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صامللخ:  
استلهم الشعراء العرب املعاصرون من التراث اإلسالمي عامة و اإليراين خاصة، منهم البيايت الذي استحضـر  

أتى البيايت ذه الشخصيات لتدل على معان روحية . شعره و استعان ا للتعبري عن مرادهشخصيات إيرانية يف 
كاملعرفة و احلب واإلصالح والثورة والسفر وقد أجاد يف ذلك حيث محل كل شخصية مـا  : و إنسانية عامة

  .عرف عنها من عقائد و أفكار ومواقف
صب عليها صبغة عصرية و محلها من قضاياه و مل يكتف الشاعر بنقل تاريخ هذه الشخصيات فقط، بل 

و قد نقد البيـايت بقصصـهم الشـعرية الواقـع     . مهومه املعاصرة ما رآه متناسبا مع أفكار و رؤى كل منها
  .االجتماعي و السياسي للبالد العربية، كما نقد واقعها العقائدي و ما طرأ من حتريف علی املفاهيم الدينية

شاعر يف اعطاء صورة حمببة هلذه الشخصيات للمتلقي، و ذلـك مـن خـالل    ساهم اإلبداع الشعري لل
ألساليب املختلفة اليت استعان االتحليق باخليال و استحضار األساطري و التحوير يف قصص هذه الشخصيات و 

  .ةا البيايت يف استحضارها من تقنية القناع و املباشرة و ما إىل ذلك من التنويع يف التعامل مع كل شخصي
الـذي  ) و املعنوي(األول احملتوى الروحي : برز يف هذه القصص الشعرية جانبان من أبطاهلا بصورة جلية

 .للظلم و التخلف يف مواقف هذه الشخصيات) و الرافض(و الثاين املضمون الثوري  معرف عن كل منه
 

  .، التراثالبيايت، الشخصيات اإليرانية، املعاين الروحية، املعاصرة :الرئيسة الكلمات

  
  مقدمة -١

استلهم الشعر العريب املعاصر من التراث وقد حقّق يف استلهام التراث والتعبري به عن الواقـع الـراهن   
وال يكسب صفة . " ه بروافد أدبية غنيةمد جناحا باهرا ما أعطى الشعر العريب املعاصر شحنة تأصيلية و

عمال األدبية سواء منها ما أوغل يف العصور اخلوايل وما كان من البضاعة احلاضرة إال املعاصرة من األ
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  )١٥٩، ص ١٩٧٠ ،عائشة عبد الرمجن(".نبض حياتنا بأبعادها املترامية  یما نصغي فيه إل
كما أن االستلهام هذا أعطى الشاعر أسلوبا تعبرييا ناقدا دون أن يؤخذ عليه و ذلك عن طريـق  

شخصيات التراثية ملمارسة اإلسقاط السياسي واالجتماعي الذي متيز به أصحاب القصيدة استدعاء ال"
املعاصرة، أو لبيان التواصل بني التراث والواقع املعاش، و من ناحية ثالثة للداللة على موقف الشـاعر  

  )١٧، ص ١٩٨٨اجلبار، (".واحنيازه
و . ما اصطك العرب بغريهم من األمـم و كان من الطبيعي أن حيصل هذا التأثر أو االستلهام بعد

إنه قد طرأ على الشعر العريب من عناصر خمتلفة، منها اإليراين ملا بني األدبني من وشائج و صالت وملا 
  .يف األدب اإليراين من مواد صاحلة و خصبة لألعمال األدبية؛ خاصة تلك اليت هلا شحنة إسالمية

عروفة عامليا، لذا تناوهلا العلماء واملثقفون و الفنـانون و  و مبا أن تاريخ إيران مليء بالشخصيات امل
إن ما سـوى  " تدارسوها و اختذوها مواد غنية و روافد فياضة ألعماهلم العلمية و األدبية و الفنية؛ فـ

 ،الشخصية التارخيية ال ميتلك البعد الفكري، والصورة املعربة، اليت ميكن إيصاهلا واضـحة إىل املتلقـي  
  )١٥٨، ص١٩٨٦حداد، (".لك الشخصية التارخييةتكما تفعل 

و يعد الشاعر العراقي الشهري عبد الوهاب البيايت من الشعراء العرب املعاصرين الذين تعاملوا جبد 
و رؤية شعرية فنية مع الشخصيات اإليرانية حبيث احتلوا حيزا كبريا يف ديوانه مما يؤهـل موضـوع   

كالتقنية اليت من خالهلـا حضـروا   : تدرس من جهات خمتلفةاستحضارهم يف شعره ألن يكون مادة 
شعرالبيايت و کأسلوب الشاعر يف التعامل والتفاعل معهم و کدالالت هذه الشخصيات على املضامني 

  .اليت محلها الشاعر عليهم يف أعماله
أوليناه بعض و إنه ملوضوع نقدي جدير باالهتمام يف الشعر العريب املعاصر، فلما رأينا مكانه فارغا 

  .االهتمام خاصة ملا بيننا و بني هذه الشخصيات من صالت و وشائج وطنية و قومية ودينية و ثقافية
هذه الدراسة تعرفنا على شخصياتنا التارخيية ايدة اليت صارت إرثا بشريا عاما يتناوهلم الشـعراء  

تمع؛ كما تعرفنا على أسـاليب  كمواد شعرية، و تعرفنا على جماهدام وخدمام يف سبيل الرقي با
الشعراء املعاصرين يف استحضار التراث و األخذ به و صياغته صياغة تتالئم و املتطلبـات العصـرية   

  .احلديثة
هذه الدراسة تنتهي إىل أن األدب العريب قد تأثر باألدب الفارسي و شخصياته، خاصة من جهـة  

  .ضلاحملتوى الثوري املنا املعىن الصويف والروحي و
فاألدبان العريب والفارسي يرتبطان بصالت و وشائج خمتلفة كثرية من دين واحد و بيئة متقاربة و 
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أفكار متناسقة و أحاسيس متشاة و سنن اجتماعية متماثلة و قيم أخالقية متجانسة، لذا فمن الطبيعي 
  .لمحققني والدارسنيأن تكون اآلثار املتبادلة بينهما كثرية جدا، يؤهلها لتكون مادة حتقيقية ل

مقالـة بعنـوان   : هناك دراسات حول البيايت كشفت لنا جوانب من حياته و شعره نذكر منـها 
جملة اجلمعية "مطبوعة يف العدد الرابع من " بررسي تطبيقي اشعار عبدالوهاب بيايت و ناظم حكمت "

قارن فيها املؤلـف بـني بعـض     كتبها الدكتور خليل پرويين،" العلمية اإليرانية للغة العربية و آداا 
ـ أسطوره های برجسته در شعر عبـدالوهاب ب " املفاهيم الشعرية املشتركة بينهما؛ مقالة بعنوان اتی ي

القناع و " يف شعر البيايت و دالالا الرمزية؛ ساطريوکی بني فيها دور األيعلی جنفی ا الدكتورف يتال"
عن الدور فيها كشف و  ر حامد صدقیودکتال كتبه" اتیيعند عبدالوهاب الب ةعائش"ه ليالرمز ةالدالل

  .الرمزي لعائشة يف شعر البيايت
للطالـب  " قصيدة القناع يف أشعار عبدالوهاب البيـايت "األوىل بعنوان  ،ماجستري تارسالهناك و 

السيد پيمان ابراهيمي باروق، تطرق الباحث فيها إىل كيفية استخدام القنـاع يف شـعر البيـايت و    
للطالب السيد علي  "مترد در شعر شاعران نوپرداز عراق" ثانية بعنوان الو . يات اليت تقنع االشخص

عشريت فرد و ناقش فيها مفهوم التمرد و االنعتاق يف شعر البيايت، و الرسالتان بإشراف الدكتور حمسن 
  .علوي بيشوايي و قد متت مناقشة الرسالتني يف جامعة كردستان بإيران

  
  ء بالشخصيات اإليرانية يف ديوان البيايتاالحيا -٢

للوصول إىل أفق أوسع يف شعره ملا فيهـا مـن   ) شخصيات و أساطري(استعان البيايت كغريه بالرموز 
و بني الشعر ترشح ) الرموز واألساطري( فالعالقة القدمية بينهما" ؛شحنة داللية على املوضوع الشعري

، ص ١٩٨١امساعيـل،  (". كافية بطبيعة الشعر والتعبري الشعريهلذا االستخدام و تدل عندئذ على بصرية 
و قد حث الشعراء على ذلك حاجتهم املاسة إىل القفزة النوعية فوق ما تعودوا عليه من الغنائيـة   )٩٥
فاالجتاه صوب املعني الرمزي واألسطوري ليس إال جزءا من رسالة القصيدة احلديثة يف هجـر  . " مثال

 ".بالدراما و استضافة عناصر السرد املمكنة كسبيل من سبل ختفيف الغنائية واملباشرةالغنائية واالمتالء 
ت التراثيـة يف شـعر البيـايت    او من أهم الدالالت يف استحضار الشخصي )١٠٦، ص ١٩٩٩الصكر، (

 ؛حاسيسالتعبري املباشر عن العواطف و األ حاشىيت ...فالبيايت ." دالالا على العاطفة العامة للشعب
و هو عالوة على إضفاء األجواء املالئمة و خلق املشاهد و الوقائع املختلفة، يسـتخدم الشخصـيات   

الفردية الذاتية و إعطاء تلك األحاسيس  حاسيسالتراثية و منها األسطورية لتجنب التعبري عن دائرة األ
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  )٢٢٤، ص ١٣٨٩جنفي ايوكي، (". الفردية صبغة عامة
لة على املعىن املراد ليضيف إلی شعره شحنة داللية أخرى مسامهة منه فالشاعر يستعني بالرمز للدال

. يف خوض جتربة إنسانية عظمى شاركه فيها آخرون قد ال يشاركونه يف الوطن أو العقيدة أو القومية
ية، تتأملها بعمق، لتعيد إجنازها من جديد اإلنسانظاهرة فنية تستثمر املنجزات الثقافية ) الرمز(إذ هو" 
ية أشكاال رمزية، و حتيل هذه االشكال إىل اإلنسانسطة النشاط الروحي اخلالق، لتركب من الثقافة بوا

، ص ١٩٦٥ناصـيف،  (".  يف التعبري عن احلقيقة و الواقع بأكثر من شكل واحـد اإلنساينرغبة الوعي 
مـن  "عىن املقصود فالثقل املعنوي هلذه الرموز و ما توحي إليه من معىن جعل اإلحياء ا إىل امل. )١١٧

أهم الوسائل اليت يعتمد عليها الشعراء يف سرب أغوار النفس، وتفجـري الطاقـات اللغويـة، و نقـل     
م بينها و بـني  ءو البيايت بقدرته الشعرية ال )١٢٤، ص ٢٠٠٥الشيخ، (". األحاسيس واملشاعر إىل املتلقي

ل أسطوري أو تارخيي إال أن البيايت ن يكن منتزعا من حقإإن بعض هذه الرموز و " القضايا املعاصرة 
صدقي، ( ".دائما إىل دالالا الشائعة أعادة صياغتها من جديد و ال يلجإمينحها قوة رمزية و يسعى إىل 

  )٤٥، ص٢٠٠٩
اتفق أن تشات الشخصيات اإليرانية احلاضرة يف شعر البيايت يف كوا شخصيات مرموقة خاصة 

الروحية املعنوية الصوفية ما حببها إىل البيايت أكثر وأكثر فانعكست يف شـعره  يف تبيني اآلراء النظرية 
: و مع أن التصوف تيار كبري عام يف الشعر العريب املعاصر فال بد لنا أن نقـول . " حسب رؤيته الفنية

 لكل واحد من الشعراء تصوفه اخلاص، حتدده أسباب متصلة حبياة الشاعر و ظروفه و اجتاهه الكبري يف
) عائشة(الشعر؛ فتصوف البيايت إحساس باستمرار النفي و ظمأ إىل احلب و ارتياح إىل عامل األشباح 

  )١٦٥، ص ٢٠٠١عباس، (".وحزن ألن الكفاح الطويل مل يأت بثمرة مرجوة
إن " إن هذه الشخصيات كلها تارخيية واقعية معروفة سامهت يف إجناز العمل الفين للشاعر بقـوة  

التارخيية ال ميتلك البعد الفكري، والصورة املعربة، اليت ميكن إيصاهلا واضـحة إىل   ما سوى الشخصية
وقد قامت هـذه الشخصـيات    )١٥٨، ص ١٩٨٦حداد، (".كما تفعل تلك الشخصية التارخيية ،املتلقي

بدورها على أحسن وجه لداللتها الواضحة على مدلوهلا؛ فإا شخصيات قد عربت عن آرائها ظاهرة 
" ر والنثر كما أا شخصيات أجنزت عنها دراسات علمية كثرية كشفت مـا خفـي منـها    يف الشع

حيتاج إىل دراية كاملة باألحداث اليت اشتركت فيهـا  ) األديب(وتوظيف الشخصية التارخيية يف العمل 
الشخصية وتلك اليت مل تشترك فيها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما هي اللغة اليت سوف تتحدث 

هل كفلت لنا املراجع التارخيية مناذج خاصة متنحنا قدرة على توظيف لغـة هـذه    ؟ه الشخصيةا هذ
  )٢٢٧، ص ٢٠٠٦الشمايل، (.؟الشخصية
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ليس أدل علـى  " فال غرو أن يكون الشعر الصويف و الشعراء الصوفية اإليرانيون مادة شعرية إذ 
ر كاحلالج وابن عريب وابن الفـارض و  عمق الرابطة اليت تربط الصويف بالشعر من أن متصوفينا الكبا

رابعة وسواهم كانوا يف نفس الوقت شعراء كبارا وقد استخدموا الشعر يف التعبري عـن كـثري مـن    
  )١٠٥، ص ١٩٩٧عشري زايد، (" .جوانب جتربتهم الشعرية

  
  الزرادشت يف شعر البيايت -١-٢
  مسوغات استحضار الزرادشت -١-١-٢

استحضر البيايت شخصية الزرادشت لكونه إصالحيا يدعو إىل خري اتمع و لكونه عاملـا يـدعو إىل   
هذا االستحضار و دعوة البيايت لألخذ بتعاليم الزرادشت يدلّان . املعرفة والعلم باعتباره صاحب كتاب

م؛ فيدعو إىل السري علـى  على حترر البيايت من تلك األفكار القومية الضيقة اليت تبعد الشعوب و تفرقه
فلمـا   .بغض النظر عن انتمائه القومي أو اجلغـرايف  ،اإلنساينخطى كل من ساهم يف ترقية املستوى 

وجد البيايت يف الزرادشت مادة للتعبري عن أهدافه الثورية كاإلصالح و التعليم واملعرفة اختـذه مـادة   
  .شعرية

" ري يزيد الشعر غناء و ثراء، ألن مسـامهته يف العمل الشع) و من يف مستواه(حضور الزرادشت 
حتمل تداعيات معقدة تربطها بقصص تارخيية أو أسطورية و تشري قليال أو كثريا إىل أبطال و أمـاكن  

  )٢٣، ص ٢٠٠٦جماهد، (". تنتمي إىل ثقافات متباعدة يف الزمان واملكان
  
  )هكذا قال زرادشت(قصيدة  -٢-١-٢

و من هذا العنوان يتبادر إىل الذهن تأثر . باآلراء الثورية اإلصالحية مليئة" هكذا قال زرادشت"قصيدة 
يف القصيدة يفرق البيـايت بـني   . البيايت بالفيلسوف األملاين نيتشه و كتابه الشهري هكذا قال زرادشت

الديانات واملتدينني احملرفني الذين أفرغوا الديانات من حمتواها و جعلوها طقوسـا فارغـة املضـمون    
  .يهامجهم و يدعو إىل حركة إصالحية للديانات كما أنزهلا اهللا على أصحااف

. تبدأ القصيدة بتصوير ليلة خميفة حيث الظالم خييم والبيايت وحيد مطرود، تتعقبه عيون اجلواسيس
عن موعد هبوط زرادشت ليعطـي الطقـوس   ) بينما كان اخلوف ينتابه يف أحاسيسه(يتسآءل الشاعر

: ا و فحواها اليت أفرغتها يد الكهنة منها فأبقوا الدين الزرادشيت أعماال ظاهرية بال روحالدينية حمتواه
 /..." ترلَةُ ماللَّي ههذ / ها الْعارِي الطُّقُوسيثَد لَتأَب و تمالص مها قَدقَتحس / لى وبفْلَةً حها طلَّفَتخ
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  )٢٠٥، ص ٢، ج١٩٩٥البيايت، (".ةلجنود الطّاغي/ أُماً زانِيةً
يتساءل البيايت عن موعد هبوط الزردشت من وادي النسيان واإلمهـال واحلضـور يف الوسـط    

فَمىت يهبِطُ زارا من جِبالِ النومِ و الْموت : "االجتماعي ليصلحه و يرسم للناس طريق احلضارة العريقة
، صدر نفسهامل(".كاً في يده خيطَ الدمِ الْجارِي و أَقْمار حضارات الْجليدممِس/ إىل الشارِعِ حراً طَليقاً 

إن الزرادشت يف هذا املقطع حيمل معه احلضارات القدمية وأعمال عبـاقرة البشـر يف    .)٢٠٦، ص ٢ج
  .سالف الزمان

. مقاالته اإلصـالحية و يتساءل البيايت مرة أخرى عن موعد تواجد الزرادشت يف اتمع و تطبيق 
و مىت يهبِطُ زِرِا مـن رفُـوف   :" فيصرح بأنه آن األوان لتطبيق آراء الزردشت اإلصالحية يف اتمع

عوجي رِى وعيفْرِ لبِ الصالْكُت /      نـار و حالْفَـت الطُّوفـانَ و ـرظتنالَّـيت ت بالْح ندحارِي مي صف
 و يفجـر  اإلنسـاين يعتقد البيايت أن الزردشت حبضوره سيبعث اتمـع  . )صفحة نفسهاال(".الْمبدعني

  .الطاقات اخلامدة فيه
و يف آخر القصيدة يقول البيايت بأن الزردشت و تعاليمه اإلصالحية باتت متروكة من قبل النـاس  

لَم يعد زارا من الْحـج و  :" أن يثور أو حيب كما ال يستطيع أن يتحرر من قيوده اإلنسانفال يستطيع 
في الثَّورة و الْحب و في دوامة الْخلْقِ  اإلنسانفَمىت يشتعلُ / لَم يهبِطْ إىل الشارِعِ في الْفَجرِ الْحزينِ 

  )الصفحة نفسها(".و إِعصارِ الْحرِيقِ/ 
  
  احلالج يف شعر عبد الوهاب البيايت -٢-٢
  كيف صار احلالج موضوعا شعريا للبيايت؟ -١-٢-٢

بتمرده يف زمانه، كما اشتهر كثر من باقي املتصوفة بتمرده على املفاهيم الدينية السائدة أاشتهر احلالج 
و مبا أن البيـايت   ؛االنتفاضةره علما يدل على الثورة و مما صي آنذاكعلى احلكام واألفكار االجتماعية 

رائه الثورية ليصور من خالله احملن اليت عاشـها  آعن  كان ثوريا وجد يف احلالج أخصب مادة للتعبري
  .اتمع يف ظل التخلف العقائدي و االجتماعي

موقفه الشجاع الباسل يف وجه )١( :ها مننيقدوة للثوريمواقف صريته ففي حياة احلالج و نضاله 
وحدته فيها حيث ال يتزعزع عن موقفه احلـق  ) ٣(وقفته البطولية يف حمكمة الظلم ) ٢(ةلظلمااحلكام 

 ون به و يقتدونلالذي وجد فيه الثوريون أروع ما قد يتسلّ) عدامالصلب أو اإل(مصريه ) ٤(قيد أمنلة 
رب ن يتحلـى ـا ليسـلك د   أهذه قيم يتحتم على الثوري إن ). الشهادة أي( يف مسريم الثورية
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فالشجاعة البد منها و كذلك الوقفة البطولية يف كل مكان وعدم االكتراث مبا قـد حيـل    ،الكفاح
صـارت   )حسب رأي املتصوفة و كذلك البيايت(فشهادة احلالج يف سبيل عقيدته . يف نضاله الثوريب

 ح الظلـم و  يف احملكمة وحيدا تدل أكثر ما تدل على فضاحلالج ن وقفة أكما ا؛ نرباسا هلم يقتدون
  .هدافها الغامشةأساليبه اخلادعة و اليت تستغل قلة الوعي االجتماعي للوصول إىل أ

  
  )عذاب احلالج(قصيدة  -٢-٢-٢

 -احملاكمـة   -فسيفسـاء   -رحلة حول الكلمـات   -تتكون القصيدة من ست لوحات هي املريد 
 ،و القصيدة حتكي حمنة الشاعر الثوري و جمتمعه املضطهد يف مواجهة القمع. الصلب و رماد يف الريح

و البيايت قـد اختـذ   . لكن من منظور ثوري يعتقد حبتمية االنتصار مهما طالت يد الظلم أرواح الثوار
ر حبتمية لم والقهر ويبشوحمنته يف العصر احلديث ووقوعه حتت وطأة الظ اإلنسانملعاناة "  احلالج رمزاً

  )٣٩ص  ،١٩٩٤ هدارة،( ."الثورة باسم الفقراء والضعفاء على كل ذوي السلطان
ليس يف آرائه الثورية و بعـده املعنـوي الصـويف     ،حد معهيتقنع البيايت باحلالج يف القصيدة و يت

أخذ ." اندماجه بهبل يف اختيار الكلمات واملعاين و التناص معه يف بعض أبياته ليصور مدى  ،فحسب
الشاعر املعاصر أحيانا يندمج يف الشخصية الصوفية و حيل فيها حلوال صوفيا و يتحد بأبعادها بفعـل  

  )٢٦٦ص ، ٢٠٠١ ،بنعمارة(."تشابه أحواله بأحواله
  :نتناول اآلن كل لوحة بتحليل خمتصر

ى أرجائها و هي خطاب من الصويف إذ اإلام خييم عل نفساللوحة مليئة بال): املريد(اللوحة األوىل 
البيايت يعاين احلرية اليت الزمته يف مواجهة الواقع املرير / احلالج . )أو البيايت نفسه(احلالج إىل املريد 

ي ف تطْقَس ":الذي يعيشه و يشاهده بأم العني، فيطلب التضحية للخالص من هذا الوضع املزري
 كتمص/ ... /  وارالد كصابأَ/  مهآبارِ نم تبرِش/  باغِصأَالْبِ كوحر تخطّلَت/  راغِفَالْ و ةمتعالْ
بيالْ تعكَنبوت تاجك الصبار  /أَنا ها أَ وراك في ضراعالْ ةكاِءب  /في هلِكَي ريقاًغَ ورِالن تاًصام لِّكَتم 
﴿ هذا املقطع تناص مع اآلية القرآنيةيف  )١٠-٩، ص٢، ج١٩٩٥البيايت، ( ."ساَءمالْ     

                                

    ﴾ )٤١: سورة العنكبوت(  
يف  هلـا احلالج نفسه على سكوته أمام السلبيات و على اخلنـوع  /  البيايتيف هذه اللوحة يوبخ 

  .اتمع و بذلك ميهد النطالقته الثورية يف اللوحة الثانية
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عن انطالقته من احلـرية والبـدء يف   ) الشاعر(يعرب احلالج ): رحلة حول الكلمات(اللوحة الثانية 
اليت يقوم به الظلمـة قبالـة    الظاملة أول ما يصور املمارسات فيصور. مسري الثورة مهما كلف الثمن

ن يشعل يف نفسه قبس الثورة واالنتقام ليتخلص متاما من خوفه وليأيت إىل أيريد  )لعله(بذلك و  ،الناس
ـ مالْ أَفَطَذا ما انإِ لَياللَّ شحوأَما  ":عمال الثوريةنفسه باملربرات الالزمة للقيام باأل صباح  /ـ كَأَ و  تلَ

خبالْ ياعِجِالْ زكادحني زم١١، ص٢البيايت،ج(."ئابِالذِّ ر(  
ـ يا م: وقد اقتبس البيايت من شعر احلالج للتعبري عن احلرية والسكر يف احملبوب سري بِكـ ح به  /

محرِيي قُي فبِره / يا مغلأَالْ قوهذا املقطع يتناص مع قـول احلـالج   )١١ص، ٢جنفسه، املصدر (.وابِب 
  )١٧ص  ،١٩٣٦ ماسينيون،( هبِرقُ ينِيادي مي فنِريحو هبحي بِنِركَسأَ نيا م: ( الشهري

احلالج إىل الذات العليا فيطلب منـها  / يلتجئ البيايت يف هذه اللوحة ): الفسيفساء(اللوحة الثالثة 
و يف املقطع هجاء سياسي، حيـث  . و السري يف طريق التضحية العون و يستمد القدرة على النهوض

حضان السلطان للحصول أم وينخرطون يف ويصور الشاعر املرتزقة والعمالء الذين ينفصلون عن شع
وقـد اختـار   . عاين الظلم و االضـطهاد ت ةم املضطهدوعلى مآرم الشخصية، تاركني وراءهم شع

 بداعي/  زمانأَالْ في سالف/  طانلْالس جرهم: واملتقاعسني و هو املهرجالشاعر منوذجا هلؤالء اخلونة 
ـ  ياًنغي منِثَني جاجالز لُكُأْي لِبحالْ قوفَ صقُري/  خانالد و فيالس دح قوي فَشم، يتاروأَالْ كراناًس  /
لِّقَيد السدانَع يكَرفَ بوظَ قرِهفالُطْأَالْ ه ي الْفبس١٣، ص٢، ج١٩٩٥البيايت، ( .تان(  

) احلـالج أو الشـاعر  (تصور احملكمة حيث يقف الثوري هذه اللوحة ): احملاكمة(اللوحة الرابعة 
ا تصوير عن مهزلة احملاكمات السياسية يف بـالد  أال إصالحا، كما إللدفاع عن مقالة ال يريد منها 

كمـا يرسـم    ،جراميةعمال اإلفواه الناس بتخويفهم ذه األأالشاعر حيث ينكل باملناضلني لتكميم 
الشاعر صورة الفقراء حيث يقفون ساكتني صامتني لكنهم يتعـاطفون مـع البطـل بأحاسيسـهم     

ـ بي/ ي وانِخإِ راُءقَفُلْأَ/ .../  بانُج هلَ تلْقُ/  طانلْلسل نِيتملكَبِ تحب" :وعواطفهم ـ فَ ونَكُ استظْقَيت 
ذْموراًع ععِقْلى و خطا الزنِم  /جِأَ ملَود شهود الزرِو و لْالسطان  /حولي يحونَوم يـ قُر إِ: ونَصهـا  ن
ولةُيم لْالس١٥ص ،٢ج نفسه،املصدر (."طان(  

  :والبيايت يأخذ من احلالج تعابريه و معانيه يف الفناء و يتناص مع أبياته الشهرية
  

ـ أَ ننا مأَ هـ  وى و مـ أَ ن نـا أَوى ه  
  

  ــن حن رــان ـ لْلَح وح ــا بـ   نادن
  

ــ ــترصبأَذا إِـفَ ــبأَ ـنیـِ صرته  
  

  أَذا إِ وــب ــترصبأَ هترصــ   اـنــ
  

)٣٣٠، ص٢٠٠٢احلالج، (      
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نـا  ها أَ و": ن كانت هلم السيطرة حاالإ انتصار الثوار على الظلمة والشاعر يف مل أنتهي بت اللوحة و
  )١٦، ص٢، ج١٩٩٥البيايت، ( ."دامِعاِإل ةَي، ساعالصخ رجفَ راًظتنم/  نامأَ

تأسيس مماثلـة بـني    بيايتالعنوان كاملضمون يدالن معا على حماولة ال): الصلب(اللوحة اخلامسة 
ن احلالج كان يويل وجهه إىل الفقراء واملرضى و ممن أاحلالج و السيد املسيح، فاملضمون يؤكد على 

و الْبـرص و  / و قاطعوا الطَّرِيـقِ / الْفُقَراُء أَلْبسوك تاجهم/ و قالَ لي: ".../ وصى م السيد املسيحأ
يققالر يانُ ومخـري  ن املقطع استعار من املفاهيم املسيحة العشـاء األ أ، كما )١٧صدر نفسه، صامل(".الْع

ن منحـى  إ " )١٨نفسه، صاملصدر (. مائدتي، عشائي الْأَخري في وليمة الْحياة:.../عالوة على الصلب
  )٩١ص  ،١٩٦٤، البدوي(". حياة احلالج كله ومناظر حماكمته جتعل احلالج يشبه املسيح ظاهريا

يصور الشاعر قضاة الزور والشهود الكاذبني و ما آلت إليه عاقبة احلالج من صلب و  اللوحةويف 
  .موت يف سبيل من أوصى م املسيح

املوت من وجهـة نظـر   خصوصا  تعبري عن فكرة احلياة وهي  ):رماد يف الريح(اللوحة السادسة 
فخالل ممارسة التجربـة الصـوفية يترقـى    "  ،حيث املعنويات ال تتزعزع و النفس ال ختاف املتصوفة

أحاسيسه يف الطريق إىل احلق مبتغيا الوصول إىل احلضرة اإلهليـة حيـث    الصويف ويتسامى بروحه و
كما تعرب اللوحة عـن فكـرة    )٤٣ص  ،١٩٩٩ ابـراهيم، ( ."يكون الفناء يف احلضرة هو الغاية واهلدف

ركان الظلـم  أملظلومني سبب التوعية الذي سيأيت على الثوريني الذين يعتربون موم يف الدفاع عن ا
 صـالُ وأَ/ ... /  حِيي الـر ها فمادروا رثَن/ وها قُرحأَ/ وها عطَّي قَسمجِ صالُوأَ": بتصويره مظاملهم

ـ  و /يقعانِيا م ةُغابالْ ربكْتس/  مادالر ةي غابف اًمادس نحبصي أَسمجِ عاش٢، ج١٩٩٥البيـايت،  ( ."يق ،
  )٢٠-١٩ص
  
  )لحالجلطواسني ال قراءة يف كتاب(قصيدة  -٣-٢-٢

، اشـتملت  " لحـالج لطواسني القراءة يف " هناك قصيدة أخرى تطرق فيها البيايت إىل احلالج بعنوان 
و ما آلـت إليـه    ه الطويلتارخي يف يهو ما مر عل تاريخ البشرمقدمة طويلة يعرب فيها عن رأيه يف على 
  .املناضلني على أيدي الظلمة و عماهلم عاقبة

يف هذه القصيدة نستشعر روح اليأس يف شعر البيايت و نلمسها حني ذكره احلركات الثوريـة إذ  
 ، لكنه رغم ذلك يصـر علـى رؤيتـه الثوريـة    )كما نكلوا باحلالج( ينكل احلكام الظاملون بالثوار

  )٣٦٧، ص٢املصدر نفسه، ج(."اجلّحالْ بلي صتبيا أَ ،ماذالفَ" :يتساءلف
حـالم  كان يتقاسم معه اخلبز ويشاطره األ حنيمع احلالج ته صداقالشاعر قص ييف املقطع التاسع 
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في أَحواضِ الزهرِ و في غابات طُفُولَة حبي، كانَ الْحلّاج رفيقي فـي كُـلِّ   " :الثورية لصاحل الفقراء
ـ لَي مف ياعاًجِ ينوذبنمالْ راِءقَفُيا الْؤرن ع عاراًشأَ بتكْن و زبخالْ مِستقْا ننكُ و الْأَسفارِ،  نـاءِ بِالْ وتكُ

، الْمحنِي الرأْسِ إىل السلْطان الْجائرِ، كـانَ  ورِلنل قاًوش قِرِتحمالْ اإلنسانهذا  درمت رس ن، عمِظَعالْأَ
 لّاجالْعـالَمِ  الْح ونـجي كُلِّ سةَ فرِيجبانَ الْحالْقُض زهي كَثرياً و وتمي نيناً وس نامي ريضاً وم ودعي." 

  )الصفحة نفسها(
يستحضر البيايت من قصة احلالج قضاة الزور و الشهود الكاذبني و يف اخلتام يستحضر الفقراء مرة 

في هذا اللَّيلِ الْمسكُون بِحمى شئ ما، قَد / عوا حولَ الْحلّاجِ و حولَ النارِكُلُّ الْفُقَراِء اجتم: "أخرى
  )٣٦٨، ص٢، جاملصدر نفسه( ".من خلْف الْأَسوارِ/يأْتي أو ال يأْتي

  
  قصيدة القربان -٤-٢-٢

ف عن سائر الكلمات فـال  حضر احلالج يف املقطع األول للقصيدة مرتان للتعبري عن كلمته اليت ختتل
: في عيوِنِـه / أَلْحلّاج كانَ بِقَميصِ الدمِ مشبوحاً على الْقاموسِ: "يوجد هلا مثيل يف القواميس اللغوية

و يف كالم البيايت إشارة إىل كالم . )٣٤٢، ص٢البيايت، ج( ".ركعتان يف العشق/ مدينةٌ أَصابها الطّاعونُ
. )٥٩٣ص، ١٣٧٠عطار النيشـابوري،  (".ان يف العشق ال يصح وضوؤمها إال بالدمركعت: "احلالج الشهري

  .هذا هو حضوره األول يف املقطع
أَلْحلّاج : "حيضر احلالج مرة أخرى بعد أن يثمر كفاحه من أجل الفقراء إذ حيكم البالد ثوري من الزنوج

  )٣٤٣، ٢، ج١٩٩٥البيايت، ( ".على الْفُرات ينهِي لُعبةَ الْخليفَةو كانَ قائد الزنجِ / كانَ بِقَميصِ الدمِ مصلُوباً
و يف املقطع الرابع حيضر احلالج بوضوح أكثر و يف مقاطع أكثر لكنه خطأ ال يؤدیِ معين من قبل 

/ للْقاموسِ؟ماذا أَضاف الدم : "البيايت للتعبري عما يعانيه الثوار يف العصر الراهن من قبل احلكام الظلمة
/ الْقُربان_ الْقَصيدة_ الْعاشقَة / رأَيت الْبحر في طُفُولة الشاعرِ يستحم في غدائرِ/ ركْعتان في الْعشقِ

ةالْعارِي دينةوارِعِ الْمي شف عمذْرِفُونَ الدلِ ا/ كانَ الْفُقَراُء يلْقاتراً لقالَ ساخ لّاجورِ  الْحـلْ  :لْمـأْجه
عنـدما يهزِمنِـي الْخليفـةُ    / الْقاموسِ؟موالتي سـتبكي، _الْجبلِ _بِوجه الْكَلمات / سترفَع السوطَ

لَه٣٤٥-٣٤٤، ص٢املصدر نفسه، ج(".الْأَب(  
  

  السهروردي فی شعر البياتی -٣-٢
  :قواسم مشتركة بني البيايت والسهروردي -١-٣-٢

فكل منهما قد عاىن بسبب عقائده،  ؛املعاناة بسبب العقيدةك قواسم مشتركةبني البيايت والسهروردي 
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خاصة من قبل احلكام و إن كان الفرق بينهما يف العقائد كبري؛ فالطابع الغالب لعقائد البيايت سياسي، 
وهـو عـدم اخلنـوع     و هناك شبه ثان بينهما. بينما الطابع األصلي لعقائد السهروردي ديين معريف

لألفكار األخرى؛ فقد بذل االثنان جهدا كبريا من أجل عقائدمها و مل يستسلما ملا كانت متليه عليهم 
و هناك قاسم آخر بني الرجلني و هو الغربـة؛ فالطرفـان   . اجلهات القوية احملمية من قبل احلكومات

لفـت   فقد كان له احلظ الوافر يفللمعرفة م السهروردي أما  .سافرا كثريا فاغتربا يف البالد املختلفة
يف البحـار  و الصحاري ذكر كد عليه البيايت من أما لعل و  ؛انتباه البيايت يف اختاذ شخصيته موضوعا

ـ    سفار السهرورديأإىل  القصيدة ليست إال إشارة روح للحصول على معرفة احلقيقـة العظمـى، ف
ا بالسـفر إىل  فتريـد الـتخلص منـه   يف اتمع بة تعاين من الغر )البيايتو مثلها روح ( السهروردي

  .)الصعود إىل السماءأوال مث (الصحاري و البحار 
  
  )صورة السهروردي يف شبابه(قصيدة  -٢-٣-٢

قد اختار البياتی يف القصيدة من حياة السهروردي مرحلة الشباب اليت راقته هو وفضلها على سـائر  
يف املقطع األول يتناص الشاعر يف أوله . من تسعة مقاطعو تتكون القصيدة . مراحل حياة السهروردي

لَـو  : "حيث يقول )١٩الكهف، (" قُلْ لَو كانَ الْبحر مداداً لكَلمات ربي لَنفد الْبحر"مع اآلية القرآنية 
 راعالش لَصاح لْكلماتداداً لم كانَ الْبحر :ما زِلْت و الْبحر فَدي، نبـو    يا ربأَح هئلـى شـاطمث . ع

فَإِذا احترق الْخيام بِنارِ الْحب و أَصبح في حان الْأَقدارِ حجاباً، : يستشهد باخليام يف حرقته بنار احلب
  .)٤١٧،ص ٢ج، ١٩٩٥البيايت، (".فَأَنا حولَ النارِ فراش ما زِلْت أَحوم و أُفْنِي لَيلي سكراً

السهروردي كالمه عن احلب و عن حمبوبه القمر يف صحراء احلب وقد عرب عـن  / البيايت يواصل 
فَإِذا نحر الْحلّاج : غريته يف القصيدة عن كثرة العشاق حملبوبته، منهم احلالج الذي استشهد به يف فنائه

  )الصفحة نفسها(.لْآنَو أَصبح في تارِيخِ الْعشقِ شهيداً، فَأَنا لَم أَبدأْ دمي حتى ا
كُنت أُحبـك حتـى   : يف املقطع الثاين يتكلم عن شكه و حريته يف حبه و تيهه يف صحراء احلب

  )٤١٩-٤١٨، ص٢املصدر نفسه، ج(.الْموت، فَأَين مضى حبك؟ واعجباً
عن مرحلة مـا   يف املقطع الثالث يواصل البيايت التعبري عن حرية السهروردي وشكه يف احلياة فيعرب

املصـدر  ( ".لكني لَم أَبدأْ في إِشعالِ النارِ بِقَلْبِي، حتى الْآنَ:"... / قبل اكتمال السهروردي على لسانه
  .)٤١٨، ص٢نفسه، ج

البيايت يتكلم عن بداية املشوار الروحي للسهروردي حيث التذبذب خييم على أفكاره و هو ملـا  
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تناولت السهروردي كشخصية غري مكتملة، حني :" ايت نفسه بذلكوقد صرح البي. يستقر على رأي
  )١٨٨، ص ١٩٩٩ابراهيم، (".كان يف شبابه و كانت كتاباته آنذاك قليلة، أما بعد فلم يثر اهتمامي

أُحبك أو كُنت : "املقطع الرابع كاملقطع الثالث يصور حريته و سعيه احلثيث للوصول إىل حمبوبته
  )٤١٩، ص٢، ج١٩٩٥البيايت، ( ".فَأَنا أَخبِطُ في لَيلٍ و أَموت على قَدحي ظَمآنَ/ رِي الْآنَال أَد ،أُحبك

يف املقطع اخلامس، يعجز البيايت عن أن يتخلص من قيد اجلسد للوصول إىل عامل الكشف اإلهلـي  
الصـفحة  (".شدود كَقَوسٍ و الْمطْلَـق يا من أَوقَفَنِي ما بين الْجسد الْم: "بعد ختطي هذا العلم الضيق

مينع إدراكه للمغيبات ما هو فيـه   اإلنسانإن "انشغاله ببدنه مينعه من التحليق يف عوامل يريدها  )نفسها
و لو فض هـذا احلجـاب   ... إذ حيجب عنه االشتغال بالبدن و ما يتعلق به من حواس  ،من حجاب

دراك أو اإلدراك بالذات فيدرك كل األشياء و يعقل كـل  الستطاع أن يرجع إىل حقيقته وهي عني اإل
يا مـن  : "و يطلب ممن أوقعه يف احلب أن خيلصه منه )٨٨٣، ص ٢، ج ١٩٩٩ابن خلدون، (". املدركات

، ٢، ج١٩٩٥البيايت، ( ".بِصخورِ شواطئَ يمِ اللَّيلِ الْأَزرقِ/ حطِّم هذا الزورِق / أَوقَعنِي في هذا الْمأْزقِ
  )٤١٩ص

أَعرِفُها تلْك الشطْآنَ، فَمنها أَبحر أَجدادي للصنيِ و : "يف املقطع السادس يتكلم عن إحباره اخلاسر
 و درِ الْهِنحي بلُؤِ فاللُّؤ ديصرِ لحالُ الْبمع ها أَقْلَعنم نيِ، ونيابِ التبِأَن ورينهبوا ما عاعادمم وا، أَكْثَرد

  )الصفحة نفسها(".كانوا، فُقَراء
: املقطع السابع يصور سجنه املفروض عليه يف هذه الدنيا حيث ال يستطيع التصرف كما يشـاء 

"وعاتنمي بابِ الْمقَفَنِي فو هو تعبري عن رأي الصوفية يف الـدنيا و   )٤٢٠، ص٢املصدر نفسه، ج(".أَو
  .كوا حجابا مينع الرؤية الصحيحة

لعل البيـايت يريـد أن   . و املقطع الثامن يصور الشخصيات الكبار اليت عانت مثله يف هذا السجن
يلمح إىل أن معاناته ليست إال معاناة كل الكبار على مر العصور و يف كل مكان، كما فعل مثل ذلك 

  .اخليام اليت مت توضيحها قبل ذلك يف قصيدة
أما املقطع التاسع أو األخري فريسم صورة استشهاد السهروردي حني قطع رأسه و هو مل يزل يف سن 

  )الصفحة نفسها(".و أَنا لَم أَبدأْ عمرِي حتى الْآنَ/ يسقُطُ رأْسي مقْطُوعاً في طَبقِ السلْطان : "الشباب
  
  يشابوري يف شعر البيايتالعطار الن -٤-٢
 استحضار من نوع آخر -١-٤-٢

حضر العطار يف شعر البيايت كسائر املتصوفة اإليرانيني لكنه حضور خيتلف عن حضورهم؛ فقد رأينـا  
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البيايت يستحضر سائر الصوفية للتعبري الثوري املتشدد بينما استحضر الشاعر العطار وقـورا هادئـا،   
بريه املدوية الراقصة، كما أنه خيتلف عن سائر املتصـوفة يف جـرأم؛   فالعطار ليس كاملولوي يف تعا

فالعطار ال يعطي مربرا للحكام للتنكيل به كما فعل احلالج أو السهروردي، كما أنه ليس كاخليـام  
فقد نرى البيايت يف استحضار العطار يفترق يف مواصفاته عن البيايت يف عموم ديوانه فهو . شارد الذهن
البيايت هنا وديـع  . وجدانيا يف كثري من األحيان يعرب عن آراء الصوفية يف قضايا فردية ذاتيةهنا يصبح 

هادئ ينشد الطمأنينة ال الثورة؛ يتقنع بالعطار و ينقل لنا معاين صوفية روحية دون أن يكـون آلراء  
  .املتصوفة االجتماعية أو السياسية حضور أو تبلور فيها

  
  )عذابات فريدالدين العطارمقاطع من ( قصيدة -٢-٤-٢

يف القصيدة يربز العطار يف حلة الدراويش الفقراء الذين ال هم هلم . القصيدة تتكون من عشرة مقاطع
فال جند فيها أسفار السـهروردي وال انتفاضـة   . إال ما هم فيه من وجد و سكر يف خلوات املتصوفة

و تربير ذلك يعـود إىل  . وي و تعابريه املدويةاحلالج وال آمال اخليام االجتماعية و ال حىت رقص املول
أسباب استحضار الشخصيات التارخيية يف الشعر حيث يريد الشاعر أن يتواصل مع الشخصية التارخيية 

التارخيية، -فإن الشعراء كانوا أميل إىل الشخصيات التراثية. "أو يستلهم جتارا و ميثل قيمها و مبادئها
لك الشخصيات، و استلهام جتارا اخلالدة، و متثل القيم و املبادئ الـيت  رغبة منهم يف التواصل مع ت

كان غري مبال ) وعلى أقل تقدير يف شعر البيايت(و مبا أن العطار  )١٣١، ص٢٠٠٣الكنـدي،  ( ".جسدا
باملسائل السياسية واالجتماعية لذا انعكس يف شعر البيايت و هو غري سياسي و غري اجتماعي، فـأراد  

  . أن يصور تلك التجارب اليت استلهمها العطار و تلك القيم واملبادئ اليت جسدهاالبيايت
إذن السبب يف ذلك يعود إىل شخصية العطار و فرقه اجلذري عمن سواه من الشخصيات الـذين  
حضروا يف شعر البيايت؛ فهو خيتلف عنهم يف سلوكه الصويف، فقد كان العطار غري مبـال باملسـائل   

جتماعية و كل مهه قد انصب على املسائل الصوفية ذات املعىن الفردي الذايت الـداخلي  السياسية واال
دون التدخل فيما جيري حوله يف اتمع، خبالف سائر املتصوفة الذين حضروا شعر البيايت متشـددين  

  .فإم ثوريون متطرفون يف عقائدهم والتعبري ا يف العلن مما حرض احلكام عليهم للتنكيل م
يف املقطع األول يستعرض القارئ التجارب و املصطلحات الصوفية إذ يعرب الشـاعر عـن رأي   

: بادرنِي بِالسكْرِ و قالَ : "حيضر العطار قناعا للبيايت و يقول. بالذات اإلهلية اإلنسانالعطار يف امتزاج 
بحأَنا م تيا أَن بِحصي، فَلْتاقالس تأَن و ريبحث البيايت. )٤٠٥، ص٢، ج١٩٩٥البيـايت،  (". ويبأَنا الْخم /
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العطار كباقي املتصوفة عن احلقيقة يف مجيع أحواله و لكنها حقيقة متس كيانه الفردي و ذاته الشخصية 
ما دامـت أَقْـداح   / أَبحثُ في سكْرِي عنك و في صحوِي :" فقط فال تتعداه إىل ما سواه من الناس

تي تاقسانِيالسونَ لثُ ددانفسهالصفحة ( ".ح(  
فيدخل يف تناص  )انفسهالصفحة (" اإلنسانما في الْجبة إِال : "العطار/ يف املقطع الثاين يقول البيايت 

فاحلالج حيضر و لكن حضوره يتبلور يف رأي عقائدي صـرف  . ما يف اجلبة إال اهللا: مع قول احلالج
  .دون أن يتطرق إىل ما يثري اهتمام احلكام أو حفيظتهم من عقائد ثورية استفزازية

االجتماعي و يف املقطع الثالث كذلك، إشارة إىل عقيدة صوفية ال متس الكيان السياسي و النظام 
مرآةٌ لي كُنت، فَصـرت أَنـا   : "بسوء و هي التأكيد على وحدة العاشق واملعشوق يف رأي املتصوفة

  )٤٠٦، ص٢املصدر نفسه، ج( ".الْمرآةُ
يف املقطع الرابع يتمىن الشاعر أمنيات إنسانية عامة بعيدات املنال حيث روح األخوة تسود و روح 

 )انفسـه الصـفحة  ( ".اإلنسانلأَِخيه /سدمياً  اإلنسانيأْتي عصر أو زمن يُبحُِ فيه أَقُولُ س" :دأ اإلنسان
هذه الوداعة . فهذا الرأي و إن كان اجتماعيا إال أنه يذكر دوء و طمأنينة فال يغضب السالطني منه

و قد تبلورت الوداعة . يف شعر البيايت شاذة جدا فهو الثوري املتطرف الذي يعرب عن آرائه دون حتفظ
مرة أخرى عندما تطرق إىل رأي املتصوفة عن الوحدة والسكر باخلمرة اإلهلية واحلب، و هي مضامني 

  .فردية ذاتية ال متس الطبقة احلاكمة فال تثري اهتمامهم
  .نقرأ نفس املضامني يف مقاطع قصرية ثالثة إىل أن نصل إىل املقطع الثامن

سفَر ال حد لَه وسباق في حلَبـات  : "متشائما اإلنسانالعطار عن مصري / ويف املقطع الثامن يعرب البيايت 
فيسأل البيايت  )٤٠٧، ص٢املصدر نفسه، ج( ".و الدنيا رغْم بريقِ نجومِ اللَّيلِ، سحاب يركُض مهزوماً / الدنيا 

لماذا نرحلُ إِنْ كُنا قَد جِئْنا؟ و لماذا قَبـلَ قطـاف الْـورد    : "على لسان العطار عن الوجود وعبثية احلياة
لْحانات فَالْموت الْحي الْمتربص في ا/ و لماذا في أَعراسِ طُفُولَتنا نبكي و نلَف بِخوف و ندور؟ / نموت؟ 

و اا لرؤيـة   )٤٠٨، ص٢املصدر نفسه، ج( ".و في الْأَسواقِ و في عيني هذا الساقي يغمد في صدرِي سكِّيناً 
تشاؤمية بعيدة كل البعد عن معتقد العطار كما أن القبول بعبثية احلياة و الركون للقدر ليس مما تعودنـا أن  

فالبيايت و بعد أن يواصل شعره يقترب قليال من آراء  ؛راء سرعان ما تضمحللكنها آ. نلمسه يف شعر البيايت
أصرخ لكني من فَرط الْأَسفارِ إِلَيك و منك، أُسائلُ فـي سـكْرِي   : " العطار و أفكاره الصوفية حيث يقول

  )اهنفسالصفحة ( ".عنك و في صحوِي فَلْتصبِح أَنت أَنا محبويب
  )انفسهالصفحة (. مرآة كنت، فصرت أنا املرآة: ويف املقطع التاسع يعرب مرة أخرى عن الوحدة
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ال غالب إِال : "و يف املقطع العاشر يعرب عن اخلضوع و االستسالم التام للمعشوق و الرضا حبكمه
  )انفسهالصفحة ( ".الْخمار

  
  جالل الدين الرومي يف شعر البيايت -٥-٢
  هيجانات مولوية خالبة للبيايت -١-٥-٢

يف حياة املولوي منعطفات و خصائص جلبت نظر البيايت فأشار إليها يف شعره، و هي غالبا ما تكون 
: الصويف يف وجده و مساعه منـها  اإلنسانحاالت و تقلبات نفسية تعرب عن اهليجان الذي يطرأ على 

زي وما تركه عليه من أثـر، والثالثـة معانـاة    هيام املولوي و حبه هللا، واألخرى لقاؤه بشمس التربي
املولوي بسبب مفارقته مشس التربيزي، وأما الرابعة فهي تعابري املولوي املدوية و إيقاعاته الراقصـة، و  

  .و قد حضر املولوي يف قصيدتني للبيايت. األخرى دور الناي يف شعر املولوي و التعبري بواسطته
  
  )يف ديوان مشس تربيز جلالل الدين الروميقراءة (القصيدة األوىل  -٢-٥-٢

استحضر البيايت جالل الـدين الرومـي   " قراءة يف ديوان مشس تربيز جلالل الدين الرومي"يف قصيدة 
  .املعروف باملولوي مستخدما أبرز ما عرف عن املولوي من عقائد و تصرفات

خصية فيجعل من حمبوبته عائشة ففي املقطع االول خيضع البيايت جتربة الرومي الصوفية لتجربته الش
ها . من نارِ الْحب الْأَبدية/ من يقتلُ هذا الشاعر أو يعتقُه : قالَت عائشةُ للّنايِ الْباكي: "حمبوبة للرومي

 )٤٤٣، ص٢ر نفسـه، ج املصد( .أَيضاً...و أَصبح بِي مجنوناً، و أَنا أَصبحت بِه/ هو ذا أَوغَلَ في السكْرِ
يشرق من / ها هو ذا شمس الدينِ : "فتقول عنه) كما هام به الرومي( حىت حمبوبة البيايت يم بشمس

فالبيـايت هنـا    )الصفحة نفسـها ( ".و كالنا ثَملٌ مجنونٌ/ يمنحنِي بركات الْعاشقِ و الْمعشوقِ/ تبرِيز
ه التارخيية يف لقائه بشمس لكنه مل يكتف بنقل ما كان عليـه املولـوي يف   يستحضر املولوي أو مالحم

سالف الزمان، بل جيري عليه تعديالت عصرية حيث يشاركه يف حاالته عندما أدخل حمبوبته عائشـة  
يف تعبريه عن املولوي، إذن تدخل البيايت يف كينونة املولوي كشخصية تارخيية و صب عليها مـا رآه  

، ...حياول التوفيق بني نوعني خمتلفني من اخلطاب الشعري والتـارخيي "ا معها، فالبيايت مناسبا متالئم
فاخلطاب التارخيي حمايد و ظاهري يف مقابل اخلطاب الشعري الذايت الذي يتدخل فيه الشـاعر مـن   

  )٢٦٣، ص ١٩٨٥مفتاح، (". خالل تعيني موقفه الشخصي جتاه هذا التاريخ
فردات اليت عرف ا الرومي كالناي واحلب والفقـراء والشـراب   يستحضر املقطع عددا من امل
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/ أُمِسك كَأْس شرابِي بِيد، و بِأُخرى شعر حبِيبِـي  / بِرماد حريقٍ أَتغشى و بِأَمسالِ الْفُقَراِء : "والرقص
دانيالْم ربع قُص٤٤٣، ص٢م، ج١٩٩٥البيايت، ( ".أَر(  

ؤكد عائشة على هيامها باملولوی و على الشوق الذي ترسخ يف وجودهـا مـن   يف املقطع الثاين ت
خطَفَـت منـي   : "شدة اإلنبهار به، فاملولوي هلا كشمس للمولوي و وهلها به كوله املولوي بشمس

وقِ الْـواري و فُـؤادي   لَم تترك لي غَير الش/ فَرت مني/ أَخذَت مني الْعالَم/ سلَبت مني نفِْسي/ قَلْبِي
  )٤٤٤، ص٢املصدر نفسه، ج( ".الظّمآن

أما يف املقطع الثالث يستطرد البيايت إىل الشاعر العميل للسلطان الذي يقف يف وجـه الشـعراء   
و يعرب عن حماوالته اليائسة بالنطح ازدراء على سـبيل  " الديك املخصي"األصالء فيحقره البيايت بعار 

ديك مخصـي  : "بتستره باألوزان السخيفة) و ليس شاعريته( و يؤكد على تشاعره االستعارة املكنية
فكل من  )الصفحة نفسها( ".الْموطُوِء، و يخفي عورته بِالْأَوزان ينطَح صخر قَوافي الشعرِ/ ٌبِثيابِ النظامِ 

يشبه الديك يف الظاهر و لكنه قد افتقد رجولته هذه التحقريات الثالث هلا داللتها فهذا الشاعر العميل 
إذ ليست له اجلرأة على الوقوف يف وجه الظلمة، وأما حماوالته فهي فاشلة ألنه كلف نفسه مسـؤولية  
ال يقدر على القيام ا و هي الشاعرية، و هو يف ذلك يشابه احليوان الناطح، و أما ما يصـوغ مـن   

  .ه إىل مستوى الشعراء إذ هي مبتذلة يعرف ابتذاهلا اجلميعأوزان و قواف فليست كفيلة بأن ترفع
ينقل البيايت يف املقطع الرابع جتربة الفراق اليت حلت باملولوي عندما تركه مشس لكن البيايت يستعني 
بعائشة للتعبري عن هذه التجربة املرة فيصور ما حل ا عندما سافر مشس مع رفيقيه سنائي والعطار و هي 

كانَ / كانت للرجلِ الْمجهولِ الْقادمِ من مدن الْعشقِ السبعة تقُولُ بِحزن : "ول عن الفراقترجوه العد
فصارت عائشة بعد فراق مولوي  )٤٤٥، ص٢املصدر نفسه، ج( ".فراقاً مراً، فَافْعلْ ما كُنت ترِيد سوى هذا

  )انفسهالصفحة ( ".تتوهج في زبد النورِ و تتولَّد/ إمرأةٌ : ".../ تتالشى و تذوب يف عامل من نور
  .أما املقطع اخلامس فهو نفس املقطع الثاين و تكرار له باللفظ واملضمون

فقد لعبت املرأة دورا بـارزا يف  . احلب واملقطع السادس يتطرق إىل دور املرأة كطرف أساسي يف
كُونِي ما شئْت و كُـونِي  : "ية يف مجيع األمم بغض النظر عن كوم شرقيني أو غربينياإلنساناملغازلة 

قْدةَ الْعمِفالبيايت يريد أن يصور ما للمرأة مـن دور يف اإلهلامـات    )٤٤٦، ص٢املصدر نفسه، ج( ".خات
  .األرضي الذي ينتهي آخر األمر إىل احلب السماوي يف مجيع األمم واحلب) الشعورية(الشعرية

و يف املقطع السابع تبدو عائشة للبيايت كالناي للرومي فكل من الشاعرين يعرب عن حبه بوسيلته اخلاصة، 
  )الصفحة نفسها(".ن أَلَمِ الْحبع/ و أَنا أَحكي/ كانت عائشةُ في شفَتي نأْياً يبكي: "الرومي بنايه والبيايت بعائشته
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 )جالل الدين الرومي(القصيدة الثانية  -٣-٥-٢
يتحدث فيها البيايت عن الناي الذي خلده الرومـي  " جالل الدين الرومي"هناك قصيدة أخرى بعنوان 

و في لَواعجِ / النايِ  النار في/ قالَ جاللُ الدينِ ...)/ أَصغِ إىل النايِ يئن راوِياً: "(فيستحضره و يقول
بحفهذه هي نفس املعاين اليت عرب عنها الرومي و صاغها البيـايت   )٤٦٩، ص١املصدر نفسـه، ج ( ".الْم

  .فاملعاين هنا كلها عرفانية روحية كما جاءت على لسان الرومي. صياغة جديدة عربية
ه يف طريق احلب فال ييأس حىت البيايت كاملولوي يصر على حبه و وفائه للحبيب و يؤكد على مضي

و انطَفَأَ الْمصـباح،  / تغضن الْجبِني / احترقَت فَراشتي / دار الزمانُ : "... / بعد مرور السنني عليه
 ارينالس عي منلك /نيالْباك عم ،نيبحالْم عالصفحة نفسها(".م(  

  
  اخليام يف شعر البيايت -٦-٢
  ملاذا مت اختيار اخليام موضوعا؟ -٢-٦-٢

اختار البيايت من حياة اخليام ما اشترك معه فيها من تشاات و مواصفات كاملعاناة اليت عاناها كـل  
كل و كمقاومة  ،فالبيايت نفي من بغداد كما نفي اخليام من نيسابور. غترابمنهما بسبب النفي و اال

اخليام الظلـم يف   ما قاومم ظلم اجلائرين يف العراق والبالد العربية كفالبيايت قاو ؛الظلممنهما يف وجه 
و هناك شبه ثالث بني الشاعرين وهو االهتمام بتبيان مساوئ الواقع االجتماعي و معاجلتـه  . نيسابور

خاصة تلك اليت تكون البنية التحتية للمجتمع من عقائد وأفكـار، فضـال عـن     ،من منظور نقدي
هذه التشاات وغريها من الدالئل صريت اخليام مـادة خصـبة   . فلة الشعر والشعراءانتمائهما إىل قا

إىل حد بعيد حبيث اندمج فيه متاما متخـذا تقنيـة    اخلياميف التشبه بالبيايت لقصيدة البيايت و قد تعدى 
  .سلوبا للتعبري به عن واقعه املعاصرأالقناع 

و ) و اخلمر( و دعوته إىل السكر احلياة الدنيا  حريته و شكه يف للخيام مواصفات عرف ا، منها
الثالثة دعوته إىل ترك الدنيا و تأكيده على فنائها و قد عرب البيايت عن هذه املواصفات املعروفـة عـن   
اخليام يف قصيدته، و جتدر اإلشارة إىل أن هذه املواصفات تقترب يف كثري من األحيان إىل الصوفية ما 

  .كيف حتكم عليهم ذه الكلمات ومعتقدام! املادي و الشك يف الدنيا كانوا يدعون إيل السكر
  
 "الذي يأيت والذي ال يأيت"قصيدة  -٢-٦-٢

عماال خمتلفة لكنـها ال  أكما ميتهن  ،ي منهايف القصيدة يتنقل اخليام من مكان إىل مكان فال يرتاح أل
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و هـذا هـو   . عدم شعوره دوء البالتروي غليله و يتلون بصور خمتلفة لكن النتيجة واحدة و هي 
ن أكمـا   يف القصـيدة،  الرموز املختلفة من أمساء شخصيات و مدن و أساطري عامليةالسبب يف كثرة 

القصيدة تقوم بواجبها الثوري يف الدعوة إىل التحرر من العقائد الباطلة و الدعوة إىل االنتفاضة يف وجه 
  .حية و ثوريةالظلم متاشيا مع ما للبيايت من أفكار إصال

سرية ذاتية حلياة اخليام الباطنية الذي : "يقول البيايت عنهاوهي قصيدة طويلة يف مثانية عشر مقطعا 
  )٥٧، ص ٢املصدر نفسه، ج(".عاش يف كل العصور منتظرا الذي يأيت و ال يأيت

  .نقدم اآلن عنوان كل مقطع مث نشرحه خمتصرا موضحني الفكرة اليت حيتوي عليها
اخليام فيه عن حبه للحرية واخلالص من الظلمـة  / البيايتيعرب ): صورة على غالف(االول املقطع 

 تكان و/  ارفّكُالْ قزمي/ ارِتبالْ هفيس، بِهعلى جواد كانَ: "همفيصور نفسه سلطانا خيوض املعارك مع
 )٦١، ص ٢املصدر نفسه، ج( ."ياعِجِالْ لِزعالْ باترض تحت هارنت/  العقالْ

ـ أَالْ تقالَ ي، ول مجالن قالَ اليوم_ : "و لكنه سرعان ما يركن إىل املصري احملتوم نـا  نأَبِ: / دارقْ
ملونَثِّم فَ ونَلُفاشوهذا الْ قمشهالْ دم٦٢، ص ٢املصدر نفسه، ج( ".هارِن(  

اخليام سفره مغادرا نيشابور تاركا مساوئها باحثا عن مدينـة  /البيايتيبدأ  :)الطفولة(املقطع الثاين 
 اذُحالش فقم يلَ/ ةيندم نع قاعِصأَي الْف ثُحبت/ ةُينفالس ترحبأَ: "أخرى خالية من سلبيات نيسابور

ي أَفوابِبها يماًو لَ وم يسند لى أَعرفَصتبِها جينلكنه يفشل يف الوصـول إىل   )٦٤نفسه، صاملصدر ( ". ه
ـ دملْل ساِءمالْ عم تعاد/ ةُينفما السنلك: "مراده فيعود ومعه ما أراد التخلص منه ينة /تـ  مـلُ ح  قوفَ

  )٦٤، ص٢املصدر نفسه، ج( ". حاذَها الشرِهظَ
ذه املدينة من غـزاة ولصـوص   اخليام من مر /البيايتيعدد  :)الليل فوق نيسابور(املقطع الثالث 

ـ ف وتمالْ ولُبطُ تقَّد: "ما خلفوا من آثار ما ارتكبوا من جرائم و و ،ودجلة ي الساحات /ـ أُ و عدم 
لكن أمله بالفرج و اخلالص كبري شرط التضحيات  )٦٥، ص٢املصدر نفسه، ج( ".واتمأَ مه رى وسأَالْ

 نْنـا أَ يلَع كانَ/ وبِجحمالْ و وبِتكْمالْ نِع يهواشي حف نيبِقِّنم/  وبِلُقْمالْبِ تابكالْ أرقْنل: " اجلسام
نئَض النرو /ي لَفلِي ني٦٦، ص٢املصدر نفسه، ج( ".ورساب( 

فيخاطبه مباشرة إذ اخليام  اخليام، يرتع البيايت يف هذا املقطع قناع :)يف حانة األقدار(املقطع الرابع 
ه لذا يضجر احلياة الغريبة تلك فيعرج إىل دكة اخلمار علّ ؛غريب يف العامل يعيش يف بلدة النمل ال البشر

/ ارِمخالْ مِدقَ تحت نِيديالْ غَفارِ وتمى تتح...: "فيشرب ويشرب ،يتسلى باخلمرة عن الواقع املرير
ريقُفالْ كوحيد رِ يفلَحتأَالْ كخرية /لمدن النالَّ لِمتي تكُحأَها الْمرقام الْ وب٢املصدر نفسـه، ج ( ".وكن ،

 .)٦٨ص



  أمحد ريات                              شخصيات إيرانية يف ديوان عبدالوهاب البيايت

19 

فاملوت ميثل بأبشـع صـوره وقـد     ؛صورة خميفة أمامنا يف هذا املقطع :)الطردية(املقطع اخلامس 
 األرنـب املفتـرس  استحضر استحضر البيايت للتعبري عن هذه الصورة املخيفة امرأة متوت وهي تلد و 

مـن   و من التاريخ رؤية أيب العالء املعري السلبية للحياة كمـا استحضـر  من الطبيعة  امللطخ بدمه
لْأَرنب الْمذْعور عبـر الْغسـقِ الْغـارِقِ فـي     أَ: "احلركات الثورية وقفة لوركا عندما اقتيد إىل القتل

شيخ الْمعرة يفْتح الْكُوةَ /.../ماتت، و هذا الْأَرنب الْمذعور/ كاترين، و هي تلد الْحياةَ/.../الضبابِ
  )٦٩، ص٢نفسه، جاملصدر ( ".لوركا يجر للْموت في الْميالد_ /.../في اكْتئابٍ

ملا يفقد االمل باخلالص حني استحضر طارق _ و من منطلق النفس الثوري _  اخليام/لكن البيايت
أَمامـك  / إِياك و الْفرار:".../ بن زياد وخطبته اليت حيث فيها املسلمني على القتال حيث ال مناص منه

صادربِالْم ودالْع رائَكو نم و رح٧٠، ص٢املصدر نفسه، ج( ".الْب(  
يف  يرتع البيايت قناعه مرة أخرى و يدخل يف املباشرة مع اخليام :)املوتى ال ينامون(املقطع السادس 

فقد  )٧١ص ،٢ج املصدر نفسه،( ."امييا خ تربكَ/ حالِرالت و ةبرغالْ و تومالْ واتنِي سف": شيخوخته
ا منا ينتظر عودإ لكن اخليام ملا يفقد أمله و _كما مات أروفيوس قبلها_) عائشة( ة اخليامماتت حبيب
 ".نـام ال ت و/ ورالس ربعال ت/ ةٌيقَلطَ ةٌراشفَ/ ةيقَدحالْ عرذْراها تي أَنلك و/ تمات ةُشعائ: "مرة أخرى

عائشة يف شعر البيايت و اليت أخذت تلعـب  وىل إىل اإلشارة األ هي هذه و )٧١ص، ٢جاملصدر نفسه، (
ال لتبعث من جديد، فهـي رمـز   إت وال مت"عائشة يف هذه القصيدة . دورا رمزيا يف شعره فيما بعد

٢٣٦ص  م،٢٠٠٣، الكندي( ."ل متناسخ قادر على التجدد و االستمرارمتحو( 
يف هذا املقطع تفصيل ملا أشار إليه يف املقطع السابق مـن ان   :)الذي يأيت وال يأيت(املقطع السابع 

ـ ي أَن، لكتمات ةُشعائ: "عائشة تعود مرة اخرى، فأمله بعودا كبري ذْراها ترـ  ع ـ عائ/...المالظَّ ةُش 
ماتت /لكي أَنما أَلَثْراها مراك.../تعود لي مقَ نها الْرِبمهورِج/تمـ  سح خدـ  ي و تـ وِر ي الصخر و 
للحرية املطلقة والثورة فهي رمز عائشة تعود إىل احلياة مرة أخرى  )٧٣، ص٢، ج١٩٩٥البيايت، ( ".ظامعالْ

  .و البقاء و الدميومةاملتجددة 
يصور الشاعر صورتني خمتلفتني من حياة النـاس يف هـذا املقطـع     :)الرؤيا الثالثة(املقطع الثامن 

ـ مالْ ةُيذحي أَلبقَ و/ ولِحوي الْف البكها الْتيأَ/ يغرمت: "ة قامتة ملن ارتضوا بالذلصور: األوىل / وكلُ
الْوخرالْ زلَموةن /و مجِعكَالْ زاتهرهم على هيئة الكالب احتقارا  )٧٥ص، ٢جنفسه، املصدر ( ".ةنفيصو

: و هنا سواء بسواء من ذل للمستكربين و من ذل للمستحمرين، إذ يقسم البيايت أهل الذلة إىل قسمني
ومـن ذل  امللوك ابتغاء احلصول على اجلـاه اإلداري واملـوارد املاليـة منـهم     من ذل للمستكربين 
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. ية ابتغاء احلصول على مكانة مرموقة بـني النـاس  الكهنة الذين حيرفون املفاهيم الروح للمستحمرين
ـ  نِي بـاط ها فونيع تحتفَ ورذُبرى الْأَ": صورة نرية حيث احلياة تتظاهر ببهجتها: والثانية  و ضِرأَالْ

قَّشت درها ب /لورِلن الْ وواِءه /... /و هذأُ هخجدارِلى الْرى ع /تمد غارِلْل  /ـ خ لَصها الْتمطـار ع" .
 )٧٥ص، ٢جنفسه، املصدر (

رادة القوية تقف يف وجه يبدأ املقطع خبطاب ثوري قوي حيث اإل :)العودة من بابل(املقطع التاسع 
 نفسه،املصدر ( ".وعفُرم هفُنأَ و/ جومِنإىل الُّ ناهيع و/ اًفواق وتمي نْأَ اإلنسان ةُزجِعم: "املوت غري مبالية

سكندر يف هزميته مث يتطرق إىل ما آلت إمث يستحضر البيايت من التاريخ شخصية كبرية ك )٧٧ص ،٢ج
إليه مدينة بابل األثرية من دمار وخراب لعله يريد أن يقوي من عزميته مقابل املصـاعب واملصـائب   

تدعي عشـتار  اليت استسلمت للهالك والدمار، مث يس )إسكندر و مدينة بابل( بتعداد مظاهر الكربياء
/ تارشما عنلك: "لكنهما ال يستجيبان وال يعودان إىل احلياة_ األسطورتني الدالتني على احلياة_ ومتوز 

لَّزت جدارِلى الْع /الْ قطوعةَميدنِي /يلُعو وجهها التفهذه الرموز الدالة  )٧٧ص، ٢جنفسه، املصدر( ".راب
  .املوت...و على احلياة والنصر ال تغين لردح اهلزائم

: يتقنع الشاعر باخليام و يعود إىل نيسابور يبحث عـن حبيبتـه عائشـة    :)بكائية(املقطع العاشر 
"عدت إىل جيمِح نسابور ي /لها الْقاعمهأَ/ ... /  ورِجبثُح عن عائةَش في ذلك نفسـه، ( ."ردابِالس 

لى ع رثُ و: و بعد أن يسأم مساوئ نيسابور يعود إىل طبيعته الثورية فيدعو للثورة على الطغاة )٧٩ص 
 )٨٠ص ، ٢جنفسه، املصدر (."ضاِءقَالْ و انجمالْبِ وتمالْ و/ ياءمعالْ ةهلآالْو غاةالطُّ

ي اخليام ا مـن عزميتـه   هذا املقطع مشحون بشحنة عاطفية يقو :)احلجر(املقطع احلادي عشر 
/ اهب، يا ركتيناد مِلَّالس لِفَسأَ نم": فيتكلم عن هرمه وضعفه بتعداد من ماتوا من عباقرة؛ مقابل املوت

، ٢ج، نفسـه املصـدر  ( ."بابِي الضف سفي/ بابِالش رطائ ،ي شابرِعش/  المِي الظَّف طُاقَسي يدلْجِ
ن كل أيستحضر لنا من التراث الشعيب شخصية السندباد النشيطة اليت ماتت قبله للداللة على  )٨١ص

ـ بت ةرخلى الصع رِحبالْ ةُينجِ: "و إن كان نشيطا حيب احلياة و احلركة شئ يهرم و ميوت يك/  مـات 
السنكما يتطرق إىل القرآن فيستحضر قصة إرم ذات العمـاد الـيت    )٨١ص، ٢ج نفسه،املصدر ( ."دباد

كما يستحضر  )انفسهالصفحة ( ".مادعالْ ذات مري إِيالاللَّ ربع تقَرِغَ و: "طالتها يد القدر فقضت عليها
 وه و/ مانالز ةالطَلى بِع مانَيلَصا سع": وميتته واقفا أنبأت الناس مبوته سوسة )ع(قصة النيب سليمان

لَعيها نائم، متئٌكقظانُ، ي /ينخرها السفَوس ،يوِهي متاًي رن يقول بأن هذه أيريد  )انفسهالصفحة (."يمم
 .وال مناص املوت ا فال بد منهماتت مجيععظيمة الشخصيات ال

 املوت أما رمز. ري والصغريقضی على الکبيم على نيسابور فاملوت خيي :)املوت(املقطع الثاين عشر 
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 و عاجالن عضري/ ذراَءع ةلَيلَ لَّكُ ضتفْي/.../ جوزعالْ علبلثَّا" :فهو الثعلب الذي يتحول إىل هرة حينا
 )٨٣ص ، ٢ج نفسه،املصدر (. "ماِءلْالظَّبِ وُءمت/ داءوس ةره لَكْش ذُخأْي /.../اقِشعالْبِ درغي /فالَطْأَالْ

. املعاصر العاجز عن أن يقدم شيئا اإلنسان الشاعر بالوريثيقصد  :)الوريث(املقطع الثالث عشر 
بداع مبوت العباقرة ن نأيت جبديد، فقد جفت عيون اإلأ ميكننا بينما حنن فال فالقدامى أورثونا كل شئ

/ ددريي مف هومريوس يدفح/ اللةالس رآخ و/ ورذُجالْ عطقَنت/ وروذا النب ونيي عف فجِي" : القدامى
يعدم ربِ ياًمإِ/ صاصِالررم الْ ذاتعماد /تغرق في ذاكرأَالْ ةح٨٥ص ،٢ج نفسه،املصدر (."فاد(. 

زدواجية والتناقض يف العامل فهناك سلب يصور املقطع اإل :)الليل يف كلّ مكان(املقطع الرابع عشر 
ـ الْ مِعـالَ هذا الْ راحفْأَ ةٌيدعد/...ةغارمي الْف لِيهذا اللَّ البسأَ يدةٌدع": وعطاء و فرح و هم  ."ريبِكَ

املقطع . ردااأو آخر املقطع يكشف عن آمال اخليام بأن تتطهر نيسابور من  )٨٧ص، ٢جنفسه، املصدر (
  .هائرآره و افكأزدواجية يف حرية اخليام و شكه و عن اإلتعبري عن 

يواصل املقطع مفهوم املقطع السـابق مـربرا    :)البحث عن الكلمة املفقودة(املقطع اخلامس عشر 
 ونَفانالْ رشبلْأَ": ضداديولد من تزاحم األ اإلنسانن إ زدواجية و التناقض، فاحلياة ناجتة عن املوت واإل
هِي الظَّفرية /مارِيلُ ونَسعالْ ةَبحياة /الْ وموت ي الْفِسمريويف  )٩٠ص، ٢ج نفسـه، املصـدر  ( ."ةيلَوِالطَّ ة

  .ن يكون قويا يف مواجهة الصعابأعليه  اإلنسانن أاخلتام يؤكد على 
 ؛بالاخليام من بلد إىل بلد مضطربا ال يهدأ له  مقطع يتنقل فيه :)خيط النور( املقطع السادس عشر

ـ و قُزغي/ ريددي مف ريانَالثِّ عصارِي هتيأَر": يف كل بلدة ميتهن مهنة ؛يزور مدريد و روما واهلند  وبلُ
ص  ،٢ج نفسه،املصدر ( ."رارفاص ههجو ولُعي دنهِي الْف/.../ ريتبكالْ بلَروما ع طارِي مف يعبِي/...يدغالْ

ي ف/ ورٍن طيخكَ يلٍإىل جِ يلٍجِ نم دتمي هتيأَر": و يبقى وفيا على درب الكفاح ال خياف االعدام  )٩١
ـ إلالْ ةي ساحف/  ريددي مف دولَي هتيأَر/ ورِصعالْ و دادضأَالْ مِزاحي تف ضى ووفَالْ مِعالَ ـ  دامِع ي أو ف
صيحالْ ةوليد /متغارِالْبِ جاًو /تحوم حلَو أْرسفَ هةٌراش مو يف املقطع  )٩٢ص  ،٢ج نفسه،املصدر ( ."نارٍ ن

  .يرتع البيايت قناع اخليام مرة أخرى
شـرط أن  مقطع ملئ باألمنيات الكبار اليت ميكن حتققهـا   :)الصورة والظلّ(املقطع السابع عشر 

: من التاريخ األساطري الدالة على النشاط واحلياة والفـرح  الشاعر فيستدعي بصدق؛ اإلنسان يتصرف
ـ ع تمستاب و/...ةقَرِتحمالْ لُبابِ تقاملَ نْذَإِ/ ةقَزممالْ ةوري الصهذ زاُءجأَ تعمج ولَ" شتار  /...و 

أُ عادوزوريس /.../و نورت في سإٍب لْب٩٣ص ، ٢ج نفسه،املصدر ( ."قيس( 
إنه مقطع يعكس الواقع الفكري الثوري السائد زمن البيايت،  :)تسع رباعيات(املقطع الثامن عشر 
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بالتطرق إىل جمموعة من الثوار الذين الشاعر يبدأ . مل بالنصر على الظلمةتعبري عن التفاؤل واألبال ملئ
زقة، لكن مهة الثوار واملناضـلني ال  يسأمون النضال فينخرطون يف سلك احلكام الظلمة فيصبحون مرت

 يحِسمالْ باع": مر بالنصر و والدة نيسابور جديدةتتزعزع ذه النكبة فيواصلون الكفاح حىت ينتهي األ
دمه لْلملالْ كمارِح  /و انهزالثُّ مولَ/ .../ ارلَّع نيسابور /تلَخالْكَ عـ ح يـ  ة ـ كْت هـا و نِزح بوثَ  رِس
  )٩٧ص ، ٢ج نفسه،املصدر ( ."فادصأَالْ
  
  دالالت الشخصيات اإليرانية يف ديوان البيايت -٣

و . انعكست يف شعر البيايت مضامني و مفاهيم خمتلفة، قد لعب كل منها يف تبيان ما يف فكره من آراء
املضامني و املفـاهيم لـذا   ملا رأى الشخصيات اإليرانية قادرة على أن تساهم يف تبيان و إظهار نفس 

هذه الشخصيات مجيعها تشات يف كوا تدل على معان روحية، فالزردشت . استحضرها يف شعره
من األنبياء و اخليام فيلسوف ناقد لألفكار املنحرفة و البواقي من الشخصيات الصوفية املعروفة عامليا؛ 

لشخصيات ا، و مبا أن الشخصيات هـذه  استحضرها البيايت للتعبري عن مفاهيم روحية اعتنت هذه ا
فهاك مـوجزا مفهرسـا هلـذه    . خري قناة للتعبري عن هذه املعاين لذا تبلورت يف شعره بصورة جلية

  :الدالالت و ما توحي إليه هذه الشخصيات يف شعرالبيايت
  
  املعرفة -١-٣

. ت و معرفـة اهللا املعرفة من أهم ما كانت هذه الشخصيات تطمح إليها؛ على اخلصوص معرفة الـذا 
فشوق السهروردي للمعرفة والسفر من . حضرت هذه الشخصيات يف شعر البيايت باحثة عن املعرفتني

أجلها و إشارة البيايت إىل كتاب الزردشت و دعوته إىل العمل بكتابه كمظهر من مظاهر املعرفة يدالن 
  .على ذلك

  
  احلب -٢-٣

و مبا أن احلب كمضمون وجداين احتل حيـزا ال  . للحب يف آراء هذه الشخصيات دور كبري و بارز
و ملا رأى أن احلب يتجلى على أكمل صوره يف احلب الصـويف املتمثـل يف    .بأس به يف شعر البيايت

و قد شاطرهم البيايت إىل حد بعيد يف . شخصياته اإليرانية يفيد أشبع شعره حبضورها الدال على احلب
مفهوم احلب حىت جعل حمبوبته عائشة حمبوبة للمولوي، كما اختذ من مفردام الغرامية الصـوفية مـا   
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  .تعبريه الشعري ساعده على
  
  اإلصالح -٣-٣

بلور البيايت . األفكار اإلصالحية هلذه الشخصيات معروفة و قد تبلورت يف شعر البيايت ذه اخلصيصة
  .االجتماعي و الثاين الديين_ األول السياسي  :مواقفهم اإلصالحية يف شعره يف جانبني أساسيني

  
  االجتماعي -اجلانب السياسي  -١-٣-٣

ياسي االجتماعي امللتزم للبيايت يبدو جليا مرة تلو األخرى، فصوره كل ما أتاحـت لـه   املوقف الس
ففي قصيدة مأساة احلالج جيعل مهرج السلطان منوذجا لتلك الفئة اليت ختلت عن مسـئوليتها  . الفرصة

ة يف كما أنه و يف قصيدة قراء. جتاه شعبها املضطهد و جعلت جل اهتمامها املنافع الشخصية واألنانية
ديوان مشس تربيزجلالل الدين الرومي يهاجم املتشاعر العميل عندما يتخلص للوقوف يف وجه الشعراء 

  .األصالء إرضاء للحكومة اجلائرة
  
  اجلانب الديين -٢-٣-٣

وقد ظهر املوقف اإلصالحي الديين املعريف جليا يف الدعوة إىل تطهري الدين من أردان الكفر، فمثال يف 
أطلقها لتخليص التعاليم الزرادشتية من الرفوف و بطون الكتب مث العمل ا بـني النـاس   الدعوة اليت 

كما تبني من خالل تأئيده للمواقف الثورية اإلسالمية اليت أبـداها احلـالج يف   . لينطلقوا حنو اإلبداع
  .احملكمة املهزلة و ما استدل به من الدين على صحة عقائده

  
  الثورة -٤-٣

آراء و أفكار ثورية، كما للبيايت نفس األفكار، فلما وجد انسجاما و تناسـبا بـني   هلذه الشخصيات 
آرائه و آراء هذه الشخصيات اإليرانية يف النظرة الثورية، استحضرها يف شعره للتعبري عـن مواقفـه   

تغـيري  أن الصوفية ثورة على املفاهيم السائدة و الدعوة إىل " بـ فقد اقتنع البيايت كالكثريين. الثورية
الواقع املستهلك، و رؤيا جديدة للكون والوجود و عربت عن ذلك بلغة جديدة و تعابري حية مألوفـة  
و تراكيب مولدة تعتمد على الرموز املوحية الدالة و الصور املبهمة البعيدة املدى واملعـاين العميقـة   

ظم اآلداب العاملية القدمية منها إن الصوفية مل تؤثر يف الشعر العريب املعاصر فقط بل أثرت يف مع. الغور
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  )٩٨-٩٧، ص١٩٨٠جيدة، (".واجلديدة
  
  السفر -٥-٣

عانت هذه الشخصيات اإليرانية التارخيية من الغربة و األسفار و اهلجرة كثريا لطلب أجواء جديـدة  
. املـزري فاستخدمها البيايت كلما شاء الغربة و الفرار من الواقع . يئ مناخات مناسبة للتغيري و الرقي

فأسفار السهروردي و تيه اخليام يف متاهات الغربة كلها مواد خصبة للبيايت للهروب من الواقع الراهن 
  .وخلق بيئة جديدة حتلق به يف فضاءات جديدة

قد سافر البيايت كثريا طوعاً أو كرهاً، و ملا وجد يف شخصياته اإليرانية ميزة كثرة األسفار عالوة 
صبة للتعبري عن السفر و حماولة التغـيري مـن خـالل    خمن تشاات، رآها مواد على ما بينه و بينها 

  .اهلجرة
  
  النتائج -٤

منـا  إ و فحسب،نقل التراث علي عمله  يقصراستحضر الشاعر من التراث شخصيات إيرانية لكنه مل 
املعاصـرة يف  احلاجة  التراثية و ةصالفتحققت األ ؛ربطه بالواقع الراهن ومهوم اتمع العريب و معاناته

 .عمال يف آن واحدهذه األ
انعكست الشخصيات اإليرانية يف ديوان البيايت من خالل تقنية القناع على العموم و إن ختلص يف 

مل يفتقد الشاعر ذاته حني معاجلته املوضوع من خـالل  . بعض األحيان عن قناعه و دخل يف املباشرة
جلية فيه كما رأينا عندما صور حبيبته كمعشوقة للمولوي أو  تقنية القناع، بل ترك بصماته الشخصية
  .كما أعد هلا دورا بارزا يف قصيدة اخليام

للتعبري عن موقفه السليب والرافض للواقـع السياسـي    ،حتتوي قصائد البيايت على مضامني سياسية
وضوع من وجهة نظر وقد كان يف بعض االحيان يتطرق إىل امل. الذي متر به البالد العربية على العموم

  .هجائية حتقريية كما يف موضوع مهرج السلطان
و شغلت املصطلحات الصوفية حيزا كبريا من هذه القصائد ملا لشخصياا مـن توجـه صـويف    
وروحي إال أن تطرق البيايت إىل القضايا الصوفية مل يكن على أسلوب القدامى من البـاحثني و إمنـا   

ة تتالئم مع املتطلبات العصرية احلديثة، سـواء بانتقـاء كلمـات    عصر هذه املضامني وصاغها صياغ
 .معاصرة و سهلة أو مجل ذات مضمون صويف مفهوم لعموم املتلقني
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أوىل الشاعر للجانب األسطوري يف قصائده بعض األمهية لذا لعبت الشخصـيات األسـطورية   
 .كعشتار ومتوز بعض الدور لإلحياء إىل ما يرمز إليه الشاعر

لشاعر مع املضامني التراثية كالقرآن و املضامني الشعرية اليت تطرقت اليها شخصيات البيايت تناص ا
 .الشعرية يف أشعارهم فانعكست تلك املضامني يف قصائده

هذه القصائد تروق املتلقي ألن شخصياا كثرية ومتنوعة و من بيئات جغرافية وفكرية خمتلفـة،  
روحية؛ لذا يعجب ـا املتلقـي   _ سياسية، اجتماعية و فكرية كما أا حتتوي على مضامني خمتلفة 

و على املتلقي أن يكون له إملام إىل شئ غري قليل . وينساب خلفها ليصل إىل ما يريده الشاعر من تبيان
  .من املعرفة بالتاريخ و داللة كل رمز من رموز القصائد على مفهومها للوصول إىل مراد الشاعر

ر القصائد كان التعبري عن مغزى اجتماعي أو سياسي أو إنساين عام نقد فيه اهلدف الغالب يف أكث
الشاعر الواقع املرير الذي تعيشه األمة يف ظل التخلف يف ااالت احلياتية كافة، و إن كانت يف بعض 

 .جوانبها وجدانية
ولعـل  . سالميةهذه القصائد تستذكر من التاريخ يف أغلب األحيان أيام العزة والقوة العربية واإل

الشاعر يريد بذلك أن يعوض عما جيول يف صدره من الغيظ بسبب التخلف واالنكسار الذي يراه بأم 
كما أنه حيث النفوس بذلك على املضي قدما يف سبيل التطور والكف عن التخلف بتذكار أيام . العني
  .العزة

و املباشر  ،األحداث فيها من ناحية متتاز هذه القصص بالتصوير الشعري غري املباشر للبيئة اليت تقع
  .للشخصيات من ناحية ثانية
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 :چکیده

شاعر معاصر عرب از میراث اسالمی و خصوصاً ایرانی بهره برده است؛ براي نمونه، عبدالوهاب بیـاتی  
  .هاي تاریخی ایرانی را شاعرانه در شعر خویش آورده استشخصیت

آمیز براي داللت بر مفاهیم روحی و انسانی عامی چون اي موفقیتگونهها را بهبیاتی این شخصیت
ها بازتاب این شخصیت. کار برده استطلبی و انقالب و سفر و دگرگونی بهشناخت و عشق و اصالح

  .ها در تاریخ به اثبات رسیده استاي است که از هر یک از آنبا چهره و متناسب نوادر شعر وي هم
ها نشانده اي امروزي بر آنها اکتفا نکرده است، بلکه نمایهبیاتی به صرف نقل تاریخ این شخصیت

هـا  هاي هر یـک از آن ها و نگرشهاي معاصرش را که با دیدگاهمشغولیها قضایا و دلي آنیلهوسو به
  .مناسب یافته است، ذکر کرده است

دهد؛ براي این منظور، وي ها را ارایه میداشتنی از این شخصیتاي دوستابداع شعري بیاتی، چهره
هـاي شـعري   هـا و بـا اسـتفاده از روش   اصل داسـتان ها و تغییر در پردازي و استفاده از اسطورهبا خیال

  .گویی بدین امر رسیده استمختلفی چون اسلوب ماسک و صراحت
  

 .روز کردن میراثهاي ایرانی، مفاهیم روحی، بهبیاتی، شخصیت :ها واژهکلید
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Abstract 
Abdulwahhab Bayyati like other contemporary Arab poets has utilized the 
Islamic heritage and Iranian historic characters in his poetry. Bayyati used 
these characters successfully to exert human and spiritual meanings like 
cognition, love, reform, revolution, travel and development. The reflection if 
these characters in his poetry are in coherence and accordance to ideas, 
thought and tendencies proved in the course of history. 

Bayyati is not content with the sheer historical reference to these 
characters but he merges them with a contemporary symbol, in order to 
introduce his matters and problems by a definite character which suits best. 

Utilizing his genius and poetical invention, Bayyati has given these 
characters a favorite picture by means of: imagery, mythology, manipulating 
and changing the original story, mask and frankness. 

Two aspects of protagonists' life have been presented in his poetry. The 
first deals with the spiritual and moral one which identifies each character. 
The second turns around the revolution and resistance in front of every 
oppression and backwardness. 
 
Keywords: Bayyati; Iranian Characters; Spiritual Meanings; Modernizing 
Heritage. 
 

  


