؿ الفني، في 
يكشؼ عف  يرى )ىيغؿ(، إف العمؿ الفني المجرد يحتوي عمى روح دينية، والمطمؽ

طاقتو مف خالؿ اختفاء الروح أماـ عمميا، ليصبح العمؿ الفني ممثاًل لإللية، حقيقة 
مامًا وقد الفت وجودىا لحساب العمؿ الفني موضوعية خالصة، فالذات تجاىمت نفسيا ت

 .[37]نفسو
إف الجماؿ المطمؽ ال يتحقؽ إال بفعؿ التخمي عف المرجعيات الحسية، ألنيا تسبب      

فقدانًا تامًا لمذات، لذا يرى )ىيغؿ( في تجاوز محدودية العالـ الحسي، وصواًل إلى 
مى الحدس بالذات كوف الحدس الحقائؽ الكمية، والجماؿ المطمؽ لدى )ىيغؿ( يحتوي ع

 .[38]عمى صمة بالحقيقة اإلليية

ي مشروعو الجمالي تحقيؽ المطمؽ مف خالؿ سعيو مف فاإلنساف  ىدؼليذا يصبح     
نطؽ وجدت نقاط مشتركة كثيرة في فمسفة مالمتناىي إلى الالمتناىي، ومف خالؿ ىذا ال

( إف الفف شكاًل مف أشكاؿ الروح يرى )ىيغؿاذ )ىيغؿ( تجمع بيف الفف والديف والفمسفة, 
المطمؽ، ويرى أف الجماؿ الفني أسمى مف الجماؿ الطبيعي ألف الفف نتاج الروح وبما 

وىكذا يتخذ الفف  .[39]أف الروح أسمى مف الطبيعة فأف ىذا السمو ينقؿ إلى نتاج الفف
ع بالكائنات عند )ىيغؿ( صفة متسامية ال شأف لو بالمحاكاة والعالـ المرئي، فالفف يرتف

الطبيعية والحسية إلى المستوى المثالي، ويكسبيا طابعًا كميًا حيف يخمصيا مف الجوانب 
 .[40]العرضية والوقتية



هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق     

 

 

  952 

تولستوي بالذات اإلنسانية وتممس معاناتيا والسعي إليجاد طريقة تحقؽ اىتـ  تولستوي:
وجودىا, بعد أف أيقف انو في زماف أصبح فيو اإلنساف منفيا وال وجود لو. تكوف فكر 
تولستوي مف خالؿ تأثره بعدد مف الفالسفة , فقد اخذ مف شوبنياور في تأكيده إف الحياة 

شيء واف االنتقاؿ إلى العدـ ىو الخير كذلؾ  ىي ما ال يجب أف تكوف , بمعنى أنيا
انعكاس حكمة سميماف الحكيـ عمى سموكو , فضال عف ما جاء في الفمسفة البوذية 
والديانة اإلسالمية التي صاغت مرجعياتو الفكرية. وال يستثنى ما لمحرب والبؤس 

ير في والمعاناة والجوع واالضطياد وكؿ مخمفات الحروب الالمتناىية مف تأثير كب
إال إف تولستوي لـ يبحث عف االنكسار اإلنساني لذات منفردة بؿ كاف  .[41]نفسو

يبحث في جميع الذوات، فأتخذ )الجموع العاممة( الشعب ألنيا الحامؿ الوحيد لممبدأ 
اإلنساني وكاف يرى أىـ ميمة ىي توحيد البشر في أخّوة واحدة شاممة، ال تفرقة في 

لقد وصؼ تولستوي بػ )المناضؿ االجتماعي( الذي  .[42]ديافاألطياؼ وال المذاىب واأل
ذاب في الشعب منغمسًا في معاناتيـ مدركاً فضائميـ فيقوؿ فييػـ: "أف العواـ يفوقوننا 
بحياتيـ الكادحة وبتفردىـ بحيث يجب أف يخجؿ أمثالنا مف البحث عف عيوبيـ وكشفيا 

 . [43]ووصفيا"

تي يحمميا تولستوي فكراً وسموكاً  شبيو بتصوؼ يرى الباحث أف البذرة الصوفية ال
القديسيف الذيف جعموا كممة )نحف( فوؽ الػ )األنا( بؿ غيبت لدييـ األنا، فكاف يسير ضد 

, ومف ىنا وقؼ تولستوي موقؼ المخمص والمنقذ لمعالـ . *التيار، متأثرًا بالفمسفة الغيرية
ى التمقائية والفطرة والطبيعة لمخصاؿ فإيمانو بقدسية اإلنساف حفز لديو ىاجس العودة إل

اإلنسانية، أي )اإلنساف األصؿ( الذي لـ تممسو شوائب المادة ولـ تزيؼ الصورة اإلليية 
المتجمية فيو لتفتح أمامو أبواب الحقيقة المطمقة، "فكاف بحثو ينطمؽ مف )العامؿ 

الو الريفي(، كنموذج لإلنساف الحقيقي، ذلؾ اإلنساف الذي لـ تُػضمر )خص
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يبدأ تصوؼ تولستوي بما أسماه التخمص مف )عبودية الجسد(، فيقؼ  .[44]الطبيعية("
عمى كونو ىشػّاً  أماـ المعاني الحياتية إذ ترد في مذكراتو "أنني راضي عف نفسي...، 

/ ٙٔولست راضياً  عف نفسي، ويرد كاتب سيرتو )ىنري ترويا( بأنو قد كتب في
أف ال أكوف خاضعاً  لمحوادث , )ىؿ أستطيع يوما ً ـ في أحد مذكراتو ٚٗٛٔحزيراف/

ومذىب تولستوي الفمسفي  .[45]الخارجية، سيكوف ذلؾ في رأي كماالً  عظيماً...("
مبني عمى اإلدراؾ الديني الذي يعتبره نوعاً  مف السمو نحو األعمى مقترب مف 

لظػنػوف وبػخػمػود الربوبية، ويوضح ذلؾ في قولو: "أومف بإلو واحد ال تدركو الخواطر وا
الروح وبالجزء األبدي مف أعمالنا، ال أفيـ أسرار الثالوث المقدس وال والدة ابف اهلل 

وأتخذ أبطاؿ تولستوي الذيف ينقموف لساف حالو، . [46]لكنني أحتـر أيماف أبائي وال أنكره"
ـ مف مف األيماف بإلو واحد طريقاً  يوصميـ إلى معنى الحياة الحقيقية، والذي يمكني

تحقيؽ العدالة ما بيف الناس، ويبدأ األيماف بترؾ الشيوات والتحرر مف ممذات الجسد، 
ومف ثـ يأتي "التأمؿ في باطف النفس والرقي إلى أفاؽ أعمى حتى تبمغ النفس منبع 

. ورغـ أيماف تولستوي بحقيقة [47]النور ثـ تيبط بعد ذلؾ وقد استفادت مف الحؽ"
داً  لمجسد مثؿ خمود الروح، وبعد الذي استقاه مف مفاىيـ الديانة الموت، إال أنو أراد خمو 

أيقف استحالة ذلؾ، غير أنو مؤمف بديمومة الحياة حتى  *المسيحية عف مفيوـ الخمود
بعد الموت، وىذا ما نجده في شخص بطمتو )آنا( في مسرحية )آنا كارنينا( بعد أف 

دعوتيا لمحياة، وىنا يعني الحياة األبدية وصمت إلى نياية حياتيا الدنيوية واستمرت في 
 .[48]التي يصميا اإلنساف بسموكو السامي

سماوية كانت  -ىكذا وجد الباحث إف الفكر الصوفي لـ يتحدد بديف مف األدياف
وال بعصٍر مف العصور ولـ يحدده جنٌس أو نوع . ورغـ ىذا التبايف في  -أـ وضعية
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اجتمعوا عمى فكرة, إف الموت ىو ليس نياية المعتقد إال إف أصحاب الفكر الصوفي 
 الحياة, بؿ انو وسيمة لالنتقاؿ إلى العالـ اآلخر )الالمتناىي(, عالـ الحرية والالحدود. 

 مالمح التصوف في النص المسرحي:  المبحث الثالث:

ِوظفْت المالمح الصوفية في النص المسرحي منذ القدـ ,فتضمنت النصوص 
فية مثؿ اإللية والنار المقدسة والطائر الخرافي والمالئكة والعالـ العديد مف الرموز الصو 

األخر... فضال عف توظيؼ المغة الصوفية نفسيا ,ويمكف مالحظة ذلؾ مف خالؿ 
لمسرحية اليونانية : برومثيوس  األمثمة المختارة مف حقب زمنية مختمفة ىي كاآلتي: 

)انساب اآللية(, استمد اسخيميوس فكرة مف أسطورة ىيسيودوس مقيدا لـ )اسخميوس(:
إال انو صاغيا بطريقة اختمفت عف صياغة ىيسيودوس )برومثيوس مقيدا(, مسرحيتو 

عبر عوالـ مف الرؤى الخيالية تناولت الحديث عف العالـ اآلخر,عالـ الحياة األبدية 
الخالدة مف خالؿ صياغة جديدة لمصراع بمستوييو )الداخمي والخارجي( وتنتمي 
المسرحية إلى رباعية تضـ ثالثة نصوص )بروميثوس حامؿ النار, بروميثوس مقيدًا, 

ومف المالمح  .[49]بروميثوس طميقاً (، فضال عف  مسرحية ساتورية لـ يرد شيء عنيا
الصوفية في ىذه المسرحية, ىو ذلؾ اإليثار في تصرؼ )برومثيوس( إذ يضحي 

و مف اجؿ إسعاد اآلخريف, أزد عمى ذلؾ إف بمكانتو كاإللو ويتحمؿ العذاب الواقع عمي
الثبات وقوة إلباس واالبتعاد عف الممذات والسعي إلسعاد اآلخريف, ىو صفة مف صفات 

ورغـ العقاب الذي وقع عميو إال أف شخصيتو أتسمت بالشجاعة والتحدي  الصوفية.
لو مجرد وحرية االختيار جميعيا صفات روحانية أصبح فييا )الجسد المقيد( بالنسبة 

مادة ال غير، وتمحؽ مالمح الجنوف والغرابة بشخصية )برومثيوس(، ذلؾ ما حممتو 
شخوص المتصوفة التي عاشت ذواتيا اإلنسانية, نوعا مف االغتراب ويظير ذلؾ حيف 

مثل ىذه يصؼ )برمثيوس( لمكورس بأنو خارج المصير الحتمي، يػرد عميو )ىيرميس( "
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، ويقصد ىيرميس  [50]"المرء سماعو من المجانين األفكار واأللفاظ ىي ما يتوقع
بتمؾ األلفاظ مػا يرد عمى لساف المتصوفة مف دالالت ذات سمة عامة غير أنيا موقع 

 رؤية لدييـ مثؿ )العالـ المثالي, اآلالـ, أمواج البحر, البرؽ , العواصؼ(.

 ة. أي آلية السماء ويا أيتيا الرياح السريعة األجنحة والمجاري القافز "

 ويا ضحك أمواج البحر الذي ال يحصى، 
 ويا أيتيا األرض أم كل الحياة! 

 .[51]أنني أناديكم وأنادي دائرة الشمس التي تبصر كل شيء..."

... حممت شخصية ىرقؿ صفات )) ىرقل فوق جبل أوتيا(( لسينكاوفي مسرحية 
مثالية، إذ يعتبر كمنقذ لإلنساف مف الشر والوحوش والمرض، يصفوه بأنو رافع السماء 
وناشر السالـ في األرض والسماء أيضاً ، حتى اآللية العمييف كاف يحمييـ أحياناً ، 
ويتضح ذلؾ مف خالؿ حوار أبنو ىيمموس: "أف مجد العالـ وحضنو الوحيد ىرقؿ الذي 

، وفي قوؿ آخر لييمموس واصفاً  بكاء بني [52]انت األقدار قد وىبتو إلى األرض..."ك
البشر عمى ىرقؿ: "لست وحِدؾ تبكيف ىرقؿ فمقد رقد ليبكيو العالـ كمو، ال تحسبي يا 

، مما [53]أماه أنيا مصيبة تخصؾ وحدؾ فالساللة البشرية كميا تجيش بالبكاء..."
في العصور الوسطى و يعني أنو أتخذ مف الفضيمة وسيمة لتحقيؽ المساواة لجميع البشر. 

عالجت مسرحيات األسرار الموضوعات اإلنجيمية ولذلؾ أطمؽ عمييا مسرحيات 
الكرامات التي تتعرض لحياة القديسيف فيصور بعضيا مناظر مثيرة مف مناظر التعذيب 

 يكاد يكوف قصة دنيوية خالصة مف نوع الرومانسية, واالستشياد في حيف بعضيا اآلخر
وقد تطور خالؿ العصور الوسطى نوع ثالث مف المسرحيات ىو ما عرؼ بالمسرحيات 
األخالقية, إذ تعتبر مسرحية "اي إنساف")الواحد مف البشر الذي يمثميـ جميعا( ابرز 
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دعاه الموت فراح نموذج مف نماذج ىذا النوع وتصور لنا المسرحية أي إنساف وقد است
يستنجد لرحمتو بالصداقة والعصب والقرابة والماؿ بؿ وبالقوة والتمييز وبالحواس الخمس 
وبالحماؿ وبالمعرفة .ولكنيـ بمجرد أف يقتربوا مف القبر يتخموف عنو جميعا, وأخيرا ال 

قة ىزيمة يجد أي إنساف يرضى بمصاحبتو والتشفع لو في ساحة قضاء اهلل غير مخمو 
, وتبرز المالمح الصوفية في ىذه [54])اإلعماؿ الصالحات(ا صادقة القمب وىيولكني

األخيرة اتجاىا  شكسبير بينما اتجيت نصوص )كل حي(.الحقبة مف خالؿ مسرحية 
كتبيا في السابعة فالعاصفة حمـ الشاعر األخير  )مسرحية العاصفة(.روحانيا كما في 

شخصيات يتصارع فييا التراب والنار واألربعيف مف عمره، بعد أف ظؿ سنيف يخمؽ 
 .[55]والظالـ، خمؽ شخصية )بروسيبرو( تمؾ الشخصية الموحية بما يحمـ بو شكسبير

وال يخمو ىذا النص المسرحي مالمح صوفية فقوة اإلرادة ونقاء القمب ىما وسيمتا 
ال  )بروسبيرو( في تحقيؽ ما يبتغو مف تطيير لمذوات اإلنسانية مف خطيئتيا، بالفضيمة

باالنتقاـ وىذا ما نجده مف خالؿ حواره مع )أرييؿ(: "فأني بعقمي األنبؿ، أقؼ موقفاً  
تكمف القوة   ,[56]ضد سخطي وعنفي، فالفعؿ األندر ىو فعؿ الفضيمة، ال االنتقاـ

القادرة في إرجاع اإلنساف إلى جذوره وفطرتو وشفافيتو ىو اإلنساف ذاتو "فباستطاعة 
دة أف يعمموا المعجزة لتجديد الحياة حسب قاعدة الخير العقؿ والقمب واإلرا

، لقد جاءت البذرة الصوفية واضحة في شخص بروسبيػرو إذ أراد أعادة [57]واألنصاؼ"
بناء الذات اإلنسانية باإلرادة، نجػد صدى فكره في عباراتو "ألحقؽ إرادتي في 

مف القرف العشريف, في أواخر القرف التاسع عشر, وفي الثمث األوؿ  .[58]عقوليـ"
قامت حركة أدبية قوية في ايرلندة منيـ ")ليدي جريجوري( و)وليـ بيتس( اتجيا 
بالمسرحية اتجاىا صوفيا طريفا... أو اتجاىا روحانيا أخذا مظيريف متناقضيف, وىو 
يكاد يشبو ما حدث في عالـ التصوؼ الشرقي تقريبا, حينما انقسـ المتصوفة العرب 

ى روح الشريعة عندما ساروا بفرائض الديف في طريؽ كمو تزكية فمنيـ مف حافظ عم
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روحية وصفاء نفساني مستنير وتطيير وجداني ال غبار عميو, وكاف منيـ فئة أخرى 
* الذي ارتبط أما جبريل مارسيل .[59]ضمت طريقيا ...استعمت عمى العمـ والشريعة"

يعد أوؿ صيحة وجودية في اسمو بالحركة الوجودية المسيحية في فرنسا, ويمكف أف 
فرنسا المعاصرة ذات نزعة إيمانية حتى سميت فمسفتو )السقراطية المسيحية(. معمنا 
الحرب عمى جميع لتقاليد الموروثة اخذ الجانب التأممي في فمسفتو معمنا عف استقاللية 
 اإللو جاعال منيا قوى عميا ومطمقة وحرة , داعيا إلى ضرورة المشاركة مع اإللو تمؾ
العالقة بيف الحرية اإلنسانية والحرية اإلليية التي ىي السر المركزي في الديانة 

ات التصوؼ كانت وعمى الرغـ مف كونو وجودي إال إف كثير مف آلي .[60]المسيحية
ومنيا مسرحية ) القموب النيمة( إذ تتخذ شخصية )أرنو( في  .واضحة في نتاجاتو

ف الجانب اإليماني وىذا الموقؼ ىو موقؼ تصرفاتيا موقؼ إنكار لمذات منطمقا م
صوفي محض, إذ إف المتصوؼ يغمب مصمحة اآلخريف عمى المصالحة الذاتية وليذا 

ويشير مارسيؿ إلى مسالة السمو نحو الحياة الحقيقية الخالدة في  السبب صمب الحالج.
نبمغ "إننا ال  مسرحية )المحراب المضيء( **وذلؾ في إحدى حوارات ميريى إذ تقوؿ:

. "لقد عانى مارسيؿ أزمة الضمير نتيجة [61]"الحياة الحقة إال إذا سمونا فوق أنفسنا
ومف بعد الحرب العالمية األولى  التربية األسرية ,عمى يد الوالد الممحد والعمة المتشككة.

التي عانى ويالتيا أثناء الخدمة في الصميب األحمر, فاف البد ليذه األحداث أف 
ه فكاف الفكر الوجودي ىو طريقو الوحيد. إال انو يعتقد باف لو الغمبة تنعكس عمى فكر 

, وكاف ذلؾ عمـ الكاثوليكية المؤمنة بفكرة اهلل عمى أزمة الضمير تمؾ بعودتو إلى
مما يالحظ إف مارسيؿ قد اتبع الوجودية المؤمنة شانو شأف كيد كيجورد  .ٜٕٜٔ

يقترب مف الفيمسوؼ الفرنسي المعاصر  وىنا يرى الباحث إف مارسيؿ .[62]الدانيماركي"
صاحب فمسفة الشؾ )ديكارت( الذي رأى في نزوعنا إلى الكماؿ دليال قويا عمى وجود 

وذلؾ  تممس مممحا صوفيا أخرًا, في نتاج مارسيؿ قبؿ اعتناقو الكاثوليكية.ويمكف  اهلل.
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عالـ الالىوت, ابتداًء مف العنواف الذي يقودنا إلى  .ٕٜ٘ٔ في مسرحية )رجؿ اهلل (
صراع اإلنساف مع ذاتو في شخصية القسيس)ليمواف( وانتياًء  مرورا بالصراع الداخمي,

بالغفراف والتسامح تجاه خيانة زوجتو التي أنجبت مف عشيقيا سفاحا, طفمة تدعى 
)اسموند(, مصورا خالؿ أحداث ىذه المسرحية اكبر صراع تخوضو الشخصية مع ذاتيا 

زمة الضمير(, إف احتفاظو بفكرة الضمير وتجسيده لمشاكؿ ىذا وىو كما يعبر عنو )أ
الضمير في الكثير مف مسرحياتو, فضال عف كتاباتو الفمسفية الخالصة, يؤكد أف 

. [63]اإللحاد لـ ينفذ إلى أعماقو , الف فكرة الضمير فكرة دينية أخالقية في جوىرىا
ليقوؿ كممتو في  اء )جان أنوى(**وج وىذا دليال آخرًا عمى ميولو إلى االتجاه الصوفي.

ىذا المجاؿ, فكتب العديد مف المسرحيات التي تحمؿ المالمح الصوفية, يتضح ذلؾ مف 
خالؿ أفكار انوي التي طرحيا في مسرحياتو ,ىي تجنب إغراء السعادة السيمة, ووقاية 

ذه . ومف المسرحيات التي تحمؿ مثؿ ى[64]النقاء والطير, واالجتياد لبموغ المطمؽ
األفكار, مسرحية )بيكت أو شرؼ اهلل( مثال: وىي مسرحية تحكي قصة شاب كاف مميئا 
بالحيوية والنشاط وكاف يحظى بمكانو مرموقة لقربو مف ممؾ انكمترا, كونو اقرب 
 األصدقاء بؿ أكثر مف خميمو. كمف ىذا الشاب يحب مميكو ويسديو النصح بأمانة,

)بيكت( حامال لألختاـ الممكية في حضرة ونتيجة لذلؾ يعيف الممؾ ذلؾ الشاب 
المستشاريف. أحداث المسرحية تمر ويأتي خبر وفاة أسقؼ كونتربرى وقرار الممؾ بتعييف 
بيكت محمو. بيذا المنصب تخمى بيكت عف كؿ أمالكو بعد تحممو عبأ مسؤولياتو 

ورفض الجديدة, وارتدى ثياب الرىباف الخشنة, وتنحى عف منصبو كحامؿ لألختاـ, بؿ 
. وقدر بيكت ما في دوره و الختـ الذي كاف قد عيد بو أليوأف يمبي دعوة الممؾ وردَّ ألي

الجديد مف جدية, فاصدر ثالث قرارات بالحرماف ولـ يعدؿ عنيا. ويعمف معاداة الممؾ 
ويقود مممكة اهلل في دفاعيا عف نفسيا بعد أف قتؿ رجاؿ الممؾ احد القساوسة بحجة 

انو احد العبيد السكسونييف الياربيف مف خدمة الممؾ .وىنا ومف خالؿ االشتباه بو عمى 
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موقؼ بيكت المدافع عف شرؼ اهلل ضد مف ينتيكوف حرمتو ويتطاولوف عمى رجاؿ 
 الديف, حتى واف كاف الممؾ نفسو مواجيا كؿ العواقب التي تترتب عمى ىذا الموقؼ.

رؼ اهلل فوؽ شرؼ المممكة .ويكف حتى انو في النياية يقتؿ دوف موقفو ىذا معمنا إف ش
" لقد مالحظة المغة الصوفية بوضوح مف خالؿ مناجاة بيكت إلى ربو في الحوار اآلتي:

تأخرت في الصالة لك , لكني ال استطيع أن اعتقد , إن المذين ليم منذ وقت طويل 
تؤكد  فضل التوجو إليك بالسؤال , قد عرفوا خيرا مما عرفت خفي مقاصدك ....."

ية احمد اسعد في مقدمة مسرحية شرؼ اهلل "إف حياة )جاف أنوى( ككاتب مسرحي سام
لـ تنتيي بعد. وسنظؿ نممس لديو تمؾ النزعة إلى المطمؽ تجاه فنو , والتي ال تقابميا إال 

 .[65]تمؾ النزعة التي تنيش أبطاؿ مسرحياتو"

 مف مواقؼ ولغة الصوفييف, وضمنوىا في نتاجاتيـ اخذ الكتاب العرب
: )توفيؽ والنص الصوفي ,ومف ىؤالء الكتاب المسرحية , في عممية مزاوجة بيف الدراما

الحكيـ, صالح عبد الصبور, عبد الرحمف الشرقاوي, عدناف مردـ... وغيرىـ (, فقد تأثر 
* بالنزعات الصوفية والفمسفات المثالية مما جعمو يأنس األدب الرمزي و توفيق الحكيم

ألنو يحط مف الفناف وفنو وفؽ رأيو، أي يجب أف  عاليؿ الواقعتالصوفي، فأبتعد عف 
يكوف عالـ الفناف خاصاً  مغمقاً  مثؿ عالـ الصوفي، "فيجد الفناف ما يجده الصوفي في 
عالمو الذاتي، لذا يرى أف الفناف اإلنساف الوحيد األوحد، المجرد، المتجرد، األعمى 

عموٍ ، لذا كاف يرى في الواقع سجناً  يجب  واألرقى المطؿ مف الشاىؽ ناظراً  لمبشر مف
الخالص منو فذىب لمبحث عف حريتو ساعياً إليجاد ذاتو والتأمؿ فييا، مف كؿ ذلؾ 

"كتب الحكيـ مسرحية  .[66]راح الحكيـ يتخذ مف األسطورة ممجأً  لميروب مف واقعو"
ة مصر إيزيس اعتماداً  عمى أسطورة )أوزيروس(، األسطورة التي أثرت عمى حضار 

القديمة والحديثة فيما بعد، وقد تعددت األقواؿ عف حقيقة موضوعيا، تقوؿ أحدىما )أف 
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أوزيروس ممؾ مف البشر حكـ مصر وتآمر عميو أخيو )ست( فقطعو أجزاء ورمى بو في 
النيؿ ومف ىنا تبدأ رحمة إيزيس لتمممـ أشتات زوجيا إلى أف تـ ليا ذلؾ، ترزؽ مف 

، [67]دعى )حورس(، لينتقـ ألبيو ويسترد عرشو فيما بعد("خالؿ جسده الميت بطفؿ ي
وىنا تمثؿ إيزيس الرمز األنثوي لممرأة الكاممة المتسمة بالحب والوفاء واإلخالص، 
والعنصر المحرؾ لمرحمة وديمومتيا، فأتخذ توفيؽ الحكيـ مف أسميا عنواناً لمسرحيتو 
بسبب موقفيا االيجابي اتجاه زوجيا والبالد وبحثيا عف الحقيقة، يقوؿ كاتب المسرحية: 

ير الحياة الفرعونية، بشيواتيا وممذاتيا أو بسط العقائد المصرية ليس المقصود ىنا تصو 
خراج سطورة أبرازاً  إنسانياً  جديداً القديمة، بؿ المقصود ىنا ىو أبراز أشخاص األ ، وا 

. [68]معناىا عمى نحو المفيوـ الحي في كؿ عصر, وباألخص في العصر الحديث
بي أعماال بارزة في مجاؿ األدب مف بيف الكتاب العرب الذيف قدموا لممسرح العر و 

* وىو شاعرا ٔ( ٜٔٛٔ - ٖٜٓٔالصوفي ىو الشاعر واألديب, صالح عبد الصبور)
ورائد مف رواد المسرح الشعري العربي في العصر الحديث, تأثر بالشاعر االنكميزي 

اليوت ( بعد أف تػرجـ مسػرحياتو )جريمة قتؿ في الكاتدرائية ػ حفػؿ كوكتيؿ(  .)ت. س
ع تأثػره باليوت سببا في كتابة )مأسػاة الحالج(, فضال عف كونو قد قرأ الكثير في ويرج

صباه عف الحالج الصوفي, وتأثر بشخصيتو فيقوؿ: )كنت في صباي األوؿ متديناً  
أعمؽ التديف حتى أني أذكر مرة أخذت أصمي ليمة كاممة، طمعاً  في أف أصؿ إلى 

... ثـ جاىدت كي أخمي نفسي مف كؿ فكرة المرتبة التي تحدث عنيا بعض الصالحيف
عدا فكرة اهلل... ودفع بي اإلعياء والتمركز إلى حالة مف الوجد حتى  زّعػمت نفسي 
ساعتيا إنني رأيت اهلل، وأذكر أف بعض أىمي أدركوني حتى ال يصيبني الجنوف..., لو 

ػ أقوؿ لكـ ػ الكثير مف النتاجات األدبية، كتب دواويف شعرية مثؿ )الناس في بالدي 
أحالـ الفارس القديـ ػ تأمالت في زمف جريح ػ اإلبحار في الذاكرة( وكتب لممسرح 

 

 



هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق     

 

 

  961 

)مأساة الحالج ػ مسافر ليؿ ػ  ليمى والمجنوف ػ األميرة تنتظرػ بعد أف يموت الممؾ(، 
تجمت المالمح الصوفية . [69]ٜٜٚٔوكتب دراسات نقدية آخرىا )وتبقى الكممة( عاـ

ة الحالج( ابتداًء مف العنواف .. اذ اف الحالج ىو مف الصوفية الذيف في مسرحية )مأسا
)االتحاد سمكوا ىذا االتجاه لموصوؿ إلى الذات واالتحاد معيا ومف اصحاب مدرسة 

وكاف يسعى لتحقيؽ المساواة والعدؿ بيف الناس ، لذا  نجده يقوؿ في ذلؾ:  والحمول(
ولالستزادة في تتبع المالمح . [70].""أنا إنسان يظمأ لمعدل ويقعدني ضيق الخطو.

، ٕالصفية الرجوع الى نص المسرحية: صالح عبد الصبور، مأساة الحالج، ط
  (.ٜٜٙٔ)بيروت: منشورات دار اآلداب، 

اعتمد الباحث المنيج الوصفي  الفصل الثالث ) اجراءات البحث( منيجية البحث:
 التحميمي في تحميؿ عينة البحث والتي اختارىا قصديا كونيا تحقؽ ىدؼ البحث.

تروي المسرحية اف رجال  )قصة المسرحية(.. العينة )مسرحية ىبط المالك في بابل(.
الممؾ. فالدولة التي يعيش فييا  , رؼ صاف يمتحؽ باي وظيفة اخرى اقترحيا عميوشحاذا
غير اف الممؾ مصرا عمى  ,سوؿ.. ولكنو اصر اف يبقى متسوالالقضاء عمى الت قررت

القضاء عمى التسوؿ... فاصبح لزاما اف يقؼ الشحاذ بوجو الممؾ وبوجو ارادتو.. فيرسؿ 
.. فيو ف عف اقناعو في ترؾ مينة الشحاذةالممؾ اناس كثيريف لمشحاذ ولكنيـ عاجزي

الممؾ مالبس شحاذ محاوال اقناعو في ترؾ تمؾ يرتدي اخر, فيرفض اف يكوف أي شيئا 
)اييما اقدر عمى دخؿ في مسابقة مع الشحاذ فحواىا اال اف الممؾ قد المينة المتعبة..

.. فكأف المباراة اثبتت اف الشحاذ الحقيقيالشحاذة( واسفرت النتيجة عمى فوز الشحاذ 
وفي ىذه  .ة الشحاذيفممؾ فيو شحاذ في مممك.. اما الدنيا الشحاذة الحقيقي ىو ممؾ

االثناء الذي خسر فييا الممؾ مسابقة الشحاذة  جاءت فتاة بعثت بيا السماء مع احد 
المالئكة لتكوف ىدية ألفقر انساف في العالـ. واماـ المالؾ ظير اف الشحاذ الممؾ ىو 
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افقر الشحاذيف واعجزىـ عف كسب القوت.. ومعنى ذلؾ اف الفتاة مف نصيب افقر 
, ثـ يطير المالؾ اليو ويأمرىا بالبقاء معوأي مف نصيب الممؾ.. فيسمميا الشحاذيف, 

.. فمـ مؾ ىو الشحاذ التي اصبحت ممكا لوفي السماء. وبعدىا اكتشفت الفتاة اف الم
اف تغـر  تصدؽ عينيا فقد اغرمت بذلؾ الشحاذ )الممؾ( الذي راتو اوؿ مرة وال تستطيع

لى الشحاذة في اف يترؾ العرش واف يعود ا.. فطمبت منو بغيره حتى لو كاف ممكا
.. حاوؿ ا فرفضت الفتاة اف تكوف ممكا لواال انو رفض اف يكوف شحاذ .الشوارع واالزقة

مكا لذلؾ .. فالفتاة مصرة اال اف تكوف مُ و رجاؿ الديف, حتى بمساعاقناعيا لكنو اـ يفمح
مف اجميا فعرض عمييا .. فرفض الممؾ اف يضحي بالعرش مكاً الشحاذ وانيا ال تريد مَ 

لكف الفتاة رفضت,  ..شراؼ وقادة واغنياء وشعراء وجنودالزواج كؿ مف اىؿ بابؿ مف ا
احبت شحاذ وال تريد اال  وطمب الييـ الممؾ اف يتنازلوا عف ثرواتيـ مف اجميا النيا

شعب حاًل اال طرد .. ونيا لـ يجد الممؾ والال اف الناس رفضوا ورفضت الفتاة.. اشحاذاً 
فضت عرش بابؿ فقد ر  ..تاة مف بابؿ بصبة الشحاذ الحقيقي, فخرجت الفالفتاة مف بابؿ

 .. فرفضتيا بابؿ وطردت ىدية السماء.مف اجؿ شحاذ احبتو

 :التحميل

المسرحية مأخوذة مف القصة القديمة التي جاءت في الكتاب المقدس تحت عنواف 
ألقوى ممؾ في العالـ "" ال "" ... )نسيد االنشاد( وىي تروي قصة فتاة راعية غنـ قالت 

كاف الممؾ العضيـ اسمو سميماف والفتاة البسيطة اسميا )شالوميث( وىي ساذجة ولكنيا 
قوية ... فيي ساذجة كونيا لـ تعرؼ مف الذي قالت لو "" ال "" وىي قوية ألنيا 
استطاعت بال تفكير اف تحوؿ رجال قويا الى انساف ضعيؼ حيف اعطت جسميا 

واحتفضت بقمبيا النساف اخر اضعؼ منيا وشالوميث ىي اوؿ فتاة في التاريخ لمعرش 
حولت ممكًا الى شحاذ .. واوؿ فتاة جعمت مف كممة "" ال "" جيشا وعرشًا وتاريخًا لكؿ 



هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق     

 

 

  963 

فتاة بعد ذلؾ ... واصبحت امال لكؿ فتاة في كؿ العصور. ومسرحية دورينمات )ىبط 
فيوـ الرفض الذي اعمنتو )شالوميث( في نشيد المالؾ في بابؿ( ىي معالجة جديدة لم

االنشاد عف طريؽ رفض الشحاذ )عاقي( لكؿ مغريات ممؾ بابؿ حتى يجعمو يتخمى عف 
مينة الشحاذة. اف المسرحية قد تضمنت اشارات مختمفة لوجود المالمح الصوفية التي 

تعارة مف تجسدت بيف طياتيا السيما العنواف )ىبط المالؾ في بابؿ( اذ يالحظ االس
قاموس الصوفية كممات توحي بيذا الطابع مثؿ كممة )مالؾ, والسماء وخمفيا اهلل 
والكوف, وألفاظ الجميؿ والجميؿ ( فيي الفاظ صوفية وتضمينيا في النص يعكس تأثر 

درس الفمسفة  ابنًا لقس بروتستانتيالكاتب بيذه االلفاظ في حياتو الشخصية السيما وىو 
ىذه االلفاظ لضرورة اوجبيا البناء الدرامي. وقد وردت ىذه  .. او جاءتوالالىوت

, قد "ما دمتي , انتي يا ابنتيالكممات في مواضع عدة منيا حوار المالؾ: "المالؾ : 
يجب ان تعرفي انني انا ايضا الذي  ,خمقك اهلل في احسن حال منذ لحظاٍت مضْت 

 (.ٕٔ)صمالبس شحاذ ميممة, مالك!" ارتدي

ع اشارة صوفية تمتد ابعد مف المعنى السطحي لمكممات .. ففييا وفي ىذا المقط
بياف قدرة الخالؽ وتصرفو في خمقو فاذا اراد شيئًا تكوف مشيئتو وقدرتو بيف الكاؼ 
والنوف)كف فيكوف( ... اذ انو يؤكد عمى لساف المالؾ اف اهلل قد خمقيا منذ لحظات 

اشدة .. اذ يصفيا بأحسف حاؿ... مضت وىي االف شابة كاممة النضج جميمة وعاقمة ور 
عددًا مف  يأخذ لإلنسافوىي المخموقة قبؿ لحظات ونحف نعرؼ باف العمر الطبيعي 

حاؿ ... وىذه داللة صوفية في وصؼ مقدرة  وبأحسفالسنيف حتى يصبح ناضجًا 
 .وقد خمقتك من قبل ولم تك شيئا""الخالؽ ونفاذ امره, وتعزيزًا لذلؾ نجد قولو تعالى "" 

وقد خمقك اهلل بنفسو ويؤكد مسألة الوقت في انجاز الخمؽ ليذه الفتاة بقولو : ""
د يده اليمنى الى العدم ويحرك اصبعين من يده معًا ممنذ دقائق , وقد رايتو بنفسي ي
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وىذه المعرفة مف معارؼ الصوفييف في اصؿ  (.55وبين إصبعيو ظيرت انت! "")ص
مؽ مف العدـ. وىناؾ اشارة صوفية اخرى اال وىي الخمؽ والخميقة باف اهلل قد خمؽ الخ

امتداد الكوف والعمر الطويؿ لممالئكة وانيـ يشيدوف كؿ احواؿ البشر عمى مر العصور 
لقد اسمعت الى محاضرة واحدة في ىذا الموضوع عن عندما يقوؿ المالؾ لمفتاة :"" 

نات البشرية ليا البشر وكان ذلك من الوف السنين وتبعا ليذا فاني اعتقد إن الكائ
شكل مثل شكمنا نحن , واعتقد انو شكل غير عممي , ويبدو إنيم مزودون بأعضاء 

يماف مطمؽ  (.56مختمفة عنا"")ص وفي ىذا الحوار كاف دورينمات يوضح بإقرار منو وا 
بالعالـ المثالي الذي يسكنو اهلل والمالئكة , والذي يصمو المخمصيف مف العباد مع ذكر 

العضوي لممالئكة عف التكويف العضوي لمبشر وذلؾ لمقتضيات استمرار  فوارؽ التكويف
الجنس البشري إلى أمد يعممو اهلل سبحانو. واف لممالئكة القدرة عمى التحوؿ بقدرة الخالؽ 
مف شكؿ إلى آخر بعكس البشر الذيف ليـ شكؿ ثابت, وبما أف الصوفية يتسموف 

االبتالءات والمصاعب دوف اعتراض بالطاعة المطمقة لمخالؽ صابريف عمى مختمؼ 
منيـ, مؤمنيف باف اهلل يعمـ الحاؿ الذي ىـ عميو وىو قادر عمى إنقاذىـ في أي لحظة. 
ذا لـ يحصؿ ذلؾ فانو اختبار لمصبر واإلرادة وجزاءه في اآلخرة ثواب المغفرة.. وفي  وا 

اش فيو ىذا الموضع يود الكاتب إحدى النصائح الصوفية مصاغة بمغة العصر الذي ع
""يجب ان تعممي ان الفتاة الميذبة ال تسال كثيرًا , مف خالؿ حوار المالؾ إذ يقوؿ 

فميس من مفروض ان تأتي بشيء لمبشرية دائمًا . عمى العكس من ذلك قد جيء بك 
مف خالؿ حوارات المسرحية , يالحظ اف الكاتب كاف يبحث عف  (.56شرية"")صمبل

ىو نفس العالـ الذي نادى بو افالطوف )عالـ المثؿ( عالـ خيالي ..عالـ ميتافيزيقي, 
"... انظروا  عالـ الكماؿ المطمؽ. وويتضح ىذا المممح الصوفي في الحوار التالي:

جميعا ماذا فعمت من خمق امبراطورية ال عيب فييا , من اجل خمق نطام ينسجم فيو 
مال, ال شيئ فيو الجميع ... ىذا ىو الكمال , ال شيئ يتطفل عمى شيئ, ىذا ىو الك
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كما يتضح مممح الزىد وىو مف (. 63ازيد من شيئ, ال شيئ فيو يخرج عن شيئ")ص
صفات الصوفية, في سموؾ عاقى الشحاذ وارتداءه المالبس الرثة الميميمة, عاكفا عف 

"...فالشحاذ ال شيئ لو , ال كؿ مغريات الحياة فيو زاىدا ختى في اسمو اذ يقوؿ : 
يطمق عمى نفسو أي اسم ثم يغير ىذا االسم بنفس السرعة  اسم وال فموس , وىو

:"انما احب الشحاذ الذي وقوؿ كوربي (.67التي يتناول فييا قطعة من الخبز")ص
. وىنا تتخمى كوربي عف كؿ االمتيازات التي تتمتع بيا (477الك لو")صماعطاني ال

مؾ والجاه والسمطاف. اف لو انيا تزوجت الممؾ وتفضؿ حياة التقشؼ والبساطة تاركتًا المُ 
تربية دورينمات االسرية وحياتو في كنؼ والده )القس( تركت بذورىا في فكره, اذ اف 
الفكر المسيحي يؤمف باف ىناؾ اكثر مف عالـ واحد في ىذا الكوف... وىذا ما اكده عمـ 
الفمؾ الحديث اذ اكتشفت مجموعات شمسية اخرى غير المجموعة الشمسية التي ننتمي 

"... ان يا وىي مجموعة درب التبانة ويتجمى ىذا المعنى في حوار المالؾ بالقوؿ:الي
الكرة االرضية مسمية اكثر من أي كوكب اخر او عمى االقل بالنسبة لي, بعد ان 

وىذا اعتراؼ صريح وتصديؽ تاـ لالحاديث  (.74مررت بكل ىذه الشموس ")ص
, واف قوانينيا ىي قوانيف عادلة ال الالىوتية, واحتراـ االدياف لما يصدر عف السماء

" السماء وحدىا تعرف يشوبيا الخًط او الزلؿ... ومصداؽ ىذا الكالـ ىو قوؿ المالؾ:
 (.46الحكمة وراء ىذا كمو . خذىا. انيا فتاة طيبة, فتاة احسنت السماء تربيتيا")ص

حير بالفعل, اذا اردنا يا موالي , ان نفيم , نظام الكون , وىو شيئ موقوؿ اوتانا: " 
كما تظير اثار  (.459يجب ان نؤمن ايمانًا تامًا بأن السماء عمى حق دائماً")ص

التربية الدينية متأصمة عند دورينمات كااليماف باهلل وتوحيده وعمينا خشية غضبو ولعنتو 
كونو الخالؽ االوؿ وىو رب الخمؽ جميعًا فيو صاحب القوة وعالـ عميـ في خفايا 

: " فاهلل ليس فقط قويًا قوة مطمقة, بل انو ىذا المعنى في حوار اوتانااالمور.. مجسدا 
" ال تخافي من الناس , ال تخافي وايضا في حوار الممؾ: (.463بكل شيئ عميم")ص
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واعترفا  (.44اال من اهلل , لقد خمقنا جميعًا عمى صورتو, وكل شيئ من صنعو")ص
ى التسامح لمف يسيئا ليؾ , السيما منو بالحياة االخرة , وزواؿ النعـ , مؤكدًا عم

والتسامح كما ىو معروؼ مطمب في كؿ االدياف , ولكنو ميزة الديف المسيحي . فيقوؿ 
عمى لساف عاقى:" كما اف الغني ينتيي باالفالس , والمؤمف ينتيي بالموت, والرجؿ 

ال  يقول : االنسان يجب ان يكون كالرمال ..فالرمالالقوي ينيار فأف ابف امي كاف 
وفي قولو كالرماؿ... دليؿ  (.47تظير عمييا اثار اقدام االشرار والجالدين ")ص

لمتسامح كوف الرماؿ ال تبقى عمييا االثار بفعؿ حركة الرياح التي تمحو تمؾ االثار.. 
فعمى االنساف اف يكوف متسامحًا. واف يجمي قمبو مف االحقاد حتى يممؤه كاماًل بالحب. 

( واالمتالء بحب الخالؽ ىي مف الصفات الصوفية ونجدىا عند وىذه الصفة )التسامح
رابعة العدوية حيف ُيضّيػؽ عمييا الخناؽ احد امراء البصرة , بعد اف رفضت الزواج منو, 
فيي ابت اال اف تكوف عاشقة هلل , واثناء معاناتيا العذاب ظيرت كراماتيا فجائيا 

" ومن اين لي مكان لمحقد وقد : متضرعًا يطمب الصفح واف ال تحقد عميو, فتجيبو
وىي تعمف عفوىا عف كؿ مف اساء الييا بنفس راضية اذ تقوؿ  امتمئ قمبي بحب اهلل ".

 في ذلؾ:

 " اني غفرت لظالمي       رقي  بدمعة  شاكر  

 .[71]ونسيت  كل  ضغينةٍ        تفري بمخمب كاسر  "

ومقولة رابعة الصوفية تقترب في المعنى مع المعنى في حوار عاقي االخير, 
والذـ دعاتو التسامح والعفو عف االساءة, ومف صور التجميات التي يتجمى فييا الخالؽ 
لممخموؽ في فمسفة الصوفية ىي صورة )الكشؼ او التكشؼ(... وىنا تصريح واضح 

شف اهلل عن نفسو في شخص ىذا "واالن قد كعف ىذه الطريقة في قوؿ نجيب: 
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وىذه التجميات تظير لممؤمف اكرامًا إليمانو وتظير لغير المؤمف  (.99المالك " )ص
إللقاء الحجة عميو... وىنا الظيور لغير المؤمف كنوع مف التحذير او االبالغ بوقوع 
وا عقاب شديد ...باف اىؿ بابؿ قد رفضوا ىبة السماء ليـ ... بؿ االدىى مف ذلؾ افتر 

 عمييا بالكذب واالتيامات الباطمة وطردوىا الى خارج المدينة.

 أىـ النتائج التي خرجت بيا: النتائج::أوالً 

عدـ التقيد بوحدتي الزماف والمكاف فالنص المسرحي يحمؿ طابع الشمولية عمى  .ٔ
 الرغـ مف تشخيص مرجعياتو التاريخية.

 أتسمت بنية النص بالتحوؿ والتنوع واالسترجاع والقطع دوف رابط أفقي.  .ٕ
 أخذت النصوص بمنظومة فكرية جامعة بيف الدراما والحكاية. .ٖ
نجحت الشخوص ذات المممح الصوفي في النص الدرامي مف الوصوؿ إلى  .ٗ

أحالميا المتمناة في الوصوؿ إلى الموت أو العودة إلى حياتيا األولى.)وىذا ما 
 الشحاذ عاقي والفتاة(. إلىؿ حص

 جمع بيف الدراما والسرد.يبحوار  دورينماتاتسمت نصوص  .٘
انساب الرمز الصوفي داخؿ البنية الدرامية في نصوص دورينمات باحتوائيا عمى  .ٙ

المؤلؼ في النص, مثؿ) اهلل,  وظفياالصوفي التي  القاموساستعارات لفضية مف 
 خرة ,الطير, النار...(. المالؾ : السماء الجميؿ , الجميؿ: اآل

كانت مالمح الصوفية بارزة عمى الشخصيات الخيرة ,)المالؾ , الفتاة , عاقي(,  .ٚ
 امتازت بخاصية التحدي ومقارعة الظمـ , محددة مصيرىا منذ البداية.والتي 

 مف الشخصية المثالية,)المالؾ , الفتاة(.دورينمات اقتربت الشخصية الدرامية عند  .ٛ
أفكاره التي امف بيا مف خالؿ الشخصيات التي تحمؿ المالمح عبر المؤلؼ عف  .ٜ

 الصوفية, فكأنيا تنطؽ بمسانو.
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أكد عمى فكرة الحقيقة األزلية المتمثمة بالذات العميا,)اهلل( مرسخا فكرة  .ٓٔ
)الحياة اآلخرة(. استطاع تغميب كفة الصراع الداخمي, في النص الدرامي ذو 

 المالمح الصوفية. 
 االستنتاجات :

 استنادًا إلى ما توصؿ إليو البحث مف نتائج يستنتج الباحث ما يأتي : 

النزعة المنشقة مف  ذات إف تأثير الديف عمى ) دورينمات ( تعزز بالتجربة الصوفية -ٔ
وجد لو مساحة واسعة بشكؿ ممحوظ امفاىيـ ، وأسس الديانات المختمفة ، وىذا ما 

يدة بمالمح الصوفية ، وىو بدوره في رؤية وانجاز )دورينمات( ذي العالقة الوط
 يرجع إلى تربية )دورينمات( األسرية واستمياـ لمخطاب الصوفي.

أتاحت معرفة الحدس التي يتمتع بيا )دورينمات ( آفاقًا معرفية وجمالية ، باألشياء  -ٕ
، وخفايا  الذات، مع قدرتو عمى التحكـ بتوجياتيا الواعية والالواعية، مف خالؿ 

قوـ عمى أساسيف األوؿ : ىو الفعؿ العقمي الذي يدرؾ الظواىر، المعرفة التي ت
 والثاني : حصوؿ صورة الشيء في الذىف باالنتقاؿ مف المبادئ إلى المطالب.

عوؿ )دورينمات( عمى المعرفة الحدسية والتي عزّزت الرابطة بيف الفف والديف مف  -ٖ
لنفاذ إلى عالـ روحي د عمى السمو واالرتقاء فوؽ العالـ المادي ، وايخالؿ التأك

أكثر صفاء ونقاوة ليعد مصدرًا لمحقيقة الجوىرية، ومف جراء ذلؾ ماؿ )دورينمات( 
إلى خمؽ معادلة بيف الواقع والمثاؿ ليخفي بعدًا روحيًا يتماىى مع الالمتناىي 

 المطمؽ .
إف مفيوـ الفناء عدـ شعور الشخص بنفسو ، أو بشيء مف لواـز نفسو ، فيو  -ٗ

لمصفات البشرية بالصفات اإلليية ، فيو يفني ذاتو في الذات اإلليية ، ومف تبديؿ 
ىنا أدرؾ )دورينمات ( أف اإلنساف مصيره الموت والزواؿ ، لكنو بالمقابؿ يدرؾ أو 
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يفترض وجود قوى ما ورائية خالدة ال تزوؿ ، كؿ ىذا دفع )دورينمات( إلبراز 
 أىمية الديف والتوجو نحوه.

االنطالؽ مف ( أعتمد دورينماتري لػ )لالنيائية( يكْمف في أف )إف األساس الفك -٘
 .كقاعدة لالنطالؽ منيا في التعبير عف المطمؽ  الواقع

خمؽ جديد  في( تحقيؽ ضرب مف االتحاد أو االمتزاج  دورينماتحاوؿ ) لقد -ٙ
، لكي ينتيي في خاتمة المطاؼ إلى لشخصيات غير بشرية تحمؿ صفات البشر

 .ؽ الفناء في المطم
كانت بنية المسرحية تدور بشكؿ حمزوني والذي عّده الكاتب رمزًا لالرتحاؿ  -ٚ

 واألسفار واالنطالؽ نحو المجيوؿ بروح الرغبة.
 ىوامش البحث

 (,ٕٚٓٓدار الشؤف الثقافية العامة, :)بغداد ,فمسفة التصوؼ :ممدوح, عبد القادر .ٔ
 .ٔٔص

 .ٖٔ-ٕٔص  المصدر نفسو, ينظر:  .ٕ
وآخروف: القاموس الجديد لمطالب، تقديـ: محمود السعدي، )تونس: ابف ىادية، عمي  .ٖ

 .ٖٔٔ(، صٜٜٚٔالشركة التونسية لمتوزيع، 
 .ٔٔٗت(، ص.)بيروت: ب ، قّدمو العالمة،ٖأبف منظور: لساف العرب المحيط، مجمد .ٗ
، )القاىرة: ٖمحمد عمي أبو درة وأخروف، ج: ، توماس: التطور في الفنوف، ترمونرو .٘

 .ٜٜ(، صٕٜٚٔية العامة لمكتاب, الييئة المصر 
 .٘ٚ٘ابف منظور : لساف العرب, المجمد االوؿ ,)بيروت :ب.ت (, ص  .ٙ
ص  ,(ٖٜٛٔ,: دار الرسالةالكويت, محمد بف ابي بكر: مختار الصحاح, )الرازي .ٚ

ٖٖٚ. 
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(، ٜٜٚٔيئة العامة لشؤوف المطابع، )القاىرة: الي ,المعجـ الفمسفي :مجمع المغة العربية .ٛ
 .ٕٛٓص

ذوي القربى لمطباعة والنشر، ) قـ:  ،ٕ، ج: موسوعة الفمسفةعبد الرحمف ،بدوي .ٜ
 .  ٜٙ, ص(ٕٙٓٓ

: مؤسسة الفكر اإلسالمي ، )بيروتٔالبكري، عالء الديف: التجربة الصوفية، ط .ٓٔ
 .ٕٔ(، صٕٙٓٓ، لمطباعة

، شريؼ، محمد ياسر: الوحدة المطمقة عند أبف سبعيف ،) بغداد: دار الرشيد لمنشر .ٔٔ
 .      ٘ٛ – ٗٛ, ص(ٜٔٛٔ

 .ٗٚصدر السابؽ، ص، المٖبدوي، عبد الرحمف: موسوعة الفمسفة، ج .ٕٔ
: أتحاد الكتاب تيسير شيخ األرض، الفحص عف أساس التفكير الفمسفي، )دمشؽ .ٖٔ

 .ٖٖٚ(، ص ٖٜٜٔ، العرب
 .ٛٗ(، ص ٜٜٚٔ, مصطفى غالب، أفالطوف، )بيروت: دار اليالؿ .ٗٔ
، )دار ٖالمتكمميف والفالسفة، ط محمد سيد أحمد المسير، الروح في دراسات .٘ٔ

 .ٓ٘ٔ(، ص ٕٕٓٓالقاىرة،  المعارؼ:
، )مكتبة النيضة: ٔأفالطوف، جميورية أفالطوف، نقميا الى العربية: حنا خباز، ط .ٙٔ

 .ٕٛٚ(، صٖٜٛٔبغداد، 
 .ٗٚمحمد عمي أبو رياف، تاريخ الفكر الفمسفي في األسالـ، مصدر سابؽ، ص  .ٚٔ
،) القاىرة: مكتبو ٔوسائؿ والغايات(، طصابر طعيمة: التصوؼ والتفمسؼ )ال .ٛٔ

 .  ٔ٘ـ(، ص ٕ٘ٓٓمدبولي، 
 . ٖ٘٘عبد المنعـ الحفني، الموسوعة الفمسفية، مصدر سابؽ، ص  .ٜٔ
الشروؽ:  )دار،ٖ، طٕسوعة الييود والييودية، مجينظر: عبد الوىاب المسيري، مو  .ٕٓ

 .ٜٖ(، ص ٕٙٓٓمصر، 
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(، ص ٕٕٓٓلشروؽ، القاىرة، ، )مكتبة إ،طٕأحمد عتماف : تأريخ الييود، جػينظر: .ٕٔ
ٔ٘٘. 

ػ   ٚينظر: وؿ ديورانت، قصة الحضارة، تر: زكي نجيب محمود ومحمد بدراف، مج .ٕٕ
 .ٖٛٔ(، ص ٕٔٓٓ،)القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب،ٕجػ
، )مصر: دار الشروؽ، ٖ، طٕموسوعة الييود والييودية، مج :عبد الوىاب, المسيري .ٖٕ

 .ٔٗ(،ص ٕٙٓٓ
، ـ(ٜٜٚٔار المدى لمثقافة والنشر، ، )سوريا: دٔمدارات صوفية، ط :ىادي ,العموي  .ٕٗ

 .ٕٓٔ-ٜٔٔص
دار  ، ) القاىرة:ٚ، طٔنشأة الفكر الفمسفي في اإلسالـ، جػ: عمي ساميالنشار,  .ٕ٘

 .ٜٛٔ(،ص ٜٚٚٔالمعارؼ، 
: دار التركي بيف عمـ األجتماع والتصوؼ، )تونساألخالؽ والديف : عثمافجبري,  .ٕٙ

 .ٖٕٙ(، ص ٜٛٛٔلمنشر، 
، )بيت ٔاألغتراب في تراث صوفية االسالـ، ط :عبد القادر موسىالمحمدي,  .ٕٚ

 .ٖٗ(، ص ٕٔٓٓالحكمة: بغداد، 
، تر: زكي نجيب محمود ومحمد ٕقصة الحضارة، المجمد الثامف، جػ وؿ: ديورانت، .ٕٛ

 .ٕ٘ٔ - ٔ٘ٔ(, ص ٕٔٓٓ: الييئة المصرية العامة لمكتاب،القاىرةبدراف،)
الشعر الصوفي حتى أفوؿ مدرسة بغداد وظيور  :سيفعدناف ح ,العوداي ينظر: .ٜٕ

 .ٔ٘(، ص ٜٜٚٔ: دار الرشيد لمنشر, الغزالي، )العراؽ
,  ,) بيروت : باريس ٗىويسماف ، دني : عمـ الجماؿ ، تر : ظافر الحسف ، ط .ٖٓ

 .  ٜٚ(، ص ٖٜٛٔمنشورات عويدات ، 
محمود  : قصة الفمسفة مف أفالطوف الى جوف دوي، تر: فتح اهلل, وؿديورانت .ٖٔ

 .ٖٗٛالمشعشع، )بيروت: مكتبة المعارؼ، د.ت(، ص 
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: دار التنوير ، )بيروتٔيا الفف عند شوبنيور، طسعيد محمد توفيؽ، ميتافيزيق .ٕٖ
 .  ٖٛ - ٖٚ(، ص ٖٜٛٔلمطباعة والنشر، 

 .ٕٗٔ - ٖٕٔعبد الرحمف بدوي، شوبنيور، مصدر سابؽ، ص  .ٖٖ
  .ٖٔٔ، صلمصدر السابؽ، امطر، أميرة حممي: فمسفة الجماؿ نشأتيا وتطورىا .ٖٗ
ٖ٘. 2- Hegel . F , Acsthetic : Translated by T . M Knox , ox Ford 

voz : 1975 K P 1038 
، إبراىيـ ، زكريا : ىيغؿ والمثالية المطمقة ،) القاىرة:  دار مصر لمطباعة والنشر .ٖٙ

 .ٜٔٗ(، ص  ٜٓٚٔ
 . ٜٖ٘المصدر نفسو ,ص .ٖٚ
 .  ٕٔٗالمصدر السابؽ، ص يـ، زكريا: ىيغؿ، والمثالية المطمقة،إبراى .ٖٛ
 .   ٕٔٗ، صالمصدر السابؽ .ٜٖ
 .   ٕٔٗالمصدر نفسو، ص .ٓٗ
الظالـ، تر: فوزي عطيو، )الكويت: وزارة ينظر: ليوف تولستوي، الضوء يسطع في  .ٔٗ

 .ٜ – ٛ(، ص ٜٛٛٔاألعالـ، 
يوري دافيدوؼ، الثورة والفف )القرف العشريف(، تر: سامي الرزاز،  ينظر: .ٕٗ

 .ٛٔ -٘ٔ(، صٜٛٚٔالثقافة الجديدة، ،)القاىرة: دار ٔط
: دار المدى ، )دمشؽٔتاو، تر: ىادي العموي، طالوتسو وتشانغ تسو: كتاب ال .ٖٗ

 . ٗ٘ٔـ (,صٕٕٓٓلمثقافة والنشر،
 .ٜٔيوري دافيدوؼ، مصدر سابؽ، ص  .ٗٗ
، )بغداد : دار الشؤوف الثقافية ٔتولستوي، تر: خميؿ الخوري، ط :ىنري ترويا .٘ٗ

 .ٔٓٔ -ٓٓٔ(، ص ٜٜٔٔالعامة، 
 .ٗ٘ٔمصدر سابؽ، ص  :ىاديالعموي,  .ٙٗ



هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق     

 

 

  973 

المدارس الفمسفية، )القاىرة: دار مصر لمتأليؼ والنشر، : أحمد فؤاداالىواني, .ٚٗ
 .٘ٓٔ(، ص ٜ٘ٙٔ

: دار تولستوي، تر: محمد يونس، )بغداد أدينوكوؼ، فف األدب الروائي عند :ينظر .ٛٗ
 .ٜٚٔ - ٛٚٔ(، ص ٜٔٛٔالرشيد لمنشر،

جميؿ نصيؼ التكريتي، قراءة وتػأمالت في المسرح األغريقي، )العػراؽ:  ينظر: .ٜٗ
 . ٖٓٔ – ٕ٘ٔ(، ص ٜ٘ٛٔمنشػورات وزارة الثقافػة واألعػالـ ,

، )القاىرة: مكتبة مدبولي، ٔأيسخيموس، مسرحيات أيسخيموس، تر: أميف سالمة، ط .ٓ٘
 . ٗٛٔـ(، صٜٜٛٔ

 .ٗٗٔ -ٖٗٔالمصدر نفسو، ص  .ٔ٘
بؿ أويتا، تر: أحمد عتماف، )الكويت: وزارة سنيكا، ىرقؿ فوؽ ج ينظر: .ٕ٘

 .ٙ٘ٔ(، ص ٜٔٛٔاألعالـ،
 .ٙ٘ٔالمصدر نفسو، ص  .ٖ٘
 .ٗٗ_ٖٗالمصدر نفسو,ص ينظر: .ٗ٘
ينظر:وليـ شكيبير، العاصفة، تر: جبرا ابراىيـ جبرا، )بغداد : دار الماموف  .٘٘

 .ٓٔ – ٙ(، ص ٜٙٛٔلمترجمة والنشر ، 
 .ٕٙٔالمصدر نفسو، ص  .ٙ٘
مجموعة مف النقاد واألدباء السوفيات، دراسات أشتراكية في مسرح شكسبير، القسـ  .ٚ٘

 .ٖٛـ(، ص  ٜٚٚٔغداد: دار الساعة ،االوؿ، تر: عبد اهلل راضي، ) ب
 .ٖٙٔوليـ شكسبير، مصدر سابؽ، ص  .ٛ٘
المطبعة  )الجميورية العربية المتحدة: ,دريني: اشير المذاىب المسرحية خشبة, .ٜ٘

 .ٓٛٔ(,صب.ت النموذجية,
 .ٔٔٗص ,المصدر السابؽ, ٖ, جالموسوعة الفمسفية بدوي, عبد الرحمف: ينظر: .ٓٙ
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مارسيؿ, جبريؿ: المحراب المضيئ او المصباح النعش, تر: فؤاد كامؿ ,)بغداد: دار  .ٔٙ
 .ٜٙب.ت(,ص الشؤوف الثقافية العامة,

 ليؼلتأا)القاىرة: مطبعة لجنة  ,: فؤاد كامؿ: رجؿ اهلل, تر, جبريؿمارسيؿ ينظر: .ٕٙ
 . ٜ(,صٜٔٙٔوالترجمة والنشر,

 .٘ٔص ,المصدر نفسو .ٖٙ
 .ٕٓص جاف: بيكت او شرؼ اهلل , المصدر السابؽ, انوي, .ٗٙ
 .ٕٔص  ,المصدر نفسو .٘ٙ
: دار الشؤوف الثقافية ، ) بغدادٔفي ذاكرة المسرح العربي، ط :مصطفى فائؽ, .ٙٙ

 .ٕٜ - ٜٔ(، ص ٜٜٓٔ، العامة
، مصر لمطباعة والنشر والتوزيع : نيضةمسرح توفيؽ الحكيـ، )مصر :محمدمندور,  .ٚٙ

 .ٚٚ(، ص ٕٗٓٓ
 .٘ٙٔإيزيس، )مكتبة األداب ومطبعتيا: القاىرة، د.ت(، ص  :توفيؽالحكيـ,  .ٛٙ
ينظر: دواره, فؤاد: صالح عبد الصبور والمسرح ،)القاىرة: الييئة المصرية العامة  .ٜٙ

 .ٖٙٔ - ٓٔ(، ص ٕٜٛٔلمكتاب، 
 .ٜ٘، ص , صالح : مأساة الحالج، مصدر سابؽعبد الصبور .ٓٚ
  .ٕٕٔ(,صٕٜٚٔ: رابعة العدوية,)بيروت: منشورات عويدات,, عدنافمردـ بؾ .ٔٚ

 المصادر

، إبراىيـ ، زكريا : ىيغؿ والمثالية المطمقة ،) القاىرة:  دار مصر لمطباعة والنشر .ٔ
ٜٔٚٓ ). 

 ابف منظور : لساف العرب, المجمد االوؿ ,)بيروت :ب.ت (. .ٕ
 ت(..)بيروت: ب ، قّدمو العالمة،ٖأبف منظور: لساف العرب المحيط، مجمد .ٖ
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ابف ىادية، عمي وآخروف: القاموس الجديد لمطالب، تقديـ: محمود السعدي، )تونس:  .ٗ
 (.ٜٜٚٔالشركة التونسية لمتوزيع، 

 .(ٕٕٓٓة الشروؽ، القاىرة، ، )مكتبٕ،طٕأحمد عتماف : تأريخ الييود، جػ .٘
: دار الرشيد س، )بغدادتولستوي، تر: محمد يون أدينوكوؼ، فف األدب الروائي عند .ٙ

 (.ٜٔٛٔلمنشر،
، )مكتبة النيضة: ٔأفالطوف، جميورية أفالطوف، نقميا الى العربية: حنا خباز، ط .ٚ

 (.ٖٜٛٔبغداد، 
 (.ٜ٘ٙٔالمدارس الفمسفية، )القاىرة: دار مصر لمتأليؼ والنشر، : أحمد فؤاداالىواني,  .ٛ
)القاىرة: مكتبة مدبولي، ، ٔأيسخيموس، مسرحيات أيسخيموس، تر: أميف سالمة، ط .ٜ

 ـ(.ٜٜٛٔ
ذوي القربى لمطباعة والنشر، ،) قـ: ٕ، ج: موسوعة الفمسفةعبد الرحمف بدوي، .ٓٔ

ٕٓٓٙ  .) 
: مؤسسة الفكر اإلسالمي ، )بيروتٔالبكري، عالء الديف: التجربة الصوفية، ط .ٔٔ

 .(ٕٙٓٓ، لمطباعة
د الكتاب : أتحاتيسير شيخ األرض، الفحص عف أساس التفكير الفمسفي، )دمشؽ .ٕٔ

 .ٖٜٜٔ، العرب
: دار التركي والتصوؼ، )تونس اإلجماعبيف عمـ األخالؽ والديف : عثمافجبري,  .ٖٔ

 (.ٜٛٛٔلمنشر، 
جميؿ نصيؼ التكريتي، قراءة وتػأمالت في المسرح األغريقي، )العػراؽ: منشػورات  .ٗٔ

 (.ٜ٘ٛٔوزارة الثقافػة واألعػالـ ,
 ومطبعتيا: القاىرة، د.ت(. إيزيس، )مكتبة األداب :توفيؽالحكيـ,  .٘ٔ



هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق     

 

 

  976 

المطبعة  )الجميورية العربية المتحدة: ,دريني: اشير المذاىب المسرحية خشبة, .ٙٔ
 ب.ت(. النموذجية,

،)القاىرة: دار ٔالثورة والفف )القرف العشريف(، تر: سامي الرزاز، ط يوري: دافيدوؼ، .ٚٔ
 (.ٜٛٚٔالثقافة الجديدة، 

،)القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، دواره, فؤاد: صالح عبد الصبور والمسرح  .ٛٔ
ٜٕٔٛ.) 

: قصة الفمسفة مف أفالطوف الى جوف دوي، تر: فتح اهلل محمود , وؿديورانت .ٜٔ
 المشعشع، )بيروت: مكتبة المعارؼ، د.ت(.

، تر: زكي نجيب محمود ومحمد ٕقصة الحضارة، المجمد الثامف، جػ وؿ: ديورانت، .ٕٓ
 (.ٕٔٓٓالعامة لمكتاب،: الييئة المصرية القاىرةبدراف،)

ػ   ٚقصة الحضارة، تر: زكي نجيب محمود ومحمد بدراف، مج وؿ: ديورانت، .ٕٔ
 (.ٕٔٓٓ،)القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب،ٕجػ
 .(ٖٜٛٔ,: دار الرسالةالكويت, محمد بف ابي بكر: مختار الصحاح, )الرازي .ٕٕ
: دار التنوير )بيروت، ٔيا الفف عند شوبنيور، طسعيد محمد توفيؽ، ميتافيزيق .ٖٕ

 (.  ٖٜٛٔلمطباعة والنشر، 
 (.ٜٔٛٔسنيكا، ىرقؿ فوؽ جبؿ أويتا، تر: أحمد عتماف، )الكويت: وزارة األعالـ، .ٕٗ
، شريؼ، محمد ياسر: الوحدة المطمقة عند أبف سبعيف ،) بغداد: دار الرشيد لمنشر .ٕ٘

ٜٔٛٔ)     . 
،) القاىرة: مكتبو ٔ: التصوؼ والتفمسؼ )الوسائؿ والغايات(، طصابر طعيمة .ٕٙ

 ـ(.  ٕ٘ٓٓمدبولي، 
الشروؽ: مصر،  )دار،ٖ، طٕسوعة الييود والييودية، مجعبد الوىاب المسيري، مو  .ٕٚ

ٕٓٓٙ). 
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 .ـ(ٜٜٚٔار المدى لمثقافة والنشر، ، )سوريا: دٔمدارات صوفية، ط :ىادي ,العموي  .ٕٛ
الصوفي حتى أفوؿ مدرسة بغداد وظيور الغزالي، الشعر  :عدناف حسيف ,العوداي .ٜٕ

 .(ٜٜٚٔ: دار الرشيد لمنشر, )العراؽ
: دار الشؤوف الثقافية ، ) بغدادٔفي ذاكرة المسرح العربي، ط :مصطفى فائؽ, .ٖٓ

 (.ٜٜٓٔ، العامة
: دار المدى ، )دمشؽٔتاو، تر: ىادي العموي، طالوتسو وتشانغ تسو: كتاب ال .ٖٔ

 ـ (.ٕٕٓٓلمثقافة والنشر،
الظالـ، تر: فوزي عطيو، )الكويت: وزارة األعالـ، ليوف تولستوي، الضوء يسطع في  .ٕٖ

ٜٔٛٛ). 
مارسيؿ, جبريؿ: المحراب المضيئ او المصباح النعش, تر: فؤاد كامؿ ,)بغداد: دار  .ٖٖ

 ب.ت(. الشؤوف الثقافية العامة,
والترجمة  لتاليؼ)القاىرة: مطبعة لجنة ا ,: فؤاد كامؿ: رجؿ اهلل, تر, جبريؿمارسيؿ .ٖٗ

  .(ٜٔٙٔوالنشر,
يئة العامة لشؤوف المطابع، )القاىرة: الي ,المعجـ الفمسفي :مجمع المغة العربية .ٖ٘

ٜٜٔٚ). 
مجموعة مف النقاد واألدباء السوفيات، دراسات أشتراكية في مسرح شكسبير، القسـ  .ٖٙ

 .ـ( ٜٚٚٔغداد: دار الساعة ،االوؿ، تر: عبد اهلل راضي، ) ب
، )دار ٖالمسير، الروح في دراسات المتكمميف والفالسفة، طمحمد سيد أحمد  .ٖٚ

 (.ٕٕٓٓالقاىرة،  المعارؼ:
، )بيت ٔ، طفي تراث صوفية االسالـ االغتراب :عبد القادر موسىالمحمدي,  .ٖٛ

 .(ٕٔٓٓالحكمة: بغداد، 
  (.ٕٜٚٔ: رابعة العدوية,)بيروت: منشورات عويدات,, عدنافمردـ بؾ .ٜٖ
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، )مصر: دار الشروؽ، ٖ، طٕموسوعة الييود والييودية، مج :عبد الوىاب, المسيري .ٓٗ
ٕٓٓٙ.) 

 (.ٜٜٚٔ, مصطفى غالب، أفالطوف، )بيروت: دار اليالؿ .ٔٗ
 (.ٕٚٓٓدار الشؤف الثقافية العامة, )بغداد: فمسفة التصوؼ, ممدوح, عبد القادر: .ٕٗ
، : نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع: مسرح توفيؽ الحكيـ،)مصرمحمدمندور,  .ٖٗ

ٕٓٓٗ.) 
، )القاىرة: ٖمحمد عمي أبو درة وأخروف، ج: ، توماس: التطور في الفنوف، ترمونرو .ٗٗ

 (.ٕٜٚٔالييئة المصرية العامة لمكتاب, 
دار  ، ) القاىرة:ٚ، طٔنشأة الفكر الفمسفي في اإلسالـ، جػ: عمي ساميالنشار,  .٘ٗ

 (.ٜٚٚٔالمعارؼ، 
، )بغداد: دار الشؤوف الثقافية العامة، ٔتولستوي، تر: خميؿ الخوري، ط :ىنري ترويا .ٙٗ

ٜٜٔٔ.) 
,  ,) بيروت: باريسٗ: عمـ الجماؿ ، تر : ظافر الحسف ، ط، دنيىويسماف .ٚٗ

 .  ( ٖٜٛٔمنشورات عويدات ، 
وليـ شكيبير، العاصفة، تر: جبرا ابراىيـ جبرا، )بغداد: دار الماموف لمترجمة والنشر  .ٛٗ

 ،ٜٔٛٙ.) 
ٜٗ.  Hegel . F , Acsthetic : Translated by T . M Knox , ox Ford voz 

: 1975 K P 1038 
 
 
 


