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عطار النيسابوري ومن مجلة هذه التأثرات إننا جند مضامنی المشس الدين شاعر لديه اجتاهات عرفانية وهو متأثر من علی إنَّ حممد
أمهية املفاهيم حول  ورغم من املوت والفناء يف أشعاره. لوکذلک احلریة العرفانية والرؤی حو وجودية ومفاهيم حول وحدة الوجود 

هذا املوضوع. من  لحو  حول هذه املعرفة؛ ولکن مل يتم حبثاً وافياً  تالشاعرين والتأليفات اليت دون املعرفة الوجودية يف أشعار کال
تأثر بنی الشاعرين علی طريقة املدرسة الفرنسية لألدب املقارن بشکل وصفي أجل هذه الغاية فإننا عمدنا إلی دراسة التأثری وال

ات حول العرفان يف واملؤلفسالمي اإليراين ونظرًا لتأثر مشس الدين من العرفان اإل وحتليل احملتوی يف أشعار هذين الشاعرين.
يف توظيف تلک املضامنی من خالل املقارنة بنی األدب الفارسی، فإننا حاولنا يف هذه الدراسة تبينی کيفية التشابه واخلالف 

تشری النتائج الی أن کال الشاعرين قد تشاهبا يف التعبری عن وحدت الوجود و کذلک عطار النيسابوري. الأشعار مشس الدين و 
 . املوت والدة جديدة ا توحي بأن  نظرهتما الی املوت فإن  
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 المقّدمة. 7
 إشکالّية البحث .7-7

ية أو املعرفة الوجودية هي فرع من الفلسفة وهي تعاجل الوجود مبا أنه موجود. وبشکل تقليدي فهي تعترب الشق املهم دإن الوجو 
املبحث  وعلة تکون الکائنات ومن َثَّ  معرفة الوجود لمن الفلسفة املتافيزيکية، اليت حتاول األجوبة عن األسئلة اليت تطرح حو 

ظر العرفاء أن الکون هو وجود ألنه من وجهة ن ألنه هو غاية الغايات ومنشئ الکائنات. ؛وجلَّ  األساسي حول معرفة البارئ عزَّ 
من مجلة املضامنی اله. ع   بَ عز  والوجود احملض هو اهلل. لذلک فإن يف العرفان اإلسالمي املعرفة الوجوية تعادل معرفة البارئ حمض

وجل وما عدا ذلک  الوجود اليت تبنی أن ذات الوجود هو واحد ويتمثل يف وجود اهلل عز  وحدة حول الوجودية، هي الرؤية حول 
ک الرؤية استخدموا بعض لتلک الذات او من متعلقات تلک الذات. وإن العرفاء لبيان ت من وجتلی رمن الکائنات هو ظهو 

ومن تلک األمثال هي املرآة اليت نشاهد أنفسنا من خالهلا وقد وظف الشاعران هذه الرمزية لبيان رؤيتهم حول وحدة األمثال 
هتا معنی الوجودية، هلذا فإن العارف عندما يشاهد ياالوجود. ومبا أن وحدة الوجود هي احلریة نفسها، احلریة اليت حتمل يف ط

أن ينطق. ولکن املضمون الثاين الذي يرتبط  عباحلریة ويظهر العجز من نفسه واليستطييشعر عندئذ عالی تو ک عظمة اخلالق تبار 
فإنم میجدون تلک  ،اإلذعان بظاهرة املوتمن للحياة. والعرفاء رغم  اً الرؤية حول املوت باعتباره جتديد هوباملعرفة الوجودية 

نَّ مضامنی الوجودية يف املؤلفات العرفانية للشاعر املعاصر جدير بالذکر أ ؛ ألنم جیدون حياة جديدة من خالل املوت.الظاهرة
عطار النيسابوري. ال، مبا لديها من الطابع الصويف، فإنا تضاهي کثریًا آراء الشاعر العارف اإليراين (1)اللبناين حممد مشس الدين

الدين بتلک املضامنی هو نتيجة  الشاعر مشس غالنشيبدو أن ا علی الطابع الصويف والعرفاين. ن سجت تلک األشعار لذلک
غالبة  ةعطار الذي کانت املضامنی العرفانيالف عليه الشاعر من خالل معرفته بأشعار عالقة الشاعر بالعرفان اإليراين الذي تعرَّ 

واحلریة ية داملعرفة الوجو مضامنی العرض الوجيز حناول تبينی  اوهبذه املقدمة ومن خالل هذ علی أشعاره وتتکرر بشکل متفاوت.
عطار الواملوت وکذلک متثيل املرآة يف أفکار وآراء هذين الشاعرين العرفانية. بعض النتائج تشری إلی أن مشس الدين کأستاذه 

فه علی عظمة اخلالق وکأستاذه لدية فکرة خاصة حول املوت بأن املوت هو قد أصابته احلریة يف وادي التحری بعد تعر   النيسابوري
جتدر اإلشارة إىل أن  الوجودية. استفاد من متثيل املرآة حلصول إدراک صحيح حول الوحدة کأستاذةدة وکذلک  جتديد حلياة جدي

، ومن خالل متابعته رفيق للعطار أنهب ،نفسه عرف لناعلى سبيل املثال، ي .مشس الدين نفسه يعرتف باهتمامه بالعطار وآرائه
/ وتبعت الی  أنا فی نيشابور وأنت مقيٌم فيها» :فيقول لتلك اخلامت فصاً نفسه  علوجی اً حيسب العطار خامت ،للسلوك العرفاين

« / فوجدُت علی السّجاده خاتمک الفّضي وکنُت أنا نقش الخاتم / ودنوت وخانتني قدماي بيتک قلبي حّتی ألقاک
عطار، ال الوهو يعرتف أن معرفته العرفانية قد أخذها من  عريب لبناين إن مشس الدين شاعر (.15: 2002الدين،  )مشس

 ال يستطيع کالشاعر أو الکاتب الفارسي الذي درس بقية آثار الباقنی أن يدرس بقية القصائد الفارسية. لذلک وإن کانت آراءه
وأنه اليستطيع أن ينحاد عن أراء  النيسابوريعطار الآراء العرفاء اإليرانينی، ولکن مشس الدين نفسه يعرتف بتأثره من  متاماً تشبه 

 . هوأفکار العطار 
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 الّضرورة واألهّمّية والهدف .7-2
الالهوت ونظرية املعرفة،  معرفة ، مبا يف ذلكملعارفلعديد من ل بانياً مَ التی تعد   ملعرفة الوجوديةمواضيع اأمهية  ال میکن جحود

الشواهد التارخیية واألدلة تشری إلی أن املعرفة إن حبيث  .العميقة على حياة اإلنسانا آثارهة بالغة من خالل يأمه هذه املعرفةفل
الوجودية ال تزال هي إحدی اهلواجس األصلية لدی اإلنسان وهي القسم األکرب من املصادر الدينية املتنوعة اليت تشرح لنا مبدأ 

س  مشكر هو رغم من اعرتاف الشاعر اللبناينذ ير بالاجلدمل. العاباهلل وکذلک تشرح لنا عالقة اإلنسان  الکون أو اخلالق وهو
  .جنازات املهمةعطار ولکن مل تتم دراسة حول هذا التأثر. لذا تعترب الدراسة حول هذا املوضوع من اإلالالدين بتأثره من 

  أسئلة البحث. 7-1
 ؟ديةالوجو  ر يف أفكارهاعطالإىل أي مدى تأثر مشس الدين ب. 1
يف آراءه الوجودية حول املعرفة الوجودية واحلریة  يعطار النيسابور اليشاکس أو ستطاع مشس الدين أن يضاهي كيف ا. 2

 واملوت؟
 ة البحثلفيّ خ .9-3

الفکثرة الوجوديثة يف شثعر جثالل الثدين مبثادئ وفيما يتعلق خبلفي ة البحثث، البثدَّ مثن القثول، بثأنَّ بعثض املقثاالت قثد كتبثت حثول 
األنثروبولوجيثا عنثد »من قبل حسن أكربي بریق ومقال آخثر بعنثوان « نج الرومي يف الوجودية»الرومی، مبا يف ذلك مقال بعنوان 

ي مقثاال حلسثن أمثنی مقدسثا، ولكن وفيما يتعلق بالدراسة املقارنة ملوضوعات علثم األنطولوجيثا، فقثد كتثب أبو «العطار النيسابوري
، ولكثن فيمثا خیثتد بدراسثة مقارنثة «دراسة مقارنة للموضوعات األنطولوجية عند عبد اهلل الثربدوين وجثالل الثدين الرومثي»بعنوان 

 اآلن.حىت الدين والعطار النيسابوري، مل يطبع أثر  ألفكار حممد علي مشس
 ة البحث واإلطار الّنظريمنهجيّ  ـ 5 -7

يلي علی منهج املدرسة الفرنسية لبيان التأثری والتأثر ملعاجلة موضوع املعرفة الوجودية لالوصفي والتحمتت هذه الدراسة بشکلها 
  .العکسية حول املوت لدی الشاعرين حول وحدة الوجود واحلریة العرفانية والرؤی

 حليلالبحث و التّ  .3
 الوحدة الوجوديةـ 3-9

عض مرادفة للوجوية، هي الفکرة باملباحث املرتبطة باملعرفة الوجودية اليت تعاجل مسئلة الوجود بشکل خاص ويعتربها ال من أهم  
وحدة الوجود نظرية عرفانية وفلسفية اقرتحها ألول مرة ابن  إنَّ  الوجودية وهلا مکانة مرموقة يف أشعار الشاعرين. ةالوحد حول معرفة

س يف الوجود إال اهلل وحنن رغم من وجودنا ولکن وجودنا متعلق بوجود اهلل ومن کان وجوده متعلق بغریه فإنه  ليإنه العريب وخالصتها: 
يف هذه النظرية ال يوجد إال حقيقة واحدة واملظاهر املوجودة يف الکون ليس إال ظواهر  .(263/ 4ه.ق:1405عدو  )ابن عربی، ملکا

ال ينبغي لإلنسان أن يدعی أنه هذه النظرية ليس هلا أي  صلة بالشرک وطبقا هلذه النظرية  .(61: 1315وتعينات لتلک احلقيقة )بيات، 
: 1362ن هذا اإلنسان هو مظهر من احلق ذاته )مهتی، أو حقيقي إال هلل.  اإلنسان ليس له وجود ذايت وال وجودهذا بدل الرب؛ ألن 

هو هلل وحده وما بقی ليس له وجود حقيقي بل مجيع الکائنات مظاهر وظل من يعتقد العرفاء أن الوجود احلقيقي يف هذا الکون إمنا  .(16
إنکار البارئ وإنکار الکون. يقول العرفاء حنن نقر بالکثرة يف العامل  وجود البارئ عز وجل لذلک يطلق عليها جمازا. هذا الکال  ال يعين
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هذا فإننا نستطع أن نعترب ، أجلمن  (14: 1313پناه، ان)يزد .ولکن نقول إن هذه الکثرة من مظاهر الکون وليس الوجود نفسه
يف العرفان اإلسالمي الذي اتفق  ها األولاملوضوع من أهم املوضوعات وأساساملعنی األول للوحدة الوجودية. وهذا  ،العرفان

عندما اعترب هذه املعرفة من املشاهدات  اءً البعض ارتکب خط (104: 1351 )پورجوادی، .وثيقاً  واتصل بعرفان ابن العريب اتصاالً 
ألن الوحدة الوجودية تعين أنه ال ي ری غری اهلل؛ ولکن املشاهدة تعين االحتاد مع اهلل. ومن خالل هذه الفکرة »الصوفية وقال: 

ة من شعاع من ذات البارئ. ويظهر التفاوت بنی وحدة املشاهدة والوحدة الوجوديإتعين وحدة الشهود کل شئ هو مظهر و 
اهلل ورأيت إال  ما رأيت شيئًا قط »هو الکال  السابق مع إضافة کلمة واحدة: : خالل مقارنة العبارتنی التاليتنی: العبارة األولی

 (.893: 9831 فوالدی،« )اهللإّّل ما رأيت شيئا قط »ولکن العبارة الثانية: هو الکال  املنقول عن الشبلي حيث قال:  .«فيه
ترتبط باحلالة النفسية وذلک عندما يواجه العارف البعض أن هذه املسئلة )الوحدة واحتاد العارف مع الکون(  یعذلک ادَّ وك

هي من املباين األصلية واملهمة « احتاد املشاهدة»إن احتاد نفس العارف مع الکون أو  (.222 :هنفس صدراملجتربته العرفانية )
 وهي:هامة من رؤی الشاعر حول فکرة الوحدة الوجودية وصلنا إلی نقاط  العطارلدی الشاعرين ومن خالل دراسة آثار 

 عرر و ع عرر جز  لرری بیشرریس  رر     شرر  

 در گرر  یرر ال عرر جز  ع َم عرر جز   ع رر     
 

  ع   ع  س  ال لییه   یس       شر   

   ش  غ    ع ع گر  سشر  َم سر   ع ر     
 

 (3: 9833 ،عط ر   ش  وری)

 منا هو اهلل ال إله إال هو.إ إمنا الوجود احلقيقی هلل فقط وليست هذه األشياء إال مسميات. ،إال حلقةليس العرش والكون 
 موجود. يءسواه وإن کان ش يءوال ش ن ذلک العامل هو اهللأجتد أن هذا العامل و  متعن يف الکون، فإنک

 لییررره ارررا ت ا   ررر    ررر      ررر      
  

 لییرره اررا ورر ا ع عخرر را    یرر      
 

(3: 9831 ،عط ر   ش  وری)  
 خمتلف د أن األشياء مرجعها ذات واحدة ولکنها متعددة األوصاف. األشياء کلها حرف واحد ولکن العباراتجت

  ررر     اررره یررره    ررره  ررره    َررر د  رررس 
  

 گرررر   خ  رررره  رررر ب ر  در  رررره جخرررر     
 

(911: 9833 ،عط ر   ش  وری)  

 ينبغی عليهم أن يکشفوا عن احلقيقة.لبسة األطلب هذه الرؤية أناس ذوی معرفة وإن وجدوا املعرفة يف تت
فناء اجلزء يف الکل وکذلک يتربی عن فکرة  هي الوجودية العطار معرفةالوجودية هي أن  العطارزة اخلاصة يف آراء ولكن املي

وإمنا هي  ل يف هذه الوحدةوجود لالحتاد واحللو  الکل. ولکي يثبت بأن ال االحتاد واحللول، حبيث يعتقد مطلقا باستغراق اجلزء يف
ويعتقد أيضا أن الکثرة أمر اعتباري وأن الوحدة . ةر الصو األفکار يف هذا اجملال ويشب ه اجلزء بالقطرة والظل بمباين استغراق جمرد 

  أمر حقيقي للعامل والوحدة هي عنی الکثرة. وعنده أن الوحدة ليست الوحدة العديدة.
    گررر  اارررس   ررر   ارررل سیررره اارررس     

  
   ررر د قفررر   یرررس گررر  ر یررره عرررهد ر   

 

 

(159:9835، عط ر   ش  وری)   
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 إن کــان شــج موجــود فونمــا هــو الواحــد لــيس ســـواه
  

 اترك العـدد والحسـاب والتعـدد فـوني ألبـالي بالعـدد 
 

 

       سیررررره ع سررررر   ع شررررروم     ررررروا 
  

 فررررر ري گررررر دا   ع  ررررر ا   ع  ررررر   ع    
 

 

 (40)املصدر نفسه:
 الكــــــــــــل والجميــــــــــــ  ّل شــــــــــــج وعنــــــــــــدما نفــــــــــــر 

 

ــــه نحــــن ونحــــن هــــومــــن   ــــة ب ن  أنفســــنا تبقــــی الحال
 

من أهم وهذه  ةموجودشئ بل مجيع األشياء کل   ههي أننقطة االشرتاک بنی الشاعرين يف الفکرة حول الوحدة الوجودية ولكن 
 ؟ «من حنن»النقاط املعرفة الصوفية لوحدة الوجود اليت تعين: 

الوجود حقيقة وجتری  يف مسئلة وحدة الوجود ولذلک يعتقد بأنعطار خاصة الفکريًا مع العرفاء و يشرتك إن مشس الدين 
ات وليس هلا حقيقة يرض واجلمادات واحليوانات ليست إال اعتبار هيات کالسماء واألاهذه احلقيقة يف مجيع الکائنات وأن امل

ن. کأمنا مجيع مظاهر احلياة وأن مجيع الکائنات مظاهر لتلک احلقيقة الواحدة. لذلک فإنه نال االحتاد مع عناصر الکو  خارجية
ومالصقا مع  شاعر ارتبط ارتباطا وثيقاً لوکأمنا ا من کيان الشاعر الداخلي اً شکلت جزءفإنا تعددها و وعناصرها رغم من تنوعها 

شراييني عروق  »...يقول فيها: « ارتعاشات اللحظة األخریة»فنری الشاعر يف قصيدة عنوانا  .مکونات هذا العامل املتعددة
  .(10: 2001 )مشس الدين،« / دمعاتي شآبيُب من المطر... / آهاتي لهاث الريح / أوصالي حبال الشمس األرض

من وجوده الضائع. من منظاره أن الشجرة ليست  کانه قد وجد قسماً   ينظرأينما اآلخرين، بل  عنت رؤية الشاعر فاختلف
إليها الناس بل أن الشاعر يبحث عن ذاته وأن الصخرة قد أخذت اللون والرحية الشرية وأن ينظر هذه الشجرة املألوفة اليت 

الطبيعة وأجزاء الکون. وقد تابع الشاعر قطرات املطر هي جزء من الدموع املسکوبة من الشاعر. وهذه الوحدة واالحتاد مع 
 قائالً: وتعامله مع عناصر الطبيعة وصفه وبيان هدفه الصويف من خالل اندماجه

ماِء واأَلْسالِك واأَلشَجارِ  َوَأنَت يَا َجميلُ » / فـََيْختِلي الَحبيُب  / وَأَعْدتَني بِ ن يکون هناَك َموِعٌد معك / يَا ُمَکهرَب الدِّ
  (22 :2۰۰۲الدين،  )مشس «/ قُلَت لي: َأراَك في األراكِ  بِالَحبيبِ 

وهذا  بوب واالحتاد املطلق معهوهرته األصلية هي الفناء يف احملاألزيل. ولکن جع ودعا العاشق واملتأهله باحملبوب ذا هو تضر  ه
هو احتاد العاشق باملعشوق الذي ينتهي بوحدة الوجود. الوحدة اليت تبنی أن الوجود احلقيقي جلميع األشياء هو اهلل وحده. وإمنا 

وهکذا فإن الشاعر االراك اهلل يف شجر کما يری  مع اهللأن الشاعر يری نفسه  هذا يبنی لناو الوجود الظاهري ليس إال شبحًا .
 يتصور مجيع األشياء هي اهلل وال غری.

 رآةالتمثيل بالم.3-3
فکرة وحدة الوجود وإن کان املثال ال يعرب دقيقا عن استيعاب لتسهيل شياء احلسية واملادية وا لضرب املثل باألأالتجإن العرفاء 

هذه إحدی إن  ساعد علی فهم املسئلة.دي ي  اکن املثل امللقليب ومعنوي و إدراك حباجة إلی  وضوعاملاملراد الذهين والفلسفي وهذا 
. احلجم والشکل مرايات حمدبة أو مقعرة متفاوتة عشرأما  األمثال املتخذة للتعبری عن املراد هي املرآة. تصوروا شخصًا واقفا 

بعاد متفاوتة يف املرايات. لقد تظهر من هذا الشخد عشرة مظاهر أالشخد هو واحد ولکن تظهر منه صور متعددة ذات 
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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دون أن يقولوا ال توجد کثرة يف ة أخری أن الذين يعتقدون بنظرية وحدة الوجود أنم ال يريبعبار  .يف املظهر وليس يف أصل الذات
ذات  دات إمنا هي ظل ومظهر منو وجود احلقيقي وبقية املوجنه له الأالعامل، بل إمنا يعتقدون أن الوجود احلقيقي هو هلل وحده و 

 ؛املرآةاحلق. ولو تأملنا مثل املرآة، لوجدنا أن مجع الصور احلاصلة ليس صورة واحدة وإمنا لکل صورة شکل خاص ترتبط به نوع 
احلاصل هو هل الوجود  إذن فال نعنی من وحدة الوجود أن الکائنات يف العامل شيئا واحدًا وال اختالف بينها، ولکن الکال 

املرآة مثالً  عطار النيسابوري لتبينی هذه الرؤية يستخد الإن الکائنات يف هذا العامل هلا وجود حقيقي؟ أن احلقيقي هلل وحده أو 
 فيقول: 

 رعی ت ا َا  رررررره  ررررررر ب  تررررررواس    
  

  رررره    رعی  ررررف تس َارررره تو رررر    
 

 

 (83: 9835، عط ر   ش  وری)
 إنك أنت الموجود من جهة الذات کـالمرآة الرئيسـة

 أو السلطان والسلطان من جهة الصفات آية منـك   
 

آة يعين أن اهلل سبحانه خلق اإلنسان کهيئته وقد أغدق عليه الکثری من الصفات الربوبية وقد أعطاه تشبيه االنسان باملر  إن
وإن القلب هو مرآة لوجود اإلنسان ومظهر جلمال  بامسه وتاره خیلع امسه علی اإلنسان هواإلنسان اجلمال من ذاته. فتارة يدعو 

 لنفس.امرآة من الروح و احلق ولکسب املعرفة من عظمة اخلالق ينبغی أن نصنع 
 سرررر  یرررره در  اررررل د ارررر ب دعر م ی رررره 

   شررررروم ر  لررررر م   َا ررررره د   هاررررره 
  

  قطررررررره د  َا ررررررره لررررررر م ی ررررررره 

 لررررر م  رررررود َا  ررررره ل  ررررر م ی ررررره
 

 

 (243 :نفسه صدرامل)
 دار فــــــــــــــــي هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــدائرةكــــــــــــــــل مــــــــــــــــن 

ــــــــه ــــــــرو  فــــــــي مــــــــرآة قلب   عنــــــــدما رأل صــــــــورة ال
  

 جعــــــــــــــل مـــــــــــــــرآة الــــــــــــــرو  نقطـــــــــــــــة القلـــــــــــــــب 

 الواحــــــــــــــــــــدجعــــــــــــــــــــل نفســــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــرآة هلل 
 

 ة عميقة وحسب احلديث قرب النوافل هذا من الواجب أن جیعل نفسه مرآة ألفعاله وأعماله وبعبارة أخری يکون هومع بصری 
  مرآة ً 

َ
صورته عن نی. إن احلق ذاته وبأحديته هو جامع للکماالت ومرآة تامة ملظاهر اخلليقة. وقد جتلت وظهرت يف مرآة للعامل

ث جاءت يف يالطيور يف کتاب منطق الطریح رحلةظهرت جليا يف ناية  وغاب هو عن املرآة. إن مرآة وجود البارئ الصورمجيع 
 جواب الطيور املتحریة:

  رررس  فررر م َ ررره    َم و ررر ا  طررر  

   سرررر  یرررره َارررره  واشرررر ل    رررره در  ع  
  

 یآا رره   رر   اررل و رر ا شرروم َف رر    

 لرر م ع تررل سرر  لرر م ع تررل    رره در  ع    
 

 

 (833: 9813،   ش  وریعط ر )
 جاء الخطاب من حضـرة الحـد دون شـر  وتفصـيل
ــــــــــي المــــــــــرآة ــــــــــَر نفســــــــــه ف ــــــــــ تي ي ــــــــــن ي  کــــــــــل م

  

 الحــــــــد واضــــــــح كالشــــــــمس وهــــــــذه هــــــــي المــــــــرآة 
 الصــور فــي مــرآة الحــد يجــد نفســه وبدنــه متحــد مــ 

 ج

التجلي يف الدارين جیدون مرح  إن الذين يعتقدون مبرآة اهلل قد ختلوا من الکثرة ويف ضوء الوحدة يرون الکثرة. ويف ضوء هذا
ينتخبون  لذلکذاهتم أنا أفضل من املاء والرتاب و  اأنفسهم يف مرآة احلق جیدو  ااخليال وينکرون إصالته. إنم عندما يشاهدو 
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 تعالیو تبارك عطار حياول تبينی العالقة بينه وبنی احلق الهذه الفکرة من متثيل من ملهما کان   طريقة أخری. إن مشس الدين
 مع مجع  تالذي ظهر مع أحديته جامعاً للکماالت ومرآة ملظهر مجيع اخللق. اجذا يتحدث لنا عن احلق ذاته وهك .بطريقة خاصة

الصورة الظاهرة يف املاء ويقول   كخیيل هلم أن وجود احلقيقي تل .يف املاء الصايفأصابعهم حول نر صاٍف کاملرآة حتی يغمد 
إن هذا إال املرآة نفسها. وهبذا  اخلتا  أن الشخد الرابع ينتبه إلی التيه الذي وقعوا فيه فيقول:. ويف كکل واحد منهم هو آنذا

 االعتقاد حول مرآة اهلل قد ختلد من الکثرة ويف ضوء الوحدانية أنم جیدون الکثرة وعندما يشاهدون أنفسهم يف مرآة احلق
إلی هذه احلقيقة بأن  نی لديهم الکثرة ويصلو نيف ضوء الوحدة وتف جیدون أنفسهم أنم أفضل من املرآة. وهبذا جیدون البقاء

 الکثرة تتجلی يف وحدة احلق.
حتی  / ورا  َتحَت رُکاِم الَماء فَاخَتَصُموامُ / َوَجُدوا َوجَها  َمنِسيا  / َمط ِحيَن اجَتَمُعوا َحوَل النَّهر/ وَکان النَّهُر َصِبيا   / الِمرآة»

/ َلن  ي/ َبل َوجهِ  :الثَّاِني/ قال  / )وَهَول فی النَّهِر َکَصّياٍد أَعَمی( يول: هذا َوجهِ / قال: األ مأظَاِفُرهَنِشَبت فی الَماء 
/ و/ َعالمته/ تعٌب َتحَت الِجفَنين/ أمَّا الرَّاِب  ... )وُهو أقّل ي... َوجهِ  يقال الثَّاِلُث: َوجهِ  نبَعَد اآل أَحدٌ  ييَ ُخَذه من
َء/ ي: ّل شَملَهاةـ/ َکَمن يـََت ّمل فی ُصورَتِه/ فرأل سَبب ال لِثاَما وتَ ّمَل فيه نسيّ ف َماَط عن الوجه الم / ما  ...(َکاَل   النَّدمانِ 

 .(30: 2002ر، الطيو  أمریال) «ِمرآةـسول/ وجِه ال
  ةـ الحير 3-2

الوجود هي احلریة نفسها. يف حالة اليت ال ينکر فيها  إن االعتقاد املبين علی وحدة الوجود يصل نايتاً إلی احلریة. بل تکون وحدة 
کثرة األشياء ال تکون األشياء املتعددة إال شيئًا واحدا ال جتتمع قيها األضداد وجتتمع هذه األشياء يف وجود البارئ عزَّ وجل  

 لمخاطب وللغائب )أنت وهو(للمتکلم وللمخاطب )أنا وأنت( ول ووجود العارف وتتحد معاً. وحيث إن التمايز الذهين والعيين
والشخد وغریه، اهلل واإلنسان کل هذه املسميات سوف تزول وال يبقی سوی أن نطلق عليها  وللمتکلم وللغائب )أنا وهو(

 (.441: 1312)کاکايی، سوی احلریة وبغری لغة احلریة بأي لغة أن نتحدث عنها 
جتمع  صور األضداد. واحلریة ليست شيئا سوی تأثری شهود نستطيع معرفة مباين الکون إال عن طريقةيف حال يقال: ال 

(. هلذا جند العطار يف مقا  العارف املميز وصل إلی احلریة عن 222األضداد يف الذهن والنفس وعقل العارف )املصدر نفسه، 
اجلمع بنی طريق مشاهدة احلق ونطق جبمع األضداد ورسم لنا متايز األشخاص يف تصوير ثوب واحد علی شخصنی وکذلک 

 وجود البارئ والعارف نفسه وأن وجودهم مشرتك.
 در عشرررو ترررو  رررل ترررو   ترررو  رررل  ررر و 

  
 اررررا ن  س شرررر  گررررو دع تررررل  رررر و 

 

 

 (91: 9835، عط ر   ش  وری)

ـــت أنـــا ـــت وکـــن أن ـــك صـــرت أن ـــي فـــي محبت  إنن
 ثــــــــــــوب واحــــــــــــد ولکــــــــــــن علــــــــــــی جســــــــــــدين   

 

 

  ترررو   رررس اررر   رررل ترررو   ش ررره    دعی    
  

 اررر  ترررو تررروی ررر  ترررو    رررل، اررر  ترررو  ،  
 

 

 (823: 9833، عط ر   ش  وری)

 كأنـــت أنـــا أو أنـــا أنـــت يکـــون بعـــد بيننـــا إنـــي معــــ
 أو أکـــــــــــــون أنـــــــــــــت أو تکـــــــــــــون أنـــــــــــــت أنـــــــــــــت   
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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. 

فقد اضطرمت  / / فنحن وإن کّنا ضدين لمجتمعان / وأنا أنت / مجنون خطاك أنا / فمالي أخرج منك سواك أنا لست»
 (.30: 2002)مماليك عالية، « أحشائي فيك

مثثثن »املعرفثثثة الوجوديثثثة. احلثثثریة يف العرفثثثان « األنطولوجيثثثا» يف کثثثثری مثثثن األحيثثثان حتمثثثل معثثثى احلثثثریة يف العرفثثثان هلثثثا أمهيثثثة خاصثثثة و
: 1313)سثجادي، « املعرفثة العرفانيثة جتعلثه يف خضثم األفکثار و تغثریه و ات اليت تدخل عن طريثق فکثرة يف قلثب العثارف والبديهي
332.) 

يعتقثد  التحثری و أن حقيقثة املعرفثة هثي الدهشثة و ىيثر « شرح التعثرف ملثذهب التصثوف»هو صاحب کتاب  مستملي البخاري و   
 ىحریته وعندما تأخذه احلریة يعجز العارف عن املعرفثة. لعثل القصثد مثن هثذا يعثين أنثه يثر أن ه کلما ازدادت معرفة العارف ازدادت 

هثثثذه النتيجثثثة بأنثثثه ال جیثثثد کمثثثاال وانتهثثثاءا للمعرفثثثة  ينتهثثثي إىل كجیثثثد الراحثثثة فيثثثه فلثثثذل غثثثری احلثثثق و ينظثثثر إىل اسثثثتيناس بغثثثری اهلل و
أن يثثثرى عثثن الشثثبلي  يثثری نقثثثال کشثثف احملجثثوبجثثدير بالثثثذکر بثثأن صثثاحب کتثثثاب  .(134: 1361، 2)مسثثتملي خبثثاري،  

 (851: 9838)سجوا ی،  .«رو  المعرفة، دوام الحيرة»يقول:  ال غری و املعرفة ختد بدوا  احلریة و
وتعالی بنی الوجود والالوجود وبنی الوجود والعد  وبنی الوحدة واالتعددية والظاهر تبارك دما يشاهد العارف عظمة اهلل عن

دئذ تصيبه احلریة فعند ذلک ال يستطيع أن نبنی احلقيقة واخللقة تکون يف أن واحد، ع واآلخر وأن هذه األضدادوالباطن واألول 
 ينطق إال بلسان احلریة والعجز: 

« النظر إلی العجز واحلریة فيه كذل داهمأإلی أن رجال احلریة هم الذين نظروا يف هذه الداليل واستقصوها غاية االستقصاء ف»
 .(211/4: 1405 ،)ابن عريب
أهم األمور اليت يوصی به يف العرفان وتعترب من مراحل السری يف العرفان والتصوف هي الدعوة للحریة اليت اعتربها بعض من 

 ،جملسي« )كاللهم زدنی تحيرا في»العرفاء ناية املطاف ملرحلة التدين للفرد يف حديث من الرسول األکر  )ص( أنه قال: 
12۰1 :22 /221.) 
 یقذ أنزل اهلل تعالی عليَّ من املعارف يعتربها العقل من احملاالت من مجيع اجلهات لک»عريب يف تفسریه هو أن الا قاله ابن م

 .(2/261: 12۰1، )ابن عربی «ذات البارئدراك إجزه عن عالعقل بيقر 
كان عجز العقل يف هذا  وکلما، كجز عن ذلعئ عز وجل ويات البار ذ يستطيع إدراکيعتقد ابن العريب أن العقل ال 

دعاء وطلب احلریة يف الواقع حتصل عن طريق املعرفة القلبية لإلنسان استإن  ، فإن دهشته تكون أكرب.أکثرالوادي أكرب و 
ومن ث ما  طريقةباحلق  لنا فعر  تكل من التجليات  (.212 -221/ 6 :نفسه املتکامل وتوايل التجليات املتنوعة )املصدر

الية عارف عن طريق اتصاله باحلقائق العاحلریة والتيه يف ساحة احلق. إن الإلی إلی الوحدة واالحتاد ويف التايل وصل العارف ت  
 .واإلدراکات املتعالية احلاصلة من الکشف والشهود يصل إلی حالة ال يستطيع أن يبوح هبا

 س یررره  د توو ررره  ررر  لررر    قررره 
  

 لییرره گرر  گرر دد     ع  ع   رری سرر     
 

 

(13: 9833 ،عط ر   ش  وری)  
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ــــــــــد فــــــــــي نفســــــــــهكــــــــــل مــــــــــن   أصــــــــــابه التوحي
 مالغـــــــــــــــــــــ الهـــــــــــــــــــــم زال عنـــــــــــــــــــــه جميـــــــــــــــــــــ    

 

السلوک الصويف جعل الوادي السادس بعد التوحيد احلریة. و يف سرده لوادي السری و رمزي و عرفاين  أثر إن کتاب منطق الطری هو 
التيه و احلسرة. إن سال الطريق العرفاين يف هذه املرحلة من السری يصاب باحلریة و الروحي  يف هذه املرحلة يصاب العارف باألمل

وامق يف سبيل احملبوب و ال يعلم شيئاً سوی أنه عاشق و يف مرحلة التوحيد يفقد يف هذا الوادي اد خرها مجيع املعارف اليت و املستمر 
  .(۲1:)املصدر نفسه لکنه ال يشعر هبذا احلبو األزيل 
ينکشف لنا أنه عندما تنفتح  ة،طريق احلری  كسالو أحوال العارف و حول ماهية احلریة  العطارظرة عميقة إلی ما يصفه لنا بنو 

رؤيته القلبية يشاهد عظمة  لمن خالو  يستشعر مجال العامل العلويو  الرموزو تنکشف له األسرار و  كأبواب الغيب أما  السال
مشاهدة و عندئذ يصل إلی الرؤية  امللکوتيةو طرب مسعه األنغا  السماوية تو احلب و ال تنتاب وجوده نفحة اجلمو هلي اجلمال اإل

يف السالك األکثر وضوحًا هو أن و ال يشعر بلذة يف احلياة إال لذة من العامل العلوي و تصيبه حالة السکر من املشاهدة و احلق 
ة أخری، عندما يتعلق األمر بعبار  السکر اإلهلي.و لکن مجيع وجوده يشعر بنوع من التلذذ املعنوي و  اً املرحلة ليس حریانتلك 

جتد أوصاف األبصار عندئذ  ،الغری حمر و  ىعلی الصم والعميف تطبيقه يف شكل مفاهيم دنيوية يکون و بالربهان العقالين 
يف مرحلة الشهود  كالسالن أ. يقصد من ذلک يةالفکر  تاهةاملو تصل إلی التحری العقلي والبکمة و األمساع مکانتها الالزمة و 

 (.16: 11۲1صادقی، ) زدواجية يف القولاالو الوصف فيکون يف التحری و لکنه يف مقا  القضاوة و  يکون يف حالة السکر
احلریة من امسها يتحدث لنا بصراحة من أرض « أرض احلریة»بعنوان:  العطارإن مشس الدين من خالل ترمجته للحریة عند 

أنه شبيه بوادي احلریة عند و هذا الوادي  ئذ يصف لنادفإنه يری حقيقة األشياء کما هي عن خالل النظرة الغامضة إلی األشياء،
 النيسابوري وصل إلی احلریة عندما أغمض عينيه من األشياء بعد ما شاهد عظمة اخلالق.  العطارأن مشس الدين کو  العطار

يصاب باحلریة يف وصف مشس الدين يف وادي احلریة ال يستطيع کالعطار أن حيظي برؤية الباریء  املسئلة االخری أن الذي
  إلی احلریة نتيجة لتجلي الباریء. عز  و جل و إمنا يبقی متعطشا للقاء؛ ألن ليس يف مقا  العارف حتی يکون کالعطار يصل

َرةِ َأْرُض »/ ُتْدَعى:  رَُجٌل َيْسُكُن ِفي َأْرض» نَـْيِه َعَلى اأْلَْشَياءِ  «الْـَحيـْ / رَُجٌل َيْسُكُن  / فـََيْبُصُر ُكْنَه اأْلَْشَياءِ  / يـَْغمُض َعيـْ
َرةِ »/ ُحُدوُد  ِفي َوْحَدتِهِ  /  َرتِهِ / رَُجٌل ُمْلَقى ِفي َحيْـ  / ِإَلى َأْرِض المابين / َتْمتدُّ ِمَن الـَخابُوِر َوُمْفَترق النـَّْهَرْينِ  َغاِمَضةٌ « الْـَحيـْ

  (.143: 2 ، 2002الدين،  )مشس« / رَُجٌل يـَْعطُش ِفي بـَرِّيَِّة َهَذا الرَّبِّ  َّل يـَْعِرُف َأْيَن يُِقيمُ 
بينها بلغة معاصرة و ، قد کسی العبارات وألفاظ املنتخبة ألبسة جديدة مبهارة خاصة العطارإن مشس الدين بتأثرة اخلفي من 

  .ألبناء جلدته
ما يقضيه اإلنسان بنی هاتنی املرحلتنی من السفر هي من املباحث املهمة حول و نايته و إن معرفة بداية اإلنسان 

کلما ازدادت معرفة و لذات هي من اهلواجس القدمیة لدی البشر قدمیًا معرفة اإن بعبارة أدق و إن معرفة اإلنسان  األنثروبولوجية.
 رفة.نسان بأمهية هذه املعاإلالبشر يعرتف 

جل حيث جاء يف نصوص و من جانب آخر، إن معرفة الذات تعترب يف تعاليم الشريعة املفتاح الرئيسي ملعرفة البارئ عز  
(. من أجل هذا فإنه ال توجد معرفة ذات أمهية کمعرفة 11: 1403 )جملسی، «َمْن َعَرَف نـَْفُسه فـََقد َعرَف رَبّهَ »الشريعة: 

املعرفة حسب ألن اإلنسان،  (.403 :املصدر نفسه) «كب نَثْفس   كفت  عر  کمَ َفَة  َمعر   ال»يقول: الذات لذا جند إما  الباقر )ع( 
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وجوده وإمكانياته املعرفية، يفكر بقدر ما يف الكون وعالقته به، وقد اتضح أن اإلجابة على األسئلة  حدودو عن نفسه والتفسری 
ممكن على أساس املعرفة احلقيقية أمر  ، وفلسفة احلياة والطريق إىل السعي وراء النعيم األبدي نايتهو األساسية حول بداية اإلنسان 

 .لإلنسان نفسه
أسئلة مثل: من أين  خالل طرح التيه منو  ذاته، يصاب باحلریةو لذلک، فإن اإلنسان، كما أنه غری قادر على معرفة نفسه 

 (31: 11۲1ملي، آ)جوادي  .ب من احلریةاحلجاو ل الستار يز ي  و ت  وإلی أين أذهب  ... يأت
تعالی. وعن و معرفة الذات کوسيلة ملعرفة اهلل سبحانه  ، کان ذا دراية تامة علیاً النيسابوري، باعتباره عارفًا متأهل العطارإن 

 الوصول إليها: و نيل هذه املعرفة  إلی أين يذهب کان حياولو طريق طرح أسئلة حنو من أين جاء 
 د  ر   رف  ، یج      ل،  یسیج   ود ، یج  

  
 د  ر    ه ت رااس در  ف ر د ، رب رع رل  یرس    

 

 

 (515 :9835، عط ر   ش  وری)

        ّل أدري: أيــن کنــُت وإلــی أيــن یهبــُت وأيــن أنــا 
 وقعــت فــي الظلمـــاء ّل أبصــُر الطريــد الواضـــح   

 

 

 
  ی د  ترررررو یجررررر اس  ع یجررررر  َ ررررر 

  
  اررل  ررود شرره  رر ل  ررود یجرر  گشرر      

 

 (513:  فشه  هر جی)

ـــــــــــــــن هـــــــــــــــو ـــــــــــــــَت أي ـــــــــــــــن أن ـــــــــــــــي أي ـــــــــــــــا قلب  مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا الکـــــــــــــــــالم أيـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــرنا     ي
 

السبب الرئيسي و حول البارئ عز وجل ذاته  ةاملعرففيما خیتد حبریة مشس الدين جتدر اإلشارة بإن أساس اخللقة هي کسب 
 حلریة اإلنسان، هو الوقوع يف مسری معرفة اهلل أيضاً.

کثری من األفکار الراقية تاهت وغرقت يف حبر معرفته إن و صفاته و ذاته و ساحته  كاخليال إلی إدراإن اإلله الذي ال يصل إليه 
 لألذهان يف هذا اجملال ليس له سبيل إال احلریة. الکدح

هلذه الغاية عندما  تبعو جل و املتعمق يف إفکاره حياول کسب معرفة البارئ عز و إن مشس الدين يف مقا  شاعر دقيق النظر 
أتی وإلی أين ينتهي عرفانية مثل: من أين و ينطلق لسانه بطرح أسئلة فلسفية و احلریة و يعجز عن حصول املعرفة قيصاب بالدهشة 

  .ي صاب باحلریةو إلی أين يذهب؟ عندئذ تأخذه الدهشة و  به األمر
/ فَ غرق ِسْرِجي  / وََكْيَف ُتَداِفُ  ِفيِه الـَماءُ  / َوأَْيَن َيُصبُّ  َأْعِرُف ِمْن َأْيَن َيِسيلُ / َّل  / يـََتَدفَُّد نـَْهرٌ  َما بـَْيَن َيِدي َوِلَساِني»

 (.161: 1 ،2001الدين،  مشس)« َوِحَصاِني
 القنوط يف مقصده: درجة اليأس و دهشة الشاعر قد جتري يف املنظر الطبيعي حبيث يصل الشاعر إىل وهذه احلریة و

« / ِإَلى َأْيَن يَا َأيُـَّها اْلَعاِشُد الجبِلي اأْلَِخير  / َوِفي َأيِّ لَْيٍل ِمَن اأْلَْرِض تـَْهِوي اْنِكَسارَاِت َأْقَداِمَك اْلَعارِيَِة  َتْمِضيِإَلى أَْيَن »
 (.10: هنفس صدرامل)

طلب الکمال فقط بل إمنا تصور لنا ناية و ال تؤکد علو املعرفة « اْنك َسارَات  أَْقَدام َك اْلَعار يَة  »إن الفن يف انتخاب عبارة 
 مقصدمها.و احلياة العرفانية لدی الشاعر. لذا نری الشاعرين قد وصفا حریهتما العرفانية يف إطار أسئلة من املبدأ 
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: 1122 جلَّ )روزهبان بقلی شریازی،و تکون نايتها معرفة البارئ عز و ة يف العرفان کأمر بديهي يدخل يف قلب العارف احلری 
هو دليل علی ناية املطاف يف  العطارواضح فإن وصول شخد عارف وصاحب املقا  العايل يف العرفان کأمر هذا و  .(232

أحوال و بنظرة تأملية أدق إلی ما جاء علی لسان هذا العارف حول هوية احلریة و هو معرفة احلق جل عاله. و العرفاين  كهذا السلو 
هذا دليل علی رؤية احلق  ،تکشف له األسرارو طريق احلریة. فإننا جند أنه عندما تفتح أبواب الغيب علی العارف  كالسال

من و  املکاشفات الروحية.و خالل هذه التجليات  العارف قد وصل إلی احلریة من العطارهبذا يثبت أن و شهوده لدی العارف. و 
ليس يف مقا  العارف فقط، قد وصل إلی احلریة و  الشاعر يف مقا  شاعر متبحرالتأمل يف أشعار مشس الدين يبدو لنا أن خالل 

التأملية جند عنده ضباب من احلریة و . علی العمو  فإن مشس الدين من خالل نظرته الثاقبة العطارمن خالل تأسيه بأستاذه 
 العطارإال  التيهو قية دون اجلواب ال يستطيع أحد  أن يصل إليها من خالل املکاشفات الروحية إلی احلریة ااألسئلة املتکررة بو 

 النيسابوري. 
 الموت.3-3

ناية احلياة يف هذه الدنيا إمنا هي رحلة أن يری و إمیانية و إلی املوت بنظرة الفناء بل نظرته إلی املوت نظرة دقيقة  العطارمل ينظر 
تشری إلی اجلمال املعنوي  نقطةالهذه و يتخلد من القيود. و عنده إن اإلنسان بعد املوت يکون مجيال و انتقال إلی امللکوت. و 
تنتهي بالفناء بل إن املوت مسری ينتهي  املوت يف نظره ليس ظاهرة کريهةو ينظر إلی املوت بنظرة تفائلية  هإن .احلرية بعد املماتو 

 میجده. و يقر باملوت و لن خیاف من املوت  العطارالنشور. إن و إلی البعث 
 العالية بعد املمات يف الدنيا فيقول:و ي ؤک د  علی حقانية الکال  الذي يتمحور حول الوالدة الرفيعة و  يف أبيات ي صر   العطارنری 

 عشرررو، در  قشرررو  فررر  س گشررر ل   ررر  
  

  رررر دم  ع ر    ررررهگ  س گشرررر ل   رررر  
 

 

(533: 9831، عط ر   ش  وری)  
  العشد الحقيقي هو الفنـاء فـي یات المعشـوق 
 والمــــوت فــــي هــــذا المســــار هــــو عــــين الحيــــاة   

 

 .هو اهللو إن املوت ليس فناء الکائن احلي بل املوت هو حياة خالدة يف حضور املعشوق  العطارمن وجهة نظر 
 شرررررو در د  ررررر   ررررره  ررررر دم  عف ررررر دی

   
 د م یررره در عقخرررس  ررری دی   اقررر ل  رررس  

 

(11: 9833،   ش  وریعط ر )  
ـــــدنيا بالممـــــات ـــــاة ال ــــي اآلخــــرة    عنـــــدما تصـــــاب فـــــي الحي ــــد ف ــــن جدي ــــك ســــتولد م ــــم فون  ِاعل

 

هذا املوت يف العشق االهلي إنا  هو ممر و بداية حلياة خالدة. و يعترب املوت والدة و إن الشاعر يعتقد أن املوت حياة جديدة 
 خالدة.و حلياة أبدية 

 تشررر  ررره د  ررر  در،  ررره  ررر    ف ررر دم   
  

  رررره عقخررررس در،  یرررر دم،   دم  تشرررر    
 

 

 (املصدر نفسه)
حياة جديدة وال تقبل  كعندما متوت يف هذه احلياة تبدأ ل كإن املوت يف احلياة الدنيا ليس إال والدة جديدة حلياة أخری. أي إن

 الزوال.
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احلياة اجلديدة. و البقاء و نوع من الوالدة  العطاراملوت يف رأي و قوی احلياة. و إن احلياة مزجیة من قوی املوت  العطارد حسب اعتقا
 املوت:و جمملها حيصل يف الفناء و خالصة احلياة  هذا الشاعر يعلن بصياحة أنو 

 تررررر    ررررر اس در ف ررررر  یررررر  ی  ررررر س 
  

 در  قرررررر  س گرررررری  خ  ررررررس ر  رررررر س 
 

 

 (361: املصدر نفسه)
تولد من جديد  كتفين فإن يف البقاء لن جتد أيَّ حقيقة. أي عندما متوت كإنو تبقی يف نقصان.  كتنال الفناء فإنو إذا مل حتصل 

من خالل نظرته حول املوت حياول إزالة التوهم  العطارالشاعر  الفناء يف اهلل.و قبل املمات ذلك  كلن تدر و تری احلقيقة کما هي و 
لکن هذه الفکرة تعين و احلالة الوجدانية و العرفانية  احلقيقة، وإن کانت فکرة املوت عنده مأخوذة من النظرةو الرجعة إلی اإلصالة و 

أن اإلنسان  العطارآخر، من وجهة نظر من جانب األمور الدنيوية. ادراك عد  و العناية مبسئلة اخللود و األمل و اجلهد و اليقظة 
الوصول إلی املعنی و هلو بداية حلياة خالدة اکتمال موته و بل لإلنسان وجود ما وراء املوت  ؛ليس موجوداً حمدوداً يسری حنو املوت

 ون سببا هلبوط اإلنسان. كالتوجه حنو غریاهلل يو إجیايب علی حياة الفرد. کما أن االنقطاع عن اهلل تأثری احلقيقي الذي له 
هتم ذلك، اما إىل التخلف و و الرجعية و الفقر و جتماعية کاحلروب االو  الشعر العريب املعاصر بسبب األزمات السياسية يف

نظرة مشس الدين و  التشاءو .و بالقنوط  الفکرة حول املوت يف الشعر املعاصر مل تکن مقرونةو الشعراء کثریاً مبعاجلة ظاهرة املوت. 
 من خالل البحث يف مؤلفاته وکتبه. هوأفکار العطار هذا بسبب َتعر ف الشاعر علی آراء و حول املوت.  العطارًا نظرة ری تشبه کث

واحد .  يء  املوت شو يری أن احلياة  العطارهو کو املستمرة بنظرة إجیابية. و املوت العامة  مشس الدين ينظر إلی ظاهرةإن الشاعر 
میجده؛ ألن يف املمات توجد لذة و احلياة. فالشاعر يقر  باملوت و عنده أن املوت تواصل للحياة بل مسری ينتهي إلی السعادة و 

 .(115: 1/  2001 مشس الدين،« )احلياةکل موت مجيل/ للموت طعم » احلياة:
/ َهْل َتُموُت   َهْل َتِحبُّ َكْي َتُموت»هو نوع من العشق:  املوت يف أشعارهو فالشاعر مشس الدين ينظر إلی املوت کحياة خالدة 

اليأس « )/ أِلَْبُصَر الْـَحَياَة َفْجَ ة  ِفي الْـَمْوتِ  َطوِيَلةٍ / َأفـَْقُت ِمْن ِإْغَفاٍء  / ُأِحسُّ أَنَِّني / َما الَِّذي يَُدوُر ِفي الْـَخَفاء َكْي ُتِحبّ 
 (.12 :2001، ةمن الورد

نظرته و حييی عنده و يفنی يف حب معشوقه لکي أن يکون عاشقًا  يينبغو الشاعر مشس الدين يری أن املوت حياة جديدة. 
أن املوت يوقظ و تعبریه الفين يشبه املوت باحلياة اجلديدة و حول املوت. إن الشاعر من خالل رمسه اجلميل  العطار هذه تشبه نظرة

إىل أن خیتم حياته يف أمل الوصل و عروقه د  األمل و شرايينه  ر يفجیو يغرق و يغوص يف حبر احلب  ياإلنسان من غفلته الطويلة لک
 يشاهد نفسه يف حمياء املعشوق امللکويت.و حيصل علی حياة جديدة و بوبه حم
 (املصدر نفسه) .«ثانية   كرجل مات ليولد من // َفَمْن ِفيَنا ُيْحِيي اآْلَخرَ  / أِلَْحَيا ِفيكَ  الْـَمْوت َأُموتُأِحبَُّك َحتَّى »

 كبسبب تلو حول املوت  ميةتشاؤ إن مشس الدين بسبب األحداث اليت طرأت عليه يف حياته، يف بعض األحيان لديه نظرة 
 احلوادث خیاف من املوت.

يعبث اللّص  / / ثّم ي تی الذئب کی ينبش أحشاء التراب / أن تغطّينی خيوط العنکبوت أموت إنّنی أخشی غدا حين»
 (.۲2: 2۰۰3 ،مشس الدين« )الطيب البهار...و / ثّم رّشوا الزهر فوق القبر  يدمينی الغرابو ب کفانی 
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إجیابية ينظر إلی و بنظرة ثابتة و لقضية املوت  الرتيث يف عالجهو يف طريق احلق يستعمل الثبات  كسالو هو عارف و  العطارإن 
خیاف من و تارة يهرب و میجده و يف حال أن مشس الدين ال يوجد عنده أي ثبات يف نظرته حول املوت تارة يقر  باملوت  ؛املوت

 الفناء.و قضية املوت 
العرفان اإلسالمي و حول املوت ناتج عن الرؤی الزهدية  االشاعرين ال يريان املوت ظاهرة کريهة بل إنا  معتقدمه أن کال يف حال  

 کالمها يريان أن املوت هو حياة جديدة.و بالنسبة للحياة الدنيا؛ 
 تيجةالنّ . 2

تأثره منه هلا جوانب إحيائية قبل أن و النيسابوری  العطاربالشاعر  ،الشاعر الشيعي الشهری من جنوب لبنان ،إنَّ معرفة حممد علی مشس الدين
 العطارأن مشس الدين حاول أن يستقي إهلاماته الشعرية العرفانية من املعاين العميقة املوجودة يف شعر  كمعنی ذلو  ؛عباراتو تکون ألفاظ 

يف و يف شعره العرفاين  العطارصايف لدی میتح من املعنی ال األبيات العرفانية من أجل هذه الغاية نراهو يف سرد القصيدة  العطارأن ينهج منهج و 
 معظم أشعاره جند هذا التأثر جلياً.

العبارات و فاظ لاألانتخب  العطارباستلهامه من و هو شاعر مقتدر حاول أن يوسع دائرة شعره أکثر و أنَّ الشاعر مشس الدين يف حال 
املوت اليت نراها بکثرة فأشعار و احلریة و وحدة الوجود و هي املعرفة الوجودية  العطارمن املضامنی املأخوذة من و  اً.جديد اً معاصر  اً ألبسها ثوبو 

 املضامنی العرفانية. كيف توظيف تل العطارأستاذه  كبذل ىقد ضاهو مشس الدين 
قد يتصل مع و تعالی و إنه يری أن مجيع الکائنات مظهر من اهلل سبحانه و  العطارمع  كإن مشس الدين يف مسئلة وحدة الوجود يشرت 

إن  .تعددها تشکل جزءا من کيان الشاعرو کأنَّ مجيع مظاهر الکون رغم من تنوعها و الکون من خالل الوحدة املرسومة. و عناصر الطبيعة 
 اختذ متثيل املرآة وسيلة سهلة لبيان نظرية وحدة الوجود. العطارمشس الدين ک

هي تضاهي وادي و الديار  كقد رسم أوصاف تل« أرض احلریة»بث  ارلعطل« وادي احلریة»إن الشاعر مشس الدين من خالل ترمجة 
قد و  كقد عجز عن ذلو جل و معرفة البارئ عز  نفکرة ثاقبة حاول الکشف عذي . من جانب آخر إنه يف مقا  شاعر العطاراحلریة لدی 

إن الشاعر مشس الدين نظرًا لظروفه  الکون.نايته يف و مبدئه  منبدأ باألسئلة اليت بقيت دون حلٍّ و ما  عظمة اخلالق أأصيب باحلریة 
حول املوت کان يراه کأستاذه مرحلة جديدة  العطاره مع رغم من تشاهبو جتماعية اخلاصة کانت لديه عناية فائقة حول املوت االو السياسية 

 الظروف السائدة کانت لديه نظرة تشاؤمية حول املوت.  لکنه بسببو للحياة 
 . الهوامش3
. جد ه القرية كحداثته يف تلو أيا  طفولته  ىقد قضو يف جنوب لبنان « بيت يا حون»  يف قرية 1142ولد حممد علي مشس الدين عا   (1)

يقرأ املراثي بصوت حزين بنی  يف مراسيم احلسيين و ريف أيا  شهر حمر  حيض ومجاعتها. كان له صوت حسن إما   ومن ابيه من کبار القرية 
إن  عائلة الشاعر وريثة  الرتاث الثقايف الشيعي يف جنوب لبنان. املراثي فتحت له باباً حنو الشعر الديين و األناشيد و كکانت تل وأهايل القرية 

الدراسات قد سامهت يف إثراء آراء مشس  تلك العلو  و اليت بقيت يف األجيال املتوالية يف أسرهم، و الكتب الفلسفية والفقهية وقصائد الشاعر
هکذا، فإن احلياة يف أحضان الطبيعة والتمتع باهلدوء يف ضوء الشمس الذهبية و  .(44: 2002 )بابطنی، إذکاء قرحية هذا الشاب   و الدين

نسيم الصباح، مع رائحة الورود اجلميلة يف السهول والتالل قد أدمج يف روح مشس الدين الشاب، اجلوَّ الروحي أليا  تاسوعا وعاشورا من و 
اعرتف الشاعر حممد علي يف  الشوق املتزايد األمر الذي تبلور يف شعره فيما بعد. النوحة مع الت اث ر العميق و يف روحه املناجاة و بعث والقرية 

وجهة نظره، ويستند شعره  ىلإ، منو ها «احلافظ»  و «العطار»  و «موالنا»قصائده املبنية على التصوف من تأثر لشعراء اإليرانينی نظری: 
 العطارإنه رغم من تأثره اخلاص من  .(۲1: 113۲)بيد ،  جمموعات شعره إىل بعض التجارب مثل الثقافة العربية واإلسالمية واإلنسانيةو 
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يصف نفسه بأنه تابع و يقول: إين ولدت يف نيسابور. العطار و مل يبوح بذکره صرحيًا ولکنه يف مکان آخر يصف نفسه بأنه من مواطين 
« منطق الطری فيما خطه الرسلأو عرش آصف باٍق فی مناعته » عطار فيقول:لآخر يتحدث بوضوح عن منطق الطری ل  مکانيفو  .عطارلل

 التصوف رغم من أن الشاعر بنیو إيقاع داخلي قد جری يف جو من العرفان و نعومة و إن يف شعره لطافة  (.301: 2001الدين،  )مشس
إنَّ مشس الدين يف  (.56: 1313)روشنفکر، مجشيدی، معاصرة و بلغة سهلة  استطاع أن يبينهالکنه و حمکمة و انتاجاته الشعرية بلغة رزينة 

العرفاء الکبار اإليرانينی  ىتعرفه عل إىل ماضيه من جهة و العرفان اإليراين ث اإلسالمي يعرتف بإن صلته بالعرفان اإليراين يرجع إىل نتمائه إىلا
إن لشعر هذا الشاعر تدفقًا موسيقيًا هادئا داخلياً  .(21/1۰/۲1)احملادثة مع الشاعر بتاريخ یمن جهة أخر  کتاباهتم من خالل دراسته و

)روشنفکر، عرفانية. رغم من أن الشاعر يتلقاها بلغة بسيطة دارجة للغاية، ومع ذلك مت التعبری عنها بقوة.  عادة يف فضاءات صوفية و ي تلقي
  (.56: 1313مجشيدي،
 رالمصاد
  کتبالالف: 

 .قرآن کريم 
 ةنهج البالغ. 

 املکتبة العربيه.: قاهره ،14 دل  اجمل ، مصحح عثمان حييی،الفتوحات المکية (؛1405ی الدين )يابن عربی، حم .1
     ث  ا و . ته  م:، شرح التصوف لمذهب التصوف(؛ 9812  و     س  ،  ش ییس    ری ) .2

 ی  ل، ش پ  و ، ته  م: ی      ه بهوری.، ت ح ح س   ی شرح شطحیات(؛ 9815 قیس      ی، رع  ه م ) .3

 .د  شگ ب عال ه بخ بخ استه  م: ، مبانی عرفان و تصوف(؛ 9831   ا،  حیهوش ل ) .4

سر ی  ر و  ته  م:     د وفظ  شر  ع ، مقاومت و پایداری در شعر عرب از آغاز تا امروز(؛ 9831  هج،  و س ) .5

 دف ع  قه  ع نژعسشگ ب عیو  ع  ق را دف ع  قه .

 .َگ ب: ته  م ، ش پ  عّ، سلطان طریقت(؛ 9813رلو دی،     هلل )نو .6

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

ر  جه دی  ی د  شگ ب  .مقاومت در شعر قیصر امین پور و محمد علی شمس الدین(؛ 9812َ  دی، ج یس) لری .1

   و ر  س ته  م.

ر  : ی  خه  ، ش پ  عّ، نمادهای پایداری در شعر معاصر لبنان(؛ 9818رع  فا ،  ی  ؛ لیش هی،   س ه ) .1

 گ ل.

 ، بریوت: سلسلة األدب احلديث.الشعريةالدين لغة محمد علی شمس (؛ 1116زيتون، علی مهدی ) .10
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  .ته  م: بهوری ، ، ش پ  عّفرهنگ لغات، اصطالحات و تعبیرات عرفانی(؛ 9813 ج دی،   ه لقف  ) .11

 بریوت: مؤسسة العربية للدراسات والنشر.، ولیألالطبعة اجلد؛  2، ةاألعمال الشعري(؛ 2001الدين، حممد علی )مشس .12
 بریوت: داراآلداب، ولیألالطبعة ا، أمیرال الطیور (؛2002) .................. .13

 .بریوت: داراآلداب، ولیألالطبعة ا ،طيور الی الشمس المّرة (؛1112)............. ..... .14

 .بریوت: داراآلداب، ولیألاالطبعة  ،عاليةمماليک  (؛2002) .................. .15

 بریوت: داراآلداب.، ولیألالطبعة ا ياملکی وحبيبی، كأنادي (؛1112) ................. .16

 .بریوت: داراآلداب، ولیألالطبعة ا الي س من الوردة، (؛2001) ................. .11

 .، ت ح ح تقس تف  یس، ته  م: عییس ع ف س گسدیوان (؛9835) عط ر   ش  وری، ف اه  جهّال .11

 ، ت ح ح دی    حیه رض   ف قس یهی س، ته  م:   ل.منطق الطیر(؛ 9813عط ر، ف اه  جهال ) .11

 .، ته  م:   لنامه تبمصی(؛ 9831) ................... .20

  ع ر.ته  م: ت ح ح   ه   د  گوس ال، ش پ دع ،  ،اسرار نامه(؛ 9833) ................... .21

   عو. ته  م:،  قه ه  حیود ع  هی، کشف المحجوب(؛ 9838عیس  ل عثی م، سجوا ی ) .22

 ته  م: عییس ف س گس.ش پ سش  ، ، ت ح ح:   ه   د  گوس ال، منطق الطیر(؛ 9833) ................. .23

   ل.، ته  م: زبان عرفان(؛ 9831فوالدی، عی  ض  ) .24

 ، ته  م: س  س.وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت(؛ 9832ی ی اس، ق    ) .25

،  حقو: لیقس     حقق م، ش پ دع ،    عا: د ر بحار االنوار(؛ 9538 جیشس،  حیه   ق   ل  حیه تقس ) .26

 إو  ء  ج   ث  جق  س.

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

  ط جق ا ع تحق ق ا ف س گس   عو. ته  م:  ؤ شه، فرهنگ اساطیر(؛ 9831ا وقس،  حیه لقف  ) .21

 َ و  س ع نژعسشس       ی  س )رب(. ؤ شه ق : ، مبانی و اصول عرفان نظری(؛ 9818ن  ب، اه هلل )اید م .30

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

 وو ب عیی ه.
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 .252 -228  ص، 2ة،  ی ر3 ةدعر ،مجله ادب عربی دانشگاه تهران ،«ع لال   جهال رع س
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 (فارسی -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاهدانشکدة ادبیّات و علوم 
  762-731 م، صص 3172هف. ق/  7323هف. ش/  7231، زمستان 23تم، شمارة شسال ه

الدین العطار  الدین و فرید شناسانه محمد علی شمسررسی تطبیقی مضامین هستیب
1نیشابوری  

2س ل   یفه یه      ئ  
    فه م،  ا  م، د  شگ ب  ا ع  س   م ع  د  ّ گ عب د  شجوی دی  ی 

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

4  ه رض   ی ی  ی دب  جفس  
د  شگ ب   فه م،  ا  م ، ا ع  س   م ع  د  ّ گ عب د  ش  ر  

  5سوش ل َق وش  
  ، د  شگ ب   فه م،  ا  م ا ف ر سگ عب    م ع  د  ّ     د

 چکیده
   لییره  ارل ترثث   ا و رور      ؛     عطر ر   شر  وری   ر    س ی ع ف  س ع   رثث    ع ی    گ  ا  ، جهال حیهعیس  یس

    س در  ق      ص  ف س   سش س      ه، عوها علود، و  ا ع     در  ق   ع  .    علود  سی ّ     ل سش س
 وضوع نژعسشس   ج    شهب   ر ؛   ر    ال در  ارل      ه، ت ی وم در  ال س  دع   ع  ع َث ر ف  ع  س یه در  ال     ه  و  ه

 ؛   د رس یره در  ار تخس شروم    تحی یس ع    توله  ه   رل ترثث   ع ترثث     -      ف دب    رعو تو  فس ب     ط جقه  قس  ه
  ر  تولره  ره تثث  نر ا ی      ، ا ب ف   شه  ط ب  هب   ر ،  ارل   ر   ل در  رق  سر  دع  ر ع    ر رس  رو ه. سی  ر ل         

سر ی یر ر  د  ارل    سر  ع تفر عا   ا ف ر س شگرو گس ع  رخ س    ا   س ع َث  ع ف  س در  د  ّ -ال    ع ف م   ال س جه یس
س  دع   ع  در شگرو گس ع   ری م  ره یر رگ  ی      ، ف س   در  ق   ع در  ق اشه    عط ر تحی ل ع تخ  ل  ه.    اج  ش م د د
 هی دع  رب    . و  ا ع توج  ة ه      ه   یج  ع    یوم عوها علود    ااهاگ  تش  ه د ر ه. سی   ل  گ و س  دع 

 ، و  ا.، عوها علودعط ر   ش  وری جهال،    ا تطخ قس،  حیه عیس  یس:  د  ّواژگان کلیدی
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 fahimehmirzai723@gmail.com . ر ا    ه:2

  sardareaslani@yahoo.comر ا    ة  واش هة  شئو :  .8

  rezanajafi84@yahoo.comر ا    ه:  .5

  aghahosaini@gmail.com ر ا    ه: .1
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