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9

فهيمه ميرزائي جابري

2

طالبة الدكتوراه ،يف فرع اللغة العربية وآداهبا ،جامعة إصفهان ،إيران

3

سردار أصالنی
أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة إصفهان ،إيران
سيدرضا سليمانزاده نجفی

4

أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة إصفهان ،إيران

5

حسين آقاحسينی
أستاذ يف قسم اللغة الفارسية وآداهبا ،جامعة إصفهان ،إيران

المل ّخص

َّ
إن حممدعلی مشس الدين شاعر لديه اجتاهات عرفانية وهو متأثر من العطار النيسابوري ومن مجلة هذه التأثرات إننا جند مضامنی
وجودية ومفاهيم حول وحدة الوجود وکذلک احلریة العرفانية والرؤی حول املوت والفناء يف أشعاره .ورغم من أمهية املفاهيم حول
املعرفة الوجودية يف أشعار کال الشاعرين والتأليفات اليت دونت حول هذه املعرفة؛ ولکن مل يتم حبثاً وافياً حول هذا املوضوع .من
أجل هذه الغاية فإننا عمدنا إلی دراسة التأثری والتأثر بنی الشاعرين علی طريقة املدرسة الفرنسية لألدب املقارن بشکل وصفي
وحتليل احملتوی يف أشعار هذين الشاعرين .ونظراً لتأثر مشس الدين من العرفان اإلسالمي اإليراين واملؤلفات حول العرفان يف
األدب الفارسی ،فإننا حاولنا يف هذه الدراسة تبينی کيفية التشابه واخلالف يف توظيف تلک املضامنی من خالل املقارنة بنی
أشعار مشس الدين والعطار النيسابوري .تشری النتائج الی أن کال الشاعرين قد تشاهبا يف التعبری عن وحدت الوجود و کذلک
نظرهتما الی املوت فإنا توحي بأن املوت والدة جديدة.

الكلمات ال ّدليليّة :األدب املقارن ،حممد مشسالدين ،العطار ،وحدة الوجود ،احلریة.
 .1تاريخ الوصول1431/2/2 :

تاريخ القبول1431/1/25:

 .2العنوان اإللكرتوينfahimehmirzai723@gmail.com :
 .3العنوان اإللكرتوين للكاتب املسئولaslani @fgn ui.ac.ir :
 .4العنوان اإللكرتوينnajaf@ fgn.ui. ac.ir :
 .5العنوان اإللكرتوينaghahosain@ fgn. ui.ac.ir :
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 .7المق ّدمة
 .7-7إشکاليّة البحث

إن الوجود ية أو املعرفة الوجودية هي فرع من الفلسفة وهي تعاجل الوجود مبا أنه موجود .وبشکل تقليدي فهي تعترب الشق املهم
من الفلسفة املتافيزيکية ،اليت حتاول األجوبة عن األسئلة اليت تطرح حول معرفة الوجود وعلة تکون الکائنات ومن َثَّ املبحث
وجل؛ ألنه هو غاية الغايات ومنشئ الکائنات .ألنه من وجهة نظر العرفاء أن الکون هو وجود
األساسي حول معرفة البارئ َّ
عز َّ
ب عاله .من مجلة املضامنی
حمض والوجود احملض هو اهلل .لذلک فإن يف العرفان اإلسالمي املعرفة الوجوية تعادل معرفة البارئ عز َ
حول الوجودية ،هي الرؤية حول وحدة الوجود اليت تبنی أن ذات الوجود هو واحد ويتمثل يف وجود اهلل عز وجل وما عدا ذلک
من الکائنات هو ظهور وجتلی من تلک الذات او من متعلقات تلک الذات .وإن العرفاء لبيان تلک الرؤية استخدموا بعض
األمثال ومن تلک األمثال هي املرآة اليت نشاهد أنفسنا من خالهلا وقد وظف الشاعران هذه الرمزية لبيان رؤيتهم حول وحدة
الوجود .ومبا أن وحدة الوجود هي احلریة نفسها ،احلریة اليت حتمل يف طياهتا معنی الوجودية ،هلذا فإن العارف عندما يشاهد
عظمة اخلالق تبارک وتعالی عندئذ يشعر باحلریة ويظهر العجز من نفسه واليستطيع أن ينطق .ولکن املضمون الثاين الذي يرتبط
باملعرفة الوجودية هو الرؤية حول املوت باعتباره جتديداً للحياة .والعرفاء رغم من اإلذعان بظاهرة املوت ،فإنم میجدون تلک
الظاهرة؛ ألنم جیدون حياة جديدة من خالل املوت .جدير بالذکر أ َّن مضامنی الوجودية يف املؤلفات العرفانية للشاعر املعاصر

اللبناين حممد مشس الدين( ،)1مبا لديها من الطابع الصويف ،فإنا تضاهي کثریاً آراء الشاعر العارف اإليراين العطار النيسابوري.
لذلک نسجت تلک األشعار علی الطابع الصويف والعرفاين .يبدو أن انشغال الشاعر مشس الدين بتلک املضامنی هو نتيجة
تعرف عليه الشاعر من خالل معرفته بأشعار العطار الذي کانت املضامنی العرفانية غالبة
عالقة الشاعر بالعرفان اإليراين الذي َّ
علی أشعاره وتتکرر بشکل متفاوت .وهبذه املقدمة ومن خالل هذا العرض الوجيز حناول تبينی مضامنی املعرفة الوجودية واحلریة
واملوت وکذلک متثيل املرآة يف أفکار وآراء هذين الشاعرين العرفانية .بعض النتائج تشری إلی أن مشس الدين کأستاذه العطار
النيسابوري قد أصابته احلریة يف وادي التحری بعد تعرفه علی عظمة اخلالق وکأستاذه لدية فکرة خاصة حول املوت بأن املوت هو
جتديد حلياة جديدة وکذلک کأستاذة استفاد من متثيل املرآة حلصول إدراک صحيح حول الوحدة الوجودية .جتدر اإلشارة إىل أن
مشس الدين نفسه يعرتف باهتمامه بالعطار وآرائه .على سبيل املثال ،يعرف لنا نفسه ،بأنه رفيق للعطار ،ومن خالل متابعته
مقيم فيها  /وتبعت الی
للسلوك العرفاين ،حيسب العطار خامتاً وجیعل نفسه فصاً لتلك اخلامت فيقول« :أنا فی نيشابور وأنت ٌ

کنت أنا نقش الخاتم»
فوجدت علی
بيتک قلبي حتّی ألقاک  /ودنوت وخانتني قدماي /
السجاده خاتمک الف ّ
ُ
ضي و ُ
ّ
(مشسالدين .)15 :2002 ،إن مشس الدين شاعر عريب لبناين وهو يعرتف أن معرفته العرفانية قد أخذها من العطار ،ال
يستطيع کالشاعر أو الکاتب الفارسي الذي درس بقية آثار الباقنی أن يدرس بقية القصائد الفارسية .لذلک وإن کانت آراءه ال
تشبه متاماً آراء العرفاء اإليرانينی ،ولکن مشس الدين نفسه يعرتف بتأثره من العطار النيسابوري وأنه اليستطيع أن ينحاد عن أراء
العطار وأفکاره.
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واألهميّة والهدف
ضرورة
 .2-7ال ّ
ّ
ال میکن جحود أمهية مواضيع املعرفة الوجودية التی تعد َمبانياً للعديد من ملعارف ،مبا يف ذلك معرفة الالهوت ونظرية املعرفة،
فلهذه املعرفة أمهية بالغة من خالل آثارها العميقة على حياة اإلنسان .حبيث إن الشواهد التارخیية واألدلة تشری إلی أن املعرفة
الوجودية ال تزال هي إحدی اهلواجس األصلية لدی اإلنسان وهي القسم األکرب من املصادر الدينية املتنوعة اليت تشرح لنا مبدأ
الکون أو اخلالق وهو اهلل وکذلک تشرح لنا عالقة اإلنسان بالعامل .اجلدير بالذكر هو رغم من اعرتاف الشاعر اللبناين مشس
الدين بتأثره من العطار ولکن مل تتم دراسة حول هذا التأثر .لذا تعترب الدراسة حول هذا املوضوع من اإلجنازات املهمة.

 .1-7أسئلة البحث
 .1إىل أي مدى تأثر مشس الدين بالعطار يف أفكاره الوجودية؟
 .2كيف استطاع مشس الدين أن يضاهي أو يشاکس العطار النيسابوري يف آراءه الوجودية حول املعرفة الوجودية واحلریة
واملوت؟
 .3-9خلفيّة البحث
وفيما يتعلق خبلفية البحثث ،الب َّثد مثن القثول ،ب َّ
ثأن بعثض املقثاالت قثد كتبثت حثول مبثادئ الفکثرة الوجوديثة يف شثعر جثالل الثدين
الرومی ،مبا يف ذلك مقال بعنوان «نج الرومي يف الوجودية» من قبل حسن أكربي بریق ومقال آخثر بعنثوان «األنثروبولوجيثا عنثد
العطار النيسابوري» ،ولكن وفيما يتعلق بالدراسة املقارنة ملوضوعات علثم األنطولوجيثا ،فقثد كتثب أبواحلسثن أمثنی مقدسثي مقثاال
بعنوان «دراسة مقارنة للموضوعات األنطولوجية عند عبد اهلل الثربدوين وجثالل الثدين الرومثي» ،ولكثن فيمثا خیثتد بدراسثة مقارنثة
ألفكار حممد علي مشسالدين والعطار النيسابوري ،مل يطبع أثر حىت اآلن.

 5 -7ـ منهجيّة البحث واإلطار النّظري
متت هذه الدراسة بشکلها الوصفي والتحل يلي علی منهج املدرسة الفرنسية لبيان التأثری والتأثر ملعاجلة موضوع املعرفة الوجودية
حول وحدة الوجود واحلریة العرفانية والرؤی العکسية حول املوت لدی الشاعرين.
 .3البحث و التّحليل
9-3ـ الوحدة الوجودية
من أهم املباحث املرتبطة باملعرفة الوجودية اليت تعاجل مسئلة الوجود بشکل خاص ويعتربها البعض مرادفة للوجوية ،هي الفکرة
حول معرفة الوحدة الوجودية وهلا مکانة مرموقة يف أشعار الشاعرينَّ .
إن وحدة الوجود نظرية عرفانية وفلسفية اقرتحها ألول مرة ابن

العريب وخالصتها :إنه لي س يف الوجود إال اهلل وحنن رغم من وجودنا ولکن وجودنا متعلق بوجود اهلل ومن کان وجوده متعلق بغریه فإنه
کاملعدو (ابن عربی1405 ،ه.ق .)263/ 4:يف هذه النظرية ال يوجد إال حقيقة واحدة واملظاهر املوجودة يف الکون ليس إال ظواهر
وتعينات لتلک احلقيقة (بيات .)61 :1315 ،هذه النظرية ليس هلا أي صلة بالشرک وطبقا هلذه النظرية أنه ال ينبغي لإلنسان أن يدعی
بدل الرب؛ ألن هذا اإلنسان ليس له وجود ذايت وال وجود حقيقي إال هلل .وأ ن هذا اإلنسان هو مظهر من احلق ذاته (مهتی:1362 ،
 .)16يعتقد العرفاء أن الوجود احلقيقي يف هذا الکون إمنا هو هلل وحده وما بقی ليس له وجود حقيقي بل مجيع الکائنات مظاهر وظل من
وجود البارئ عز وجل لذلک يطلق عليها جمازا .هذا الکال ال يعين إنکار البارئ وإنکار الکون .يقول العرفاء حنن نقر بالکثرة يف العامل
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ولکن نقول إن هذه الکثرة من مظاهر الکون وليس الوجود نفسه( .يزدانپناه )14 :1313 ،من أجل ،هذا فإننا نستطع أن نعترب
العرفان ،املعنی األول للوحدة الوجودية .وهذا املوضوع من أهم املوضوعات وأساسها األول يف العرفان اإلسالمي الذي اتفق
واتصل بعرفان ابن العريب اتصاالً وثيقاً( .پورجوادی )104 :1351 ،البعض ارتکب خطاءً عندما اعترب هذه املعرفة من املشاهدات
الصوفية وقال« :ألن الوحدة الوجودية تعين أنه ال يری غری اهلل؛ ولکن املشاهدة تعين االحتاد مع اهلل .ومن خالل هذه الفکرة
تعين وحدة الشهود کل شئ هو مظهر وإ شعاع من ذات البارئ .ويظهر التفاوت بنی وحدة املشاهدة والوحدة الوجودية من
خالل مقارنة العبارتنی التاليتنی :العبارة األولی :هو الکال السابق مع إضافة کلمة واحدة« :ما رأيت شيئاً قط إال ورأيت اهلل

فيه» .ولکن العبارة الثانية :هو الکال املنقول عن الشبلي حيث قال« :ما رأيت شيئا قط ّإّل اهلل» (فوالدی.)893 :9831 ،

وكذلک َّادعی البعض أن هذه املسئلة (الوحدة واحتاد العارف مع الکون) ترتبط باحلالة النفسية وذلک عندما يواجه العارف
جتربته العرفانية (املصدر نفسه .)222 :إن احتاد نفس العارف مع الکون أو «احتاد املشاهدة» هي من املباين األصلية واملهمة
لدی الشاعرين ومن خالل دراسة آثار العطار من رؤی الشاعر حول فکرة الوحدة الوجودية وصلنا إلی نقاط هامة وهي:
شر
ع س ال لییه یس
ع
شر
ع ر و ع ع ر جز لرری بیشرریس ر
در گرر یرر ال عرر جز ع َم عرر جز ع رر

ش

غ ع ع گر سشر

َم سر ع ر
(عط ر ش وری)3 :9833 ،

ليس العرش والكون إال حلقة ،إمنا الوجود احلقيقی هلل فقط وليست هذه األشياء إال مسميات .إمنا هو اهلل ال إله إال هو.
متعن يف الکون ،فإنک جتد أن هذا العامل وأن ذلک العامل هو اهلل وال شيء سواه وإن کان شيء موجود.
لییرره اررا ورر ا ع عخرر را یرر
ررر
لییررره ارررا ت ا ررر ررر
(عط ر ش وری)3 :9831 ،

جتد أن األشياء مرجعها ذات واحدة ولکنها متعددة األوصاف .األشياء کلها حرف واحد ولکن العبارات خمتلف
گرررر خ رررره رررر ب ر در رررره جخرررر
َررر د رررس اررره یررره ررره ررره ررر

(عط ر ش وری)911 :9833 ،
تتطلب هذه الرؤية أناس ذوی معرفة وإن وجدوا املعرفة يف األلبسة ينبغی عليهم أن يکشفوا عن احلقيقة.
ولكن امليزة اخلاصة يف آراء العطار الوجودية هي أن معرفة العطار الوجودية هي فناء اجلزء يف الکل وکذلک يتربی عن فکرة
االحتاد واحللول ،حبيث يعتقد مطلقا باستغراق اجلزء يف الکل .ولکي يثبت بأن ال وجود لالحتاد واحللول يف هذه الوحدة وإمنا هي
جمرد استغراق مباين األفکار يف هذا اجملال ويشبه اجلزء بالقطرة والظل بالصورة .ويعتقد أيضا أن الکثرة أمر اعتباري وأن الوحدة
أمر حقيقي للعامل والوحدة هي عنی الکثرة .وعنده أن الوحدة ليست الوحدة العديدة.
گر ر ر یررره عرررهد ر قفر ر یرررسد ر ر
گررر اارررس ررر ارررل سیررره اارررس
(عط ر ش وری)159:9835 ،
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إن کــان شــج موجــود فونمــا هــو الواحــد لــيس ســواه

سیررررره ع سررر ر

ع شررررروم

ررررروا

الك ـ ـ ـ ـ ــل والجمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّل ش ـ ـ ـ ـ ــج وعنـ ـ ـ ـ ـ ــدما نفـ ـ ـ ـ ـ ــر

اترك العـدد والحسـاب والتعـدد فـوني ألبـالي بالعـدد

فررررر ري گررررر دا ع ررررر ا ع ررررر ع
(املصدر نفسه)40:

مـ ــن أنفسـ ــنا تبقـ ــی الحالـ ــة ب نـ ــه نحـ ــن ونحـ ــن هـ ــو

ولكن نقطة االشرتاک بنی الشاعرين يف الفکرة حول الوحدة الوجودية هي أنه کل شئ بل مجيع األشياء موجودة وهذه من أهم
النقاط املعرفة الصوفية لوحدة الوجود اليت تعين« :من حنن»؟
إن مشس الدين يشرتك فکرياً مع العرفاء والعطار خاصة يف مسئلة وحدة الوجود ولذلک يعتقد بأن الوجود حقيقة وجتری
هذه احلقيقة يف مجيع الکائنات وأن املاهيات کالسماء واألرض واجلمادات واحليوانات ليست إال اعتباريات وليس هلا حقيقة
خارجية وأن مجيع الکائنات مظاهر لتلک احلقيقة الواحدة .لذلک فإنه نال االحتاد مع عناصر الکون .کأمنا مجيع مظاهر احلياة
وعناصرها رغم من تنوعها وتعددها فإنا شکلت جزءاً من کيان الشاعر الداخلي وکأمنا الشاعر ارتبط ارتباطا وثيقاً ومالصقا مع
مکونات هذا العامل املتعددة .فنری الشاعر يف قصيدة عنوانا «ارتعاشات اللحظة األخریة» يقول فيها ...« :شراييني عروق

شآبيب من المطر( »...مشس الدين.)10 :2001 ،
األرض  /أوصالي حبال الشمس  /آهاتي لهاث الريح  /دمعاتي
ُ

فاختلفت رؤية الشاعر عن اآلخرين ،بل أينما ينظر کانه قد وجد قسماً من وجوده الضائع .من منظاره أن الشجرة ليست
هذه الشجرة املألوفة اليت ينظر إليها الناس بل أن الشاعر يبحث عن ذاته وأن الصخرة قد أخذت اللون والرحية الشرية وأن
قطرات املطر هي جزء من الدموع املسکوبة من الشاعر .وهذه الوحدة واالحتاد مع الطبيعة وأجزاء الکون .وقد تابع الشاعر
وصفه وبيان هدفه الصويف من خالل اندماجه وتعامله مع عناصر الطبيعة قائالً:
«وأَنت يا جميل  /يا م َکهرب الد ِ
الك واألَشجا ِر  /وأَع ْدتَني بِ ن يکون َ ِ
ِ
ِّماء واألَس ِ
بيب
َ
ْ
َ َ َ َ ُ َ ُ َ
هناك َموع ٌد معك  /فَـيَ ْختلي َ
َ
الح ُ
ِ
الح ِ
اك في األراك» (مشسالدين)22 :2۰۰۲ ،
لت لي :أَر َ
بيب  /قُ َ
بِ َ
هذا هو تضرع ودعا العاشق واملتأهله باحملبوب األزيل .ولکن جوهرته األصلية هي الفناء يف احملبوب واالحتاد املطلق معه وهذا
هو احتاد العاشق باملعشوق الذي ينتهي بوحدة الوجود .الوحدة اليت تبنی أن الوجود احلقيقي جلميع األشياء هو اهلل وحده .وإمنا
الوجود الظاهري ليس إال شبحاً .وهذا يبنی لنا أن الشاعر يری نفسه مع اهلل کما يری اهلل يف شجر االراك وهکذا فإن الشاعر
يتصور مجيع األشياء هي اهلل وال غری.

.3-3التمثيل بالمرآة
إن العرفاء التجأوا لضرب املثل باألشياء احلسية واملادية لتسهيل استيعاب فکرة وحدة الوجود وإن کان املثال ال يعرب دقيقا عن
املراد الذهين والفلسفي وهذا املوضوع حباجة إلی إدراك قليب ومعنوي ولکن املثل املادي يساعد علی فهم املسئلة .إن إحدی هذه
األمثال املتخذة للتعبری عن املراد هي املرآة .تصوروا شخصاً واقفا أما عشر مرايات حمدبة أو مقعرة متفاوتة احلجم والشکل.
الشخد هو واحد ولکن تظهر منه صور متعددة ذات أ بعاد متفاوتة يف املرايات .لقد تظهر من هذا الشخد عشرة مظاهر
متعددة ولکن هذا التعدد ال يعين أن الشخد متعدد يف ذاته بل هو حقيقة واحدة بعشرة مظاهر .لذلک توجد الکثرة ولکنها
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يف املظهر وليس يف أصل الذات .بعبارة أخری أن الذين يعتقدون بنظرية وحدة الوجود أنم ال يريدون أن يقولوا ال توجد کثرة يف
العامل ،بل إمنا يعتقدون أن الوجود احلقيقي هو هلل وحده وأنه له الوجود احلقيقي وبقية املوجودات إمنا هي ظل ومظهر من ذات
احلق .ولو تأملنا مثل املرآة ،لوجدنا أن مجع الصور احلاصلة ليس صورة واحدة وإمنا لکل صورة شکل خاص ترتبط به نوع املرآة؛
إذن فال نعنی من وحدة الوجود أن الکائنات يف العامل شيئا واحداً وال اختالف بينها ،ولکن الکال احلاصل هو هل الوجود
احلقيقي هلل وحده أو أن الکائنات يف هذا العامل هلا وجود حقيقي؟ إن العطار النيسابوري لتبينی هذه الرؤية يستخد املرآة مثالً
فيقول:
رررره رعی ررررف تس َارررره تو رررر
تررررررواس رعی ت ا َا رررررره رررررر ب
(عط ر ش وری)83 :9835 ،
أو السلطان والسلطان من جهة الصفات آية منـك

إنك أنت الموجود من جهة الذات کـالمرآة الرئيسـة

إن تشبيه االنسان باملرآة يعين أن اهلل سبحانه خلق اإلنسان کهيئته وقد أغدق عليه الکثری من الصفات الربوبية وقد أعطاه
اجلمال من ذاته .فتارة يدعو اإلنسان هو بامسه وتاره خیلع امسه علی اإلنسان وإن القلب هو مرآة لوجود اإلنسان ومظهر جلمال
احلق ولکسب املعرفة من عظمة اخلالق ينبغی أن نصنع مرآة من الروح والنفس.
قطررررررره د َا ررررررره لررررر ر م ی ررررررره
سرر ر یرررره در اررررل د ارر ر ب دعر م ی رررره
شررررروم ر لررر ر م َا ررررره د هاررررره

لرررر م رررررود َا ررررره ل رررر م ی ررررره

كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن دار فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدائرة

(املصدر نفسه)243 :
جعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرآة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو نقطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة القلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
جعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرآة هلل الواحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

عنـ ـ ـ ــدما رأل صـ ـ ـ ــورة الـ ـ ـ ــرو فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــرآة قلبـ ـ ـ ــه

مع بصریة عميقة وحسب احلديث قرب النوافل هذا من الواجب أن جیعل نفسه مرآة ألفعاله وأعماله وبعبارة أخری يکون هو
مرآةً للعامل نی .إن احلق ذاته وبأحديته هو جامع للکماالت ومرآة تامة ملظاهر اخلليقة .وقد جتلت وظهرت يف مرآة عن صورته
َ
مجيع الصور وغاب هو عن املرآة .إن مرآة وجود البارئ ظهرت جليا يف ناية رحلة الطيور يف کتاب منطق الطریحيث جاءت يف
جواب الطيور املتحریة:
یآا رره ر اررل و ر ا شرروم َف ر
رررس فر ر م َ ررره َم و ر ر ا طر ر
سرر ر یرررره َارررره واشرر ر ل رررره در ع
جاء الخطاب من حضـرة الحـد دون شـر وتفصـيل

کـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـ ـ تي يـ ـ ـ ـ ـ َـر نفسـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ـ ــي المـ ـ ـ ـ ــرآة

لرر م ع تررل سرر لرر م ع تررل رره در ع
(عط ر ش وری)833 :9813 ،

الح ـ ـ ــد واضـ ـ ـ ــح كالشـ ـ ـ ــمس وهـ ـ ـ ــذه هـ ـ ـ ــي المـ ـ ـ ــرآة

يجــد نفســه وبدنــه متحــد م ـ الصــور فــي مــرآة الحــد

ج

إن الذين يعتقدون مبرآة اهلل قد ختلوا من الکثرة ويف ضوء الوحدة يرون الکثرة .ويف ضوء هذا التجلي يف الدارين جیدون مرح
اخليال وينکرون إصالته .إنم عندما يشاهدوا أنفسهم يف مرآة احلق جیدوا ذاهتم أنا أفضل من املاء والرتاب ولذلک ينتخبون
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طريقة أخری .إن مشس الدين کان ملهما من هذه الفکرة من متثيل العطار حياول تبينی العالقة بينه وبنی احلق تبارك وتعالی
بطريقة خاصة .وهكذا يتحدث لنا عن احلق ذاته الذي ظهر مع أحديته جامعاً للکماالت ومرآة ملظهر مجيع اخللق .اجتمع مجع
حول نر ٍ
صاف کاملرآة حتی يغمد أصابعهم يف املاء الصايف .خیيل هلم أن وجود احلقيقي تلك الصورة الظاهرة يف املاء ويقول
کل واحد منهم هو آنذاك .ويف اخلتا أن الشخد الرابع ينتبه إلی التيه الذي وقعوا فيه فيقول :إن هذا إال املرآة نفسها .وهبذا
االعتقاد حول مرآة اهلل قد ختلد من الکثرة ويف ضوء الوحدانية أنم جیدون الکثرة وعندما يشاهدون أنفسهم يف مرآة احلق
جیدون أنفسهم أنم أفضل من املرآة .وهبذا جیدون البقاء يف ضوء الوحدة وتفنی لديهم الکثرة ويصلون إلی هذه احلقيقة بأن
الکثرة تتجلی يف وحدة احلق.
ِ
ِ
ِ
حت ر ِ
ص ُموا  /حتی
ين اجتَ َمعُوا َح َ
صبِيا َ /و َج ُدوا َو َ
الماء فَاختَ َ
َّهر َ
کام َ
«المرآة  /ح َ
ول النَّهر /وَکان الن ُ
جها َمنسيا َ /مط ُمورا تَ َ ُ
ِ
ِ
(وهول فی النَّه ِر َکصي ٍ
أع َمی)  /قال الثَّانِي / :بَل َوج ِهي  /لَن
اد َ
َّ
نَشبَت فی َ
الماء أظَاف ُرهم  /قال :األول :هذا َوج ِهي َ َ /
حت ِ
أقل
الجفنَينَّ /أما َّ
أح ٌد بَع َد اآلن قال الثَّالِ ُ
تعب تَ َ
الرابِ ُ ...
يَ ُخ َذه مني َ
ثَ :وج ِهي َ ...وج ِهي /وَ /عالمتهٌ /
(وهو ّ
ِ
ِ
الن ِ
لهاةّ :ل شي َء/
َّدمان َک َالما  / )...ف َما َ
ورته /فرأل سبَب الـ َم َ
ثاما وتَ ّم َل فيه َ /ک َمن يَـتَ ّمل فی ُ
نسي ل َ
صَ
ط عن الوجه الم ّ
سولِ /
وجه الـ ِمرآة» (أمریالالطيور.)30 :2002 ،

2-3ـ الحيرة
إن االعتقاد املبين علی وحدة الوجود يصل نايتاً إلی احلریة .بل تکون وحدة الوجود هي احلریة نفسها .يف حالة اليت ال ينکر فيها
عز وجل
کثرة األشياء ال تکون األشياء املتعددة إال شيئاً واحدا ال جتتمع قيها األضداد وجتتمع هذه األشياء يف وجود البارئ َّ
ووجود العارف وتتحد معاً .وحيث إن التمايز الذهين والعيين للمتکلم وللمخاطب (أنا وأنت) وللمخاطب وللغائب (أنت وهو)
وللمتکلم وللغائب (أنا وهو) والشخد وغریه ،اهلل واإلنسان کل هذه املسميات سوف تزول وال يبقی سوی أن نطلق عليها
سوی احلریة وبغری لغة احلریة بأي لغة أن نتحدث عنها (کاکايی.)441 :1312 ،
يف حال يقال :ال نستطيع معرفة مباين الکون إال عن طريقة صور األضداد .واحلریة ليست شيئا سوی تأثری شهود جتمع
األضداد يف الذهن والنفس وعقل العارف (املصدر نفسه .) 222 ،هلذا جند العطار يف مقا العارف املميز وصل إلی احلریة عن
طريق مشاهدة احلق ونطق جبمع األضداد ورسم لنا متايز األشخاص يف تصوير ثوب واحد علی شخصنی وکذلک اجلمع بنی
وجود البارئ والعارف نفسه وأن وجودهم مشرتك.
اررررا ن س شررر گررررو دع تررررل رر ر و
در عشرررو ترررو رررل ترررو ترررو رررل ر ر و
(عط ر ش وری)91 :9835 ،
إنن ــي ف ــي محبت ــك ص ــرت أن ــت وک ــن أن ــت أن ــا

ث ـ ـ ـ ـ ــوب واحـ ـ ـ ـ ـ ــد ولک ـ ـ ـ ـ ــن علـ ـ ـ ـ ـ ــی جسـ ـ ـ ـ ـ ــدين

ترررو رررس اررر رررل ترررو ش ررره دعی

رر ترررو

رررل ،ارر ترررو  ،ارر ترررو تررروی

أن ــت أن ــا أو أن ــا أن ــت يک ــون بع ــد بينن ــا إن ــي معـ ـك

أو أکـ ـ ـ ـ ـ ــون أنـ ـ ـ ـ ـ ــت أو تکـ ـ ـ ـ ـ ــون أنـ ـ ـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ـ ـ ــت

(عط ر ش وری)823 :9833 ،
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إن مشس الدين بتأثره من العطار لقد ذکر مجع األضداد يف أشعاره ويف بعض األبيات يصرح بذلک اجلمع ويذکر االجتماع
واالحتاد بنی أنا وأنت.
«أنا لست سواك  /فمالي أخرج منك  /مجنون خطاك أنا  /وأنا أنت  /فنحن وإن کنّا ضدين لمجتمعان  /فقد اضطرمت

أحشائي فيك» (مماليك عالية.)30 :2002 ،
احلثثریة يف العرفثثان هلثثا أمهيثثة خاصثثة ويف کثثثری مثثن األحيثثان حتمثثل معثثى «األنطولوجيثثا» املعرفثثة الوجوديثثة .احلثثریة يف العرفثثان «مثثن
البديهيات اليت تدخل عن طريثق فکثرة يف قلثب العثارف وتغثریه وجتعلثه يف خضثم األفکثار واملعرفثة العرفانيثة» (سثجادي:1313 ،
.)332
مستملي البخاري وهو صاحب کتاب «شرح التعثرف ملثذهب التصثوف» يثرى أن حقيقثة املعرفثة هثي الدهشثة والتحثری ويعتقثد
أنه کلما ازدادت معرفة العارف ازدادت حریته وعندما تأخذه احلریة يعجز العارف عن املعرفثة .لعثل القصثد مثن هثذا يعثين أنثه يثرى
اس ثثتيناس بغ ثثری اهلل وينظ ثثر إىل غ ثثری احل ثثق وجی ثثد الراح ثثة في ثثه فل ثثذلك ينته ثثي إىل ه ثثذه النتيج ثثة بأن ثثه ال جی ثثد کم ثثاال وانته ثثاءا للمعرف ثثة
(مسثثتملي خبثثاري .)134 :1361 ،2 ،جثثدير بالثثذکر بثثأن صثثاحب کتثثاب کشثثف احملجثثوب يثثری نقثثال عثثن الشثثبلي يثثرى أن
املعرفة ختد بدوا احلریة وال غری ويقول« :رو المعرفة ،دوام الحيرة»( .سجوا ی)851 :9838 ،

عندما يشاهد العارف عظمة اهلل تبارك وتعالی بنی الوجود والالوجود وبنی الوجود والعد وبنی الوحدة واالتعددية والظاهر
والباطن واألول واآلخر وأن هذه األضداد بنی احلقيقة واخللقة تکون يف أن واحد ،عندئذ تصيبه احلریة فعند ذلک ال يستطيع أن
ينطق إال بلسان احلریة والعجز:
«فرجال احلریة هم الذين نظروا يف هذه الداليل واستقصوها غاية االستقصاء إلی أن أداهم ذلك النظر إلی العجز واحلریة فيه»
(ابن عريب.)4/211 :1405 ،
من أهم األمور اليت يوصی به يف العرفان وتعترب من مراحل السری يف العرفان والتصوف هي الدعوة للحریة اليت اعتربها بعض
العرفاء ناية املطاف ملرحلة التدين للفرد يف حديث من الرسول األکر (ص) أنه قال« :اللهم زدنی تحيرا فيك» (جملسي،
.)221 /22 :12۰1
علي من املعارف يعتربها العقل من احملاالت من مجيع اجلهات لکی
ما قاله ابن العريب يف تفسریه هو أن «قذ أنزل اهلل تعالی َّ
يقر العقل بعجزه عن إدراك ذات البارئ» (ابن عربی.)261/2 :12۰1 ،
يعتقد ابن العريب أن العقل ال يستطيع إدراک ذات البارئ عز وجل ويعجز عن ذلك ،وکلما كان عجز العقل يف هذا
الوادي أكرب وأکثر ،فإن دهشته تكون أكرب .إن استدعاء وطلب احلریة يف الواقع حتصل عن طريق املعرفة القلبية لإلنسان
املتکامل وتوايل التجليات املتنوعة (املصدر نفسه .)212 -221 /6 :كل من التجليات تعرف لنا احلق بطريقة ما ومن ث
توصل العارف إلی الوحدة واالحتاد ويف التايل إلی احلریة والتيه يف ساحة احلق .إن العارف عن طريق اتصاله باحلقائق العالية
واإلدراکات املتعالية احلاصلة من الکشف والشهود يصل إلی حالة ال يستطيع أن يبوح هبا.
لییرره گرر گرر دد ع ع رری سرر
قررره
س یررره د توو ررره ر ر لرر
(عط ر ش وری)13 :9833 ،
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كـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن أصـ ـ ـ ـ ــابه التوحيـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ـ ــي نفسـ ـ ـ ـ ــه

زال عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جميــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الغــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

إن کتاب منطق الطری هو أثر عرفاين ورمزي ويف سرده لوادي السری والسلوک الصويف جعل الوادي السادس بعد التوحيد احلریة.
يف هذه املرحلة يصاب العارف باألمل الروحي واحلسرة .إن سال الطريق العرفاين يف هذه املرحلة من السری يصاب باحلریة والتيه
املستمر ومجيع املعارف اليت ادخرها يف مرحلة التوحيد يفقد يف هذا الوادي وال يعلم شيئاً سوی أنه عاشق ووامق يف سبيل احملبوب
األزيل ولکنه ال يشعر هبذا احلب (املصدر نفسه.)۲1:
وبنظرة عميقة إلی ما يصفه لنا العطار حول ماهية احلریة وأحوال العارف وسالك طريق احلریة ،ينکشف لنا أنه عندما تنفتح
أبواب الغيب أما السالك وتنکشف له األسرار والرموز ويستشعر مجال العامل العلوي ومن خالل رؤيته القلبية يشاهد عظمة
اجلمال اإلهلي وتنتاب وجوده نفحة اجلمال واحلب وتطرب مسعه األنغا السماوية وامللکوتية عندئذ يصل إلی الرؤية ومشاهدة
احلق وتصيبه حالة السکر من املشاهدة وال يشعر بلذة يف احلياة إال لذة من العامل العلوي واألکثر وضوحاً هو أن السالك يف
تلك املرحلة ليس حریاناً ولکن مجيع وجوده يشعر بنوع من التلذذ املعنوي والسکر اإلهلي .بعبارة أخری ،عندما يتعلق األمر
بالربهان العقالين ويکون يف شكل مفاهيم دنيوية يف تطبيقه علی الصم والعمى والغری حمر  ،عندئذ جتد أوصاف األبصار
واألمساع مکانتها الالزمة وتصل إلی التحری العقلي والبکمة واملتاهة الفکرية .يقصد من ذلک أن السالك يف مرحلة الشهود
يکون يف حالة السکر ولکنه يف مقا القضاوة والوصف فيکون يف التحری واالزدواجية يف القول (صادقی.)16 :11۲1 ،
إن مشس الدين من خالل ترمجته للحریة عند العطار بعنوان« :أرض احلریة» يتحدث لنا بصراحة من أرض امسها احلریة من
خالل النظرة الغامضة إلی األشياء ،فإنه يری حقيقة األشياء کما هي عندئذ يصف لنا هذا الوادي وأنه شبيه بوادي احلریة عند
العطار وأن مشس الدين کالعطار النيسابوري وصل إلی احلریة عندما أغمض عينيه من األشياء بعد ما شاهد عظمة اخلالق.
املسئلة االخری أن الذي يصاب باحلریة يف وصف مشس الدين يف وادي احلریة ال يستطيع کالعطار أن حيظي برؤية الباریء
عز و جل و إمنا يبقی متعطشا للقاء؛ ألن ليس يف مقا العارف حتی يکون کالعطار يصل إلی احلریة نتيجة لتجلي الباریء.
ِ
«رجل يس ُكن ِفي أَرض  /تُ ْد َعى« :أَرض الْ ِ
ِ
ص ُر ُك ْنهَ ْاألَ ْشيَ ِاء َ /ر ُج ٌل يَ ْس ُك ُن
ـح ْيـ َرة»  /يَـغْ ُ
مض َع ْيـنَـ ْيه َعلَى ْاألَ ْشيَاء  /فَـيَْب ُ
ْ
ْ ُ َ
َُ ٌ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّه َريْ ِن  /إِلَى أ َْر ِ
ضةٌ  /تَ ْم ُّ
ض المابين َ /ر ُج ٌل ُملْ َقى في َح ْيـ َرته /
ـح ْيـ َرة» غَام َ
تد م َن الـ َخابُوِر َوُم ْفتَرق النـ ْ
فِي َو ْح َدتِِه ُ /ح ُد ُ
ود «الْ َ
ِ
ب» (مشسالدين.)143: 2 ،2002 ،
الر ِّ
َّل يَـ ْع ِر ُ
طش فِي بَـ ِّريَِّة َه َذا َّ
يم َ /ر ُج ٌل يَـ ْع ُ
ف أَيْ َن يُق ُ
إن مشس الدين بتأثرة اخلفي من العطار ،قد کسی العبارات وألفاظ املنتخبة ألبسة جديدة مبهارة خاصة وبينها بلغة معاصرة
ألبناء جلدته.
إن معرفة بداية اإلنسان ونايته وما يقضيه اإلنسان بنی هاتنی املرحلتنی من السفر هي من املباحث املهمة حول
األنثروبولوجية .إن معرفة اإلنسان وبعبارة أدق إن معرفة الذات هي من اهلواجس القدمیة لدی البشر قدمیاً وکلما ازدادت معرفة
البشر يعرتف اإلنسان بأمهية هذه املعرفة.
من جانب آخر ،إن معرفة الذات تعترب يف تعاليم الشريعة املفتاح الرئيسي ملعرفة البارئ عزوجل حيث جاء يف نصوص
رف َربّهَ» (جملسی .)11 :1403 ،من أجل هذا فإنه ال توجد معرفة ذات أمهية کمعرفة
سه فَـ َقد َع َ
الشريعةَ « :م ْن َع َر َ
ف نَـ ْف ُ
کمعرفتك بنَث ْفسك» (املصدر نفسه .)403 :ألن اإلنسان ،حسب املعرفة
الذات لذا جند إما الباقر (ع) يقول« :ال َمعرفَةَ َ
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والتفسری عن نفسه وحدود وجوده وإمكانياته املعرفية ،يفكر بقدر ما يف الكون وعالقته به ،وقد اتضح أن اإلجابة على األسئلة
األساسية حول بداية اإلنسان ونايته ،وفلسفة احلياة والطريق إىل السعي وراء النعيم األبدي أمر ممكن على أساس املعرفة احلقيقية
لإلنسان نفسه.
لذلک ،فإن اإلنسان ،كما أنه غری قادر على معرفة نفسه وذاته ،يصاب باحلریة والتيه من خالل طرح أسئلة مثل :من أين
أتيت وإلی أين أذهب  ...ويزيل الستار واحلجاب من احلریة( .جوادي آملي)31 :11۲1 ،
إن العطار النيسابوري ،باعتباره عارفاً متأهلاً ،کان ذا دراية تامة علی معرفة الذات کوسيلة ملعرفة اهلل سبحانه وتعالی .وعن
طريق طرح أسئلة حنو من أين جاء وإلی أين يذهب کان حياول نيل هذه املعرفة والوصول إليها:
ه ت رااس در ف ر د  ،رب رع رل یرسد ر
یج ود  ،یج رف  ،یج ل ،یسد ر

(عط ر ش وری)515 :9835 ،

ـت وأيــن أنــا
ـت وإلــی أيــن یهبـ ُ
ّل أدري :أيــن کنـ ُ

وقعــت فــي الظلمــاء ّل أبصـ ُـر الطريــد الواضــح

ی د ترررررو یجرررر اس ع یجرررر َ ررر ر

اررل ررود شرره ر ل ررود یج ر گش ر
( جی هر فشه)513 :

ـت أي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرنا

فيما خیتد حبریة مشس الدين جتدر اإلشارة بإن أساس اخللقة هي کسب املعرفة حول البارئ عز وجل ذاته والسبب الرئيسي
حلریة اإلنسان ،هو الوقوع يف مسری معرفة اهلل أيضاً.
إن اإلله الذي ال يصل إليه اخليال إلی إدراك ساحته وذاته وصفاته وکثری من األفکار الراقية تاهت وغرقت يف حبر معرفته إن
الکدح لألذهان يف هذا اجملال ليس له سبيل إال احلریة.
إن مشس الدين يف مقا شاعر دقيق النظر واملتعمق يف إفکاره حياول کسب معرفة البارئ عز وجل وتبع هلذه الغاية عندما
يعجز عن حصول املعرفة قيصاب بالدهشة واحلریة وينطلق لسانه بطرح أسئلة فلسفية وعرفانية مثل :من أين أتی وإلی أين ينتهي
به األمر وإلی أين يذهب؟ عندئذ تأخذه الدهشة ويصاب باحلریة.
«ما بـين ي ِدي ولِسانِي  /يـت َدفَّ ُد نَـ ْهر َّ /ل أَ ْع ِر ُ ِ
ِ
ف تُ َدافِ ُ فِ ِيه ال َـماءُ  /فَ غرق ِس ْرِجي
ص ُّ
ب َ /وَك ْي َ
ََ
يل َ /وأَيْ َن يَ ُ
ٌ
َ َْ َ َ َ َ
ف م ْن أَيْ َن يَس ُ
ِ
صانِي» (مشسالدين.)161 :1 ،2001 ،
َوح َ
وهذه احلریة ودهشة الشاعر قد جتري يف املنظر الطبيعي حبيث يصل الشاعر إىل درجة اليأس والقنوط يف مقصده:
ِ
ك الْعا ِري ِة  /إِلَى أَين يا أَيُّـها الْع ِ
ِ
ِ
«إِلَى أَيْن تَم ِ
َي لَيْ ٍل ِم َن ْاأل َْر ِ
اش ُد الجبلِي ْاأل َِخير »
ضي َ /وفِي أ ِّ
َْ َ َ َ
َ ْ
س َارات أَقْ َدام َ َ َ
ض تَـ ْه ِوي انْك َ
(املصدر نفسه.)10 :
ك الْ َعاريَة» ال تؤکد علو املعرفة وطلب الکمال فقط بل إمنا تصور لنا ناية
إن الفن يف انتخاب عبارة «انْك َس َارات أَقْ َدام َ
احلياة العرفانية لدی الشاعر .لذا نری الشاعرين قد وصفا حریهتما العرفانية يف إطار أسئلة من املبدأ ومقصدمها.
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جل (روزهبان بقلی شریازی:1122 ،
احلریة يف العرفان کأمر بديهي يدخل يف قلب العارف وتکون نايتها معرفة البارئ عز و َّ
 .)232وهذا أمر واضح فإن وصول شخد عارف وصاحب املقا العايل يف العرفان کالعطار هو دليل علی ناية املطاف يف
هذا السلوك العرفاين وهو معرفة احلق جل عاله .وبنظرة تأملية أدق إلی ما جاء علی لسان هذا العارف حول هوية احلریة وأحوال
السالك طريق احلریة .فإننا جند أنه عندما تفتح أبواب الغيب علی العارف وتکشف له األسرار ،هذا دليل علی رؤية احلق
وشهوده لدی العارف .وهبذا يثبت أن العطار العارف قد وصل إلی احلریة من خالل هذه التجليات واملکاشفات الروحية .ومن
خالل التأمل يف أشعار مشس الدين يبدو لنا أن الشاعر يف مقا شاعر متبحر وليس يف مقا العارف فقط ،قد وصل إلی احلریة
من خالل تأسيه بأستاذه العطار .علی العمو فإن مشس الدين من خالل نظرته الثاقبة والتأملية جند عنده ضباب من احلریة
واألسئلة املتکررة باقية دون اجلواب ال يستطيع أحد أن يصل إليها من خالل املکاشفات الروحية إلی احلریة والتيه إال العطار
النيسابوري.

.3-3الموت
مل ينظر العطار إلی املوت بنظرة الفناء بل نظرته إلی املوت نظرة دقيقة وإمیانية ويری أن ناية احلياة يف هذه الدنيا إمنا هي رحلة
وانتقال إلی امللکوت .وعنده إن اإلنسان بعد املوت يکون مجيال ويتخلد من القيود .وهذه النقطة تشری إلی اجلمال املعنوي
واحلرية بعد املمات .إنه ينظر إلی املوت بنظرة تفائلية واملوت يف نظره ليس ظاهرة کريهة تنتهي بالفناء بل إن املوت مسری ينتهي
إلی البعث والنشور .إن العطار لن خیاف من املوت ويقر باملوت ومیجده.
نری العطار يف أبيات يصر ويؤکد علی حقانية الکال الذي يتمحور حول الوالدة الرفيعة والعالية بعد املمات يف الدنيا فيقول:
رر ر دم ع ر ررررهگ س گشرر ر ل رر ر
عشرررو ،در قشرررو فر ر س گشر ر ل ر ر
العشد الحقيقي هو الفنـاء فـي یات المعشـوق

(عط ر ش وری)533 :9831 ،

والم ــوت ف ــي هـ ــذا المس ــار ه ــو ع ــين الحي ــاة

من وجهة نظر العطار إن املوت ليس فناء الکائن احلي بل املوت هو حياة خالدة يف حضور املعشوق وهو اهلل.
اقررر ل رررسد م یررره در عقخرررس ررری دی
شرررررو در د رررر ررررره رررر دم عف رررر دی
عن ـ ــدما تص ـ ــاب ف ـ ــي الحي ـ ــاة ال ـ ــدنيا بالمم ـ ــات

(عط ر ش وری)11 :9833 ،

اِعلـ ــم فونـ ــك سـ ــتولد مـ ــن جديـ ــد فـ ــي اآلخـ ــرة

إن الشاعر يعتقد أن املوت حياة جديدة ويعترب املوت والدة وبداية حلياة خالدة .وهذا املوت يف العشق االهلي إنا هو ممر
حلياة أبدية وخالدة.
رررره عقخررررس در ،یرررر دم ،دم تشرررر
ف ررر دم تشررر
ررره د ررر در ،ررره ررر
(املصدر نفسه)
إن املوت يف احلياة الدنيا ليس إال والدة جديدة حلياة أخری .أي إنك عندما متوت يف هذه احلياة تبدأ لك حياة جديدة وال تقبل
الزوال.
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حسب اعتقاد العطار إن احلياة مزجیة من قوی املوت وقوی احلياة .واملوت يف رأي العطار نوع من الوالدة والبقاء واحلياة اجلديدة.
وهذا الشاعر يعلن بصياحة أن خالصة احلياة وجمملها حيصل يف الفناء واملوت:
در قررررر س گرررررری خ ررررررس ر رررر ر س
تررر ر ررر ر اس در ف ررر ر یررر ر ی ررر ر س
(املصدر نفسه)361 :
أي حقيقة .أي عندما متوت تفين فإنك تولد من جديد
إذا مل حتصل وتنال الفناء فإنك تبقی يف نقصان .وإنك يف البقاء لن جتد َّ
وتری احلقيقة کما هي ولن تدرك ذلك قبل املمات والفناء يف اهلل .الشاعر العطار من خالل نظرته حول املوت حياول إزالة التوهم
والرجعة إلی اإلصالة واحلقيقة ،وإن کانت فکرة املوت عنده مأخوذة من النظرة العرفانية واحلالة الوجدانية ولکن هذه الفکرة تعين
اليقظة واجلهد واألمل والعناية مبسئلة اخللود وعد ادراك األمور الدنيوية .من جانب آخر ،من وجهة نظر العطار أن اإلنسان
ليس موجوداً حمدوداً يسری حنو املوت؛ بل لإلنسان وجود ما وراء املوت وموته اکتمال هلو بداية حلياة خالدة والوصول إلی املعنی
احلقيقي الذي له تأثری إجیايب علی حياة الفرد .کما أن االنقطاع عن اهلل والتوجه حنو غریاهلل يكون سببا هلبوط اإلنسان.
يف الشعر العريب املعاصر بسبب األزمات السياسية واالجتماعية کاحلروب والفقر والرجعية والتخلف وما إىل ذلك ،اهتم
الشعراء کثریاً مبعاجلة ظاهرة املوت .والفکرة حول املوت يف الشعر املعاصر مل تکن مقرونة بالقنوط والتشاءو  .ونظرة مشس الدين
تشبه کثریاً نظرة العطار حول املوت .وهذا بسبب تَعرف الشاعر علی آراء العطار وأفکاره من خالل البحث يف مؤلفاته وکتبه.

إن الشاعر مشس الدين ينظر إلی ظاهرة املوت العامة واملستمرة بنظرة إجیابية .وهو کالعطار يری أن احلياة واملوت شيء واحد.
وعنده أن املوت تواصل للحياة بل مسری ينتهي إلی السعادة واحلياة .فالشاعر يقر باملوت ومیجده؛ ألن يف املمات توجد لذة
احلياة« :کل موت مجيل /للموت طعم احلياة» (مشس الدين.)115 :1 /2001 ،
ِ
وت
فالشاعر مشس الدين ينظر إلی املوت کحياة خالدة واملوت يف أشعاره هو نوع من العشقَ « :ه ْل تَح ُّ
ب َك ْي تَ ُموت َ /ه ْل تَ ُم ُ
َكي تُ ِحب  /ما الَّ ِذي ي ُدور فِي الْـ َخ َفاء  /أ ِ
ت ِمن إِغْ َف ٍاء طَ ِويلَ ٍة ِ /ألَبْصر الْـحياةَ فَ ْج َة فِي الْـمو ِ
ُح ُّ ِ
ت» (اليأس
َْ
َُ ََ
س أَنَّني  /أَفَـ ْق ُ ْ
ْ ّ َ
َ ُ
من الوردة.)12 :2001 ،
الشاعر مشس الدين يری أن املوت حياة جديدة .وينبغي أن يکون عاشقاً لکي يفنی يف حب معشوقه وحييی عنده ونظرته
هذه تشبه نظرة العطار حول املوت .إن الشاعر من خالل رمسه اجلميل وتعبریه الفين يشبه املوت باحلياة اجلديدة وأن املوت يوقظ
اإلنسان من غفلته الطويلة لکي يغوص يف حبر احلب ويغرق وجیر يف شرايينه وعروقه د األمل وأن خیتم حياته يف أمل الوصل إىل
حمبوبه وحيصل علی حياة جديدة ويشاهد نفسه يف حمياء املعشوق امللکويت.
«أ ِ
ِ
يك  /فَ َم ْن فِينَا يُ ْحيِي ْاآل َخ َر /رجل مات ليولد منك ثانية»( .املصدر نفسه)
َحيَا فِ َ
ُحبُّ َ
ك َحتَّى الْ َـم ْوت أ َُموت  /أل ْ
إن مشس الدين بسبب األحداث اليت طرأت عليه يف حياته ،يف بعض األحيان لديه نظرة تشاؤمية حول املوت وبسبب تلك
احلوادث خیاف من املوت.
اللص
ثم ي تی الذئب کی ينبش أحشاء التراب  /يعبث ّ
«إنّنی أخشی غدا حين أموت  /أن تغطّينی خيوط العنکبوت ّ /
ثم ر ّشوا الزهر فوق القبر والطيب البهار( »...مشس الدين.)۲2 :2۰۰3 ،
ب کفانی ويدمينی الغراب ّ /
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إن العطار وهو عارف وسالك يف طريق احلق يستعمل الثبات والرتيث يف عالجه لقضية املوت وبنظرة ثابتة وإجیابية ينظر إلی
املوت؛ يف حال أن مشس الدين ال يوجد عنده أي ثبات يف نظرته حول املوت تارة يقر باملوت ومیجده وتارة يهرب وخیاف من
قضية املوت والفناء.
يف حال أن کال الشاعرين ال يريان املوت ظاهرة کريهة بل إنا معتقدمها حول املوت ناتج عن الرؤی الزهدية والعرفان اإلسالمي
بالنسبة للحياة الدنيا؛ وکالمها يريان أن املوت هو حياة جديدة.

 .2النّتيجة

َّ
إن معرفة حممد علی مشس الدين ،الشاعر الشيعي الشهری من جنوب لبنان ،بالشاعر العطار النيسابوری وتأثره منه هلا جوانب إحيائية قبل أن
تکون ألفاظ وعبارات؛ ومعنی ذلك أن مشس الدين حاول أن يستقي إهلاماته الشعرية العرفانية من املعاين العميقة املوجودة يف شعر العطار
وأن ينهج منهج العطار يف سرد القصيدة واألبيات العرفانية من أجل هذه الغاية نراه میتح من املعنی الصايف لدی العطار يف شعره العرفاين ويف
معظم أشعاره جند هذا التأثر جلياً.
يف حال َّ
أن الشاعر مشس الدين وهو شاعر مقتدر حاول أن يوسع دائرة شعره أکثر وباستلهامه من العطار انتخب األلفاظ والعبارات
وألبسها ثوباً معاصراً جديداً .ومن املضامنی املأخوذة من العطار هي املعرفة الوجودية ووحدة الوجود واحلریة واملوت اليت نراها بکثرة فأشعار
مشس الدين وقد ضاهى بذلك أستاذه العطار يف توظيف تلك املضامنی العرفانية.
إن مشس الدين يف مسئلة وحدة الوجود يشرتك مع العطار وإنه يری أن مجيع الکائنات مظهر من اهلل سبحانه وتعالی وقد يتصل مع
عناصر الطبيعة والکون من خالل الوحدة املرسومة .و َّ
کأن مجيع مظاهر الکون رغم من تنوعها وتعددها تشکل جزءا من کيان الشاعر .إن
مشس الدين کالعطار اختذ متثيل املرآة وسيلة سهلة لبيان نظرية وحدة الوجود.
إن الشاعر مشس الدين من خالل ترمجة «وادي احلریة» للعطار بث «أرض احلریة» قد رسم أوصاف تلك الديار وهي تضاهي وادي
احلریة لدی العطار .من جانب آخر إنه يف مقا شاعر ذي فکرة ثاقبة حاول الکشف عن معرفة البارئ عز وجل وقد عجز عن ذلك وقد
حل من مبدئه ونايته يف الکون .إن الشاعر مشس الدين نظراً لظروفه
أصيب باحلریة أما عظمة اخلالق وبدأ باألسئلة اليت بقيت دون ٍّ
السياسية واالجتماعية اخلاصة کانت لديه عناية فائقة حول املوت ورغم من تشاهبه مع العطار حول املوت کان يراه کأستاذه مرحلة جديدة
للحياة ولکنه بسبب الظروف السائدة کانت لديه نظرة تشاؤمية حول املوت.

 .3الهوامش

( )1ولد حممد علي مشس الدين عا  1142يف قرية «بيت يا حون» يف جنوب لبنان وقد قضى أيا طفولته وحداثته يف تلك القرية .جده

من ابيه من کبار القرية وإما مجاعتها .كان له صوت حسن ويف أيا شهر حمر حيضر يف مراسيم احلسيين ويقرأ املراثي بصوت حزين بنی
أهايل القرية وکانت تلك األناشيد واملراثي فتحت له باباً حنو الشعر الديين والرتاث الثقايف الشيعي يف جنوب لبنان .إن عائلة الشاعر وريثة
الكتب الفلسفية والفقهية وقصائد الشاعر اليت بقيت يف األجيال املتوالية يف أسرهم ،وتلك العلو والدراسات قد سامهت يف إثراء آراء مشس
الدين وإذکاء قرحية هذا الشاب (بابطنی .)44 :2002 ،وهکذا ،فإن احلياة يف أحضان الطبيعة والتمتع باهلدوء يف ضوء الشمس الذهبية
اجلو الروحي أليا تاسوعا وعاشورا من
ونسيم الصباح ،مع رائحة الورود اجلميلة يف السهول والتالل قد أدمج يف روح مشس الدين الشابَّ ،
القرية وبعث يف روحه املناجاة والنوحة مع التاثر العميق والشوق املتزايد األمر الذي تبلور يف شعره فيما بعد .اعرتف الشاعر حممد علي يف
قصائده املبنية على التصوف من تأثر لشعراء اإليرانينی نظری« :موالنا» و «العطار» و «احلافظ» ،منوها إىل وجهة نظره ،ويستند شعره
وجمموعات شعره إىل بعض التجارب مثل الثقافة العربية واإلسالمية واإلنسانية (بيد  .)۲1 :113۲ ،إنه رغم من تأثره اخلاص من العطار

 /160حبوث يف األدب املقارن ،السنة الثامنة ،العدد  ،32شتاء 1311
مل يبوح بذکره صرحياً ولکنه يف مکان آخر يصف نفسه بأنه من مواطين العطار ويقول :إين ولدت يف نيسابور .ويصف نفسه بأنه تابع
للعطار .ويف مکان آخر يتحدث بوضوح عن منطق الطری للعطار فيقول« :عرش آصف ٍ
باق فی مناعته أو منطق الطری فيما خطه الرسل»
(مشسالدين .)301 :2001 ،إن يف شعره لطافة ونعومة وإيقاع داخلي قد جری يف جو من العرفان والتصوف رغم من أن الشاعر بنی
انتاجاته الشعرية بلغة رزينة وحمکمة ولکنه استطاع أن يبينها بلغة سهلة ومعاصرة (روشنفکر ،مجشيدیَّ .)56 :1313 ،
إن مشس الدين يف
انتمائه إىل العرفان اإليراين ث اإلسالمي يعرتف بإن صلته بالعرفان اإليراين يرجع إىل ماضيه من جهة وإىل تعرفه على العرفاء الکبار اإليرانينی
من خالل دراسته وکتاباهتم من جهة أخری (احملادثة مع الشاعر بتاريخ .)۲1/1۰/21إن لشعر هذا الشاعر تدفقاً موسيقياً هادئا داخلياً

يتلقي عادة يف فضاءات صوفية وعرفانية .رغم من أن الشاعر يتلقاها بلغة بسيطة دارجة للغاية ،ومع ذلك مت التعبری عنها بقوة( .روشنفکر،
مجشيدي.)56 :1313،

المصادر
الف :الکتب
 قرآن کريم.
 نهج البالغة.
 .1ابن عربی ،حميی الدين ()1405؛ الفتوحات المکية ،مصحح عثمان حييی ،اجمللد  ،14قاهره :املکتبة العربيه.
 .2و

س  ،ش ییس

 .3قیس

ری ()9812؛ شرح التصوف لمذهب التصوف ،ته م:

ث او .

ی ،رع ه م ()9815؛ شرح شطحیات ،ت ح ح س ی ی ل ،ش پ و  ،ته م :ی

ه بهوری.

 .4ا ،حیهوش ل ()9831؛ مبانی عرفان و تصوف ،ته م :د شگ ب عال ه بخ بخ اس.
 .5هج ،و س ()9831؛ مقاومت و پایداری در شعر عرب از آغاز تا امروز ،ته م:
دف ع قه

د وفظ شر ع ر وسر ی

ع نژعسشگ ب عیو ع ق را دف ع قه .

 .6نورلو دی،

هلل ()9813؛ سلطان طریقت ،ش پ عّ  ،ته مَ :گ ب.

 .1لو دی َ یس ،عخه هلل ()9818؛ حق و تکلیف در اسالم ،ق :

ء.

 .1ریل َ دی ،ج یس()9812؛ مقاومت در شعر قیصر امین پور و محمد علی شمس الدین .ر جه دی ی د شگ ب
و ر س ته م.
 .1رع فا  ،ی ؛ لیش هی ،س ه ()9818؛ نمادهای پایداری در شعر معاصر لبنان ،ش پ عّ  ،ر
گ ل.
 .10زيتون ،علی مهدی () 1116؛ لغة محمد علی شمسالدين الشعرية ،بریوت :سلسلة األدب احلديث.

 :ی خه
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 .11ج دی ،ه لقف ()9813؛ فرهنگ لغات ،اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،ش پ عّ  ،ته م :بهوری.
 .12مشسالدين ،حممد علی ()2001؛ األعمال الشعرية 2 ،جلد؛ الطبعة األولی ،بریوت :مؤسسة العربية للدراسات والنشر.
)2002( .................. .13؛ أمیرال الطیور ،الطبعة األولی ،بریوت :داراآلداب
المرة ،الطبعة األولی ،بریوت :داراآلداب.
)1112( .................. .14؛ طيور الی الشمس ّ
)2002( .................. .15؛ مماليک عالية ،الطبعة األولی ،بریوت :داراآلداب.
)1112( ................. .16؛ أناديك ياملکی وحبيبی ،الطبعة األولی ،بریوت :داراآلداب.
)2001( ................. .11؛ الي س من الوردة ،الطبعة األولی ،بریوت :داراآلداب.
 .11عط ر ش وری ،ف اه جهّال ()9835؛ دیوان ،ت ح ح تقس تف یس ،ته م :عییس ع ف س گس.
 .11عط ر ،ف اه جهال ()9813؛ منطق الطیر ،ت ح ح دی
)9831( ................... .20؛ مصیبتنامه ،ته م:

حیه رض ف قس یهی س ،ته م:

ل.

)9833( ................... .21؛ اسرار نامه ،ت ح ح ه

د گوس ال ،ش پ دع  ،ته م :ع ر.

 .22عیس ل عثی م ،سجوا ی ()9838؛ کشف المحجوب ،قه ه حیود ع هی ،ته م:
)9833( ................. .23؛ منطق الطیر ،ت ح ح :ه
 .24فوالدی ،عی ض ()9831؛ زبان عرفان ،ته م:
 .25ی ی اس ،ق

ل.

عو.

د گوس ال ،ش پ سش  ،ته م :عییس ف س گس.
ل.

()9832؛ وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت ،ته م :س س.

 .26جیشس ،حیه ق ل حیه تقس ()9538؛ بحار االنوار ،حقو :لیقس

حقق م ،ش پ دع  ،عا :د ر

إو ء ج ث جق س.
 .21معجم البابطنی للشعراء العرب املعاصرين ( ،)2002مجع و ترتيب و تنفيذ هيئة املعجم ،اجمللد اخلامس ،الطبعة الثانية.
 .21سی س ،سی اوم ()9832؛ کلیات عرفان اسالمی ،ته م:

یخ .

 .21ا وقس ،حیه لقف ()9831؛ فرهنگ اساطیر ،ته م :ؤ شه ط جق ا ع تحق ق ا ف س گس
 .30اید من ب ،اه هلل ()9818؛ مبانی و اصول عرفان نظری ،ق  :ؤ شه َ و س ع نژعسشس

عو.
ی س (رب).

 .31اث س ،ه اح س ()9815؛ فلسفه عرفان :تحلیلی از اصول ،مبانی و مسائل عرفان ،ق  :دف تخی غ ا ال س
وو ب عیی ه.
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ب :المجالّت
.32

ل قه س ،و جحشل؛ حیهی ،عاس ()9818؛ « ر س تطخ قس

ل سش س

ه عخه هلل جخ دع س

ع لال جهال رع س» ،مجله ادب عربی دانشگاه تهران ،دعرة  ،3ی رة ،2ص .252 -228
.33

اس ،ف

()9831؛ «

هاشس

س در َث ر دع ع ف ر رس ع ع رس :رالب عخه ج رخور ع

در درنور» ،فصلنامه پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی ،ی رة ،9ه ر  ،9831ص .911-911
.34

دقس ،ج ه؛ ع علس ،ر ض ه ()9811؛ «و ا در ع ف م» ،مجله پژوهشهای فلسففی کالمفی ،دعرة ،1
ی رة  ،23ص .38-89

کاوشنامة ادبیّات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی  -فارسی)
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه
سال هشتم ،شمارة  ،23زمستان  7231هف .ش 7323 /هف .ق 3172 /م ،صص 762-731

بررسی تطبیقی مضامین هستیشناسانه محمد علی شمسالدین و فریدالدین العطار
1
نیشابوری
2
ئس ل ی
فه یه
د شجوی دی ی گ عب م ع د ّ ا ع س ،د شگ ب فه م ،ا م

د ر ال س

3

د ش ر گ عب م ع د ّ ا ع س ،د شگ ب فه م ،ا م

ه رض ی ی ی دب جفس

4

د ش ر گ عب م ع د ّ ا ع س ،د شگ ب فه م ،ا م

وش ل َق وش س

5

د گ عب م ع د ّ ا ف ر س ،د شگ ب فه م ،ا م

چکیده
حیهعیس یس جهال ،ع ی گ ا س ی ع ف س ع رثث عطر ر شر وری ر ؛ لییره ارل ترثث ا و رور
ص ف س سش س س در ق
در ق ع  .علود سی ّ
ه ،عوها علود ،و ا ع
ل سش س
س دع ع ع َث ر ف ع س یه در ال ه و ه ه ،ت ی وم در ال وضوع نژعسشس ج شهب ر ؛ ر ال در ارل
ف دب رعو تو فس -تحی یس ع توله ه رل ترثث ع ترثث د رس یره در ار تخس شروم؛
ط جقه قس هب
ا ب ف شه ط ب هب ر  ،ارل ر ل در رق سر دع ر ع ر رس رو ه .سی ر ل ،ر تولره ره تثث نر ا ی
یس جهال ع ف م ال س -ا س ع َث ع ف س در د ّ ا ف ر س شگرو گس ع رخ س سر ع تفر عاسر ی یر ر د ارل
ف س در ق ع در ق اشه عط ر تحی ل ع تخ ل ه .اج ش م د د ،س دع ع در شگرو گس ع ری م ره یر رگ ی
.
ه یجة و ا ع توجهی دع رب
یوم عوها علود ااهاگ تش ه د ر ه .سی ل گ و س دع ع ه
واژگان کلیدی :د ّ ا تطخ قس ،حیه عیس یس جهال ،عط ر ش وری ،عوها علود ،و ا.

 .9ت راخ درا ف 9813/1/83 :
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 .2ر ا هfahimehmirzai723@gmail.com :
 .8ر ا ة واش هة شئو sardareaslani@yahoo.com :
 .5ر ا هrezanajafi84@yahoo.com :
 .1ر ا هaghahosaini@gmail.com :

