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   امللخص
دلّ علی ية ما يايت إال أنّ معظم رموزه تدخل يف نطاق الرموز الصوفيلقناع حضور مکثف يف شعر عبد الوهاب البللرمز وا

ايت أنه تأثّر بآراء يبدو من آثار البي. ونريهم کثريوغ ن العطّاريد الديفة من أمثال فرايت من رموز کبار املتصوياستمداد الب
من العطّار تشابه  ايتير البربما من األسباب اليت ساعدت علی تأثّ.  العطّارريلشهب الصويف اياألدباء الفرس خاصة األد

ايت لوجدنا أنه ينا أشعار البيلو تقص. ةية قاسية واجتماعياسيفکالمها عاش أوضاع س. ة اليت عاناها الشاعرانيشيالظروف املع
ايت من الرتوع ينع البميايت بالعطار مل ية يف أشعاره إال أنّ تأثر البيفد من أفکاره الصوياهتم بآثار العطار اهتماماً بالغاً فأخذ املز

  .ة مع االتجاه الصويف املتأثّر بالعطاريايت مجع الرتعة الصوفيمکن القول إنّ البيإلی احلداثة والعصرنة ف
من مصدر عرفان العطار العذب حتی  ايت استقیيز علی أنّ البيايت والعطار والترکي أشعار البنيترمي هذه الدراسة إلی املقارنة ب

اً ريايت استلهم کثيت النتائج أنّ البية وقد بنينتمي إلی املدرسة الفرنسيلي والذي يباالعتماد علی املنهج الصويف التحل االرتواء
 املشترکة نيد من املضاميوجد املزيولذلک . ئاً لسالکي درب العرفانيظلّ مناراً مضية لدی العطار الذي يمن األفکار الصوف

  .ة عاجلناه يف املقال هذايف الرتعة العرفاني يف توظنين خمتلفيتمثّل يف انتهاجهما ملسارين ي الشاعرنيز بينهما والوجه املميب
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  املقدمة .۱
تلج خي عما ري الصويف آلة للتعبريد من الشعراء التفکيث اتخذ العديح. ة حمالً واسعاً من الشعر العريب املعاصريحتتلّ املعاين الصوف

فهو . ا اتمعيايت الذي استخدم شعره لصاحل قضايمن أبرز هؤالء الشعراء عبد الوهاب الب. يف صدورهم من اآلراء واهلواجس
أنه کان ذا ثقافة  اب ونازک املالئکة باإلضافة إيليمن رواده إلی جانب بدر شاکر السث ورائداً يعترب من أعالم الشعر احلدي

ففي . ة حباً مجاًيرانيب الثقايف اإلحيايت أنه کان يبدو من اآلثار اليت خلّفه البي .اً زاخراً بالعطاءية واسعة مما جعل شعره غنيعامل
وان يقراءة يف د«و »سابورياحملاکمة يف ن«و »ازريقمر ش«وجالء ومنها  ة تعکس هذا احلب بکلّ وضوحريوانه أشعار کثيد

التتبع يف  .ةيدات الشعريوما إلی ذلک من التغر »ن العطّاريد الديمقاطع من عذابات فر«و » ن الرومييز جلالل الديمشس ترب
ن العطّار يد الديأال وهو فرران اخلصبة يض إة اليت أجنبتها أرينا القناعة بأنه تأثّر بأحد األقطاب الصوفيعطيايت يأشعار الب

  .مة ي العطّار الصايف وارتوی من منهل أفکاره القنيايت من معيث ل البيسابوري حيالن
ن من خمتلف ياة الشاعريحاولنا أن جند جذور هذا التأثّر يف حايت بالعطّار مثّ ير البلقد حتدثنا يف هذا املقال عن أسباب تأثّ

نا قناعة تامة يعطيايت من مصدر العطّار العذب مما ية اليت تدلّ علی استقاء البيد من النماذج الشعريأوردنا العد اجلوانب ومن مثّ
فقد استغل العطّار . ةيلصوففهما لين يف توظير بالثاين يف حقل التصوف وختاماً تطرقنا إلی اختالف الشاعربأنّ األول تأثّ

ق الثورة ية لتحقيايت استخدم نظرته الصوفيصها األرجاس واألدغال يف حالٍ أنّ البية وختليالبشرب النفوس ية لتهذية الصوفيالرؤ
ه القواسم يهذا وقد أعددنا هذا املقال لنعاجل ف. نح إلی احلداثة والعصرنةجي ريثة وتفکية حدية برؤية واألدبية واالجتماعياسيالس

  :ها هي کالتايليد املقال األجابة عليريأما األسئلة اليت . نيامعاين واملضايت والعطّار يف حقل املياملشترکة للب
  ة؟يايت بأفکار العطار الصوفير البف تأثّيک_ ۱
  إلی األخذ من العطّار؟ايت يما هي األسباب والعوامل اليت دفعت الب_ ۲
  ن يف جهما الصويف؟ي الشاعرنيفرق بيما هو الفارق الذي _ ۳

ة يبعد أن أعجب بأفکاره إال أنه استمد من اآلراء الصوف ايت تأثّر بالعطّاريأنّ الب: ذه الدراسة هية اليت تدور حوهلا هيوالفرض
خ األخالق يه العطّار من السعي لترسية بالرغم مما دأب علية واألدبية واالجتماعياسية يف احلقول السيج لألفکار الثوريللترو
  . م يف ربوع اتمعية وإشاعة القميالکر

  سابقية املوضوع . ۱-۱
ت عة احلال متّيفبطب .نار فإنهما أشهر من العلم يف رأسه. ت ذائع وشهرة تدوي يف اآلفاق کلّهايايت والعطّار صيال شک أنّ للب

عبد الوهاب تاب كإلحسان عباس و عبد الوهاب البيايت والشعر العراقي احلديثتاب ك: د من الدراسات ومنهايحوهلا املز
عبدالوهاب البيايت أسطورة تاب كحلامد أبو أمحد و يت يف إسبانياعبدالوهاب البياتاب كلزاهر اجليزاين و  مرآة الشرقيفالبيايت 

الترميز «رسالة  یإل ايتيت حول الباليت متّا يعلما نشري من بني الدراسات الك. حليدر توفيق بيضون التيه بني املخاض و الوالدة
 »الترحال عند البيايتهاجس االغتراب و«مقال  إيلمن بني آالف املقال سن عبد عودة وحل »الوهاب البيايتيف شعر عبد 

اره كالبيايت قام بتبيني أف ر أنّكجدير بالذو. ألمحد طعمة حليب »التناص الصويف يف شعر البيايت«لناهدة الفوزي ومقال 
  .اره الشعريةكأفرموزه ومفتاح حللّ بعض كالذي يعترب  جتربيت الشعرية نيالثمتابه كأشعاره يف و
ايت در شعر عطار جتلي رمز و رو لتقي پورنامداريان و ديدار با سيمرغ بعض األحباث اليت تناولت العطار فمنها کتاب أماو

ن يالشاعر مة حوليفی أنّ البحوث والدراسات اآلنفة الذکر تشتمل علی معلومات قخيال . زادهشرفلرضا أ نيشابوري



 ٨٧/ عبد الوهاب البيايت يف شعر يار النيسابورين العطّفريدالدأثر 

ايت ومل ترکّز علی تأثّر يالعطار والب ،ني الشاعرنيدة اليت تتضمنها مل تقارن بيال أنها رغم الدراسات املفإ وأسلوما الشعري
  .تها يف مقالنا هذاين ضرورة ملحة قمنا بتلبي الشاعرنيفلهذا تظلّ املقارنة ب. ه هذه الدراسةيعل ما رکّزتالثاين باألول ک

      عرض املوضوع .۲
  نيللشاعرة االجتماعية والسياسية نبذة من احليا .۲-۱

لي حملة موجزة عن يما ية نستعرض فية اليت عاشها الشاعران دوراً بارزاً يف نزعتهما الشعرية واالجتماعياسيمبا أنّ للظروف الس
  .امايح
د عبد الوهاب البيايت سنة و۱۹۹۳ضون، بيتوفيق ( ة األخریيتصارع الفقر واحلرمان شأن األسر العراقيف أسرة ، ۱۹۲۶ل: 

ري سنة كاالنقالب العسكثة  ية احلدية اليت شهدا الدولة العراقرياته متزامنة مع األحداث املثيفترة حانت كفقد ). ۱۱
 ۱۹۴۱يالين سنة كال يلاوثورة رشيد ع ۱۹۳۹واحلرب العاملية الثانية سنة  ۱۹۳۹غازي سنة  كومقتل املل ۱۹۳۶

ان كه إذ أنشعر البيايت  یعل ترکت هذه األحداث بصماا. من األحداث اخلطرية وغريها ۱۹۵۲واالنتفاضة الشعبية سنة 
  ). ۱۴ :۱۳۸۳فوزي، (لسلطات ل ومناوئةمع الشعب  متضامنةله مواقف سياسية صرحية  ملتزماً شاعراً

والثورات  يبالفوض ئةيملانت حياته كف .ايتياة البياة العطار بأحسن مما شهدته حية اليت شهدا حيشيمل تکن الظروف املع
ر للرتعة الصوفية إذ العصو هذا العصر، من أهم فيعد). ۷۳ :۱۳۴۴نفيسي، (طوال القرن السادس   ظلّت سائدةاليت املتتابعة

اته يعاصرت ح). ۱۹۲ :۱۳۷۹صفا، ( »فريد الدين العطار النيسابوري«منهم يف هذا العصر و کبارعرفاء ظهر شعراء و
اة الناس إلی کابوس مروع ومما يالفنت والدمار الشامل واليت حولت ح یلها للشعب سويتکن حص حکومة األتراک اليت مل

تها فال غرو أن اعترب البعض ذلک العصر بأسوأ يران فساءت األحوال وبلغت املأساة غايا ی بلّة أنّ املغول هجموا علنيزاد الط
  .خ الفرسيالعصور يف تأر

 راء الفرس يف حقل التصوفبار الشعكبر البيايت تأثّ .۲-۲
ة للمرقد الطاهر رايقام بز کماأهم املدن اإليرانية  سفرهلقد زار أثناء البيايت يف حياته؛  ة اليت زارهاريران احملطّة األخيا انتك

أنّ م منوهاً  ،فردوسيسعدي وأمثال حافظ الشريازي و  منينيرانيکبار الشعراء اإللمراقد  ضاًيوشهد أ )ع(لإلمام الرضا
فوزي، ( مةية قية ومعنويجتارب صوفون كلجانب شاعريتهم الفذّة، مي یإلعلی شعراء الشرق إذ أنهم  متفوقونشعراء فارس 

جالل الدين و عمر اخليام ـ کة ي أثناء دراسته االبتدائينيرانيی کوکبة من الشعراء اإلعل ايتيتعرف الب). ۵۶و  ۵۵ :۱۳۸۳
أن يهتم به  یإل ا دفعهمم) ۱۱۲ :۱۳۷۸بيدج، (باألدب الفارسي ورموزه منذ حداثة سنه  اًبدو أنه کان مولعيف؛ الرومي

العرفاء اإليرانيني يف مواضع متعددة من  یإلة؛ فنراه يشري الثورياره كأف وبلورةبصورة خاصة واستمد منه يف رموزه الشعرية 
  :بأمسائهم مصرحاًأشعاره 

 ي ووأرسطو وامل/ أفالطونُ: ممنوعجاللُ الدينتنب /۴۲۰ :۲، ج ۱۹۹۵البيايت، ( يف هذا احلجرِ امللعون.(  
اليت و ـ جالل الدين الروميل مثنوي معنويتاب ك ة اليت أخذها منيات التالياألبأشعاره مثل  ضمنأشعارهم أورد ما أنه ك

  :۱ين نامه لِة يترمجة حرفتعترب 
 ي عن طريقٍكحي الناي/ و احلزين/ احملب و يف لواعجِ/ النار يف الناي/ الدين قال جاللُ/ ... راوياً الناي يئن یإل أصغِ
  ).۴۶۹ :۱نفسه، ج( ما السننيي مثلَكحي/ بالدم طافحٍ
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تابه كصرح البيايت يف دين العطّار النيسابوري والذي البيايت، هو فريد ال بهو من الشعراء الفرس يف حقل التصوف الذي تأثّر 
 .فريدالدين العطار واخليام وطاغورن الرومي ويالدضاً أشعار اجلامي وجالليوقرأ أ أنه قرأ أشعاره باهتمام بالغ جتربيت الشعرية

  :تعلّق بالعطاريما يايت فيقول البيقة الکون وي عن حقنينظرون العامل مبنظار صويف باحثيهم أنهم يوالقاسم املشترک لد
  ).۴۴۵ :۲، ج ۱۹۹۵نفسه، ( یولرحلته األ يرفيق »العطار«و  »يسنائ«ان ك

، »قمر شرياز«ـ کبار الشعراء املتصوفة ك ة بأمساءيبعض أعماله الشعر يسمي جعلتهبأدب الفرس وثقافتهم  ايتياهتمام الب
الذي  »ين العطارمقاطع من عذابات فريد الد منهاو« الدين الروميجلالل  ديوان مشس تربيزابور، قراءة يف مة يف نيسكاحملا
مکن يف تتناغم مع مستجدات عصره ومتطلّباتهاره وأهدافه اليت كار العطار العرفانية مثّ ميزجها بأفكخدم فيه البيايت أبرز أفيست

 ايتيالبة اليت تدلّ علی تأثر يلي نستعرض النماذج الشعريما يوف .ةية ثوباً من الطموحات الثوريالقول إنه ألبس آراءه الصوف
  .موينيف اجلانب املض بالعطار

  ة املشترکةي الشعرنياملضام .۲-۳
  التفاين يف احملبوب .۱- ۲-۳

ث عبر عن يه حيوالذوبان فأما جوهر غزله فهو الفناء يف احلب  .يان العابدكميأل الذي احلب بإنّ غزل العطار مشحون 
   :ةيلة الصحوة واألنانيه باخلمر املزيسقياحملبوب بالساقي الذي 

  جامي بخورد باشي وز خود برست باشي    ساقي جانآخر دمي چنان شو كز دست 
  )589 :1386عطار، ( 

  .تکيد الساقي کأساً وتتخلّص من أنانيث حتتسي من يحاول أن تکون حب
  :أو

  عطار اگر بر اصلي اصال ز خود فنا شو
 

  كانگه كه نيست گردي با او به دست باشي  
  

  ).نفسه( 

ک إذا تفانتفانَ يف ا قاًيعرإن تکن ! ها العطارأييحلق فإنبکيحب ت نلت.    
ذه الف »مقاطع من عذابات فريد الدين العطار«قصيدته  ستهلّيا البيايت فهو أميف  یان القارئ أن يركفبإم. ةيالصوفرة ك

العشق  ر، اخلمر، الساقي، اخلرقة،كالس: باألدب الصويف مثل وثيقاً ثري من املفردات اليت تتصل اتصاالًكهذه القصيدة ال
والقلق والوجد اليت مر ا فريد الدين  من احلب أنّ البيايت يف املقطع األول من قصيدته يصور لنا صوراً یفنحن نر .هاريغو

 د من ااهدة واملکابدةيبذل املزالصويف بعد  راجي حالة تفاين املعشوق يف العاشق اليت یإلالعطار يف جتاربه الصوفية ويشري 
  :يقول البيايت). ۳۹۳ :۲۰۰۴حليب، (
»ينبادر ر وقالكبالس :فلتصبح يا أنت أنا حمبويبيوأنت الساق أنا اخلمر ،يره ،ن بالعشق، عراه  جمنوناً يكيبه للخمر وخرقت

قليبغبار ، فناولينكمنو كيلإاألسفار  من فرط ، اخلمر كحتت ال دينووسيولتبحث عن ياقوت فم جمنوناً رمة كاألفال حتت 
   ).۴۰۵ :۲، ج۱۹۹۵البيايت، ( »يف حلم األرض حريقاً یالسبعة، ولتشعل بالقبالت الظمأ

توحد مع يته وينسلخ عن نفسه وأنانيب أن جية هي أنّ العاشق يوجهها الشاعر إلی القارئ بلهجة صوفيفالرسالة اليت 
ناول العاشق کؤوس اخلمر ياملعشوق بالساقي الذي  ايت عن هذه الوحدة والذوبان بالسکر کما عبر عنيوقد عبر الب. املعشوق

ايت يف شعره هي ما يد القارئ املتتبع أنّ املعاين اليت أفرزها البجي. اع والسکريقظة وتورثه الضياليت جترده عن الوعي وال



 ٨٩/ عبد الوهاب البيايت يف شعر يار النيسابورين العطّفريدالدأثر 

ة والسکر يواخلمر واألنانالساقي : نها واملصطلحات اليت وظّفها الشاعران تظلّ هي هي ومنهايتضمنته أشعار العطار السابقة ع
  . العطار الصويفريايت ارتوی من منيالب بقي جماالً للشک يف أنّيفال . ةيذلک من املفردات الصوف یإل والتفاين وما

  ة املعشوق واملعشوق مرآة العاشقالعاشق مرآ .۳-۲_ ۲
يتضح يف  إال أنه »العنقاء« ألسطوريا هاكهي قصة رحلة رمزية للطيور عرب الوديان السبعة للبحث عن مل منطق الطريإنّ 
قة النفس بعد أن غمرا ية اليت تکشف عن حقياإلنسانة إلی الروح ترمز القص. ور نفسهاية املطاف أنّ العنقاء هي الطيا

  :ا وشوائبهايأردان الدن
  بي زبان آمد از آن حضرت خطاب

 

كاينه است اين حضرت چون   

  ر اوهر كه آيد خويشتن بيند د  آفتاب

 
تن و جان هم جان و تن بيند در   

  چون شما سي مرغ اينجا آمديد  او

 
  سي در اين آينه پيدا آمديد  

  )247 :ج/1388عطار، (   
 .الشمسكمرآة ساطعة  هذا الرحاب بال ألفاظ، إنّ قائالً رحاب الکونجاءهم اخلطاب من 

 .اجلسد والروح فيه رأیبالروح واجلسد  أقبلمن نفسه فيه و يه يريعلمن يقبل  لّكف
  .يف هذه املرآة ثالثني طائرا فتبدونهنا ثالثني طائرا  جئتم إلی

ا يف أم. للعطار أيضاً أسرار نامه تابكو إهلي نامه تابكيف  يرة تتجلّكهذه القصة إال معرفة النفس وهذه الف یمغز فليس
 ،فيها نفسهامرآة تشاهد الطيور مبثابة  ق الطريمنطان العنقاء يف كل أمشل؛ فإن كرة بشكتطرح هذه الف نامهمصيبتتاب ك

رة تصبح مرآة كأنّ هذه الف ختاماًوجند ) من الطيور يف منطق الطري بدالً(رة نفسها البطل احلقيقي كتعد الف نامهمصيبتففي 
  : ملشاهدة العنقاء فيها ويف احلقيقة يصري فيه العاشق معشوقاً
  امحق تعالي گفت اي خرقاني

 

  امدانيلي شصت تو ميگر به سا  

لي شصت چه روز و چه يا به سا  

  شب

اي بر جهد خود ما را كرده  

  ام خواهان تو بيش از تو منبوده  ...طلب

 
  در طلب بوده ترا پيش از تو من  

اين طلب كامروز از جان تو   

  خاست

  نيست هيچ آن تو جمله آن ماست  
  

  )443 :ب/ 1388عطار، ( 

 ،ني سنةين ملدة ستتعرفنت كإن ! ا اخلرقاينهأي یلاقال احلق تع
 ،اًارو ني سنة ليالًملدة ست كباهتمام ينت تبحث عنكأو 

 .كثر منكأ كقبل ناأ كنت أطلبك قدف
  .أنت بل من جانبنا حنن کفليس من جانب كفهذا الطلب الذي تبحث عنه من روح

 تتردد، هي اليت جندها نفِسهااملرآة  یإلحول مرآة احملبوب مثّ الت رة الرئيسية يف شعر العطار، أعين معرفة النفس يفكفهذه الف 
  :يف هذه القصيدة للبيايت دائماً



  ۱۳۹۳، شتاء ۱۶السنة الرابعة، العدد  ،حبوث يف األدب املقارن /٩٠

 يالساق ، مادامت أقداحيصحو ويف كعن يركس يف ، أحبثُيعري یوأر يأمام كأنا املرآة، أعري نت، فصرتك مرآة يل 
۴۰۵ :۱۹۹۵البيايت، ( لسان دونَ ثُتتحد.(  

   بيق يف صورة احلبجتلّي احل .۳_۳_۲
رة عرفانية يتطرقها كاملراتب الروحانية، ف یلعربما يدلّه و لدی احملب محاسيا اًحبيبة يثري حب احلق يف صورة حبيب أو جتلّي 

الشخص يف املرآة؛  یيرما كهو قيقة هذا اللقاء، لقاء بالذات وففي احل. يصورها يف أشعارهم طوال القرن السادسالعرفاء و
ليست صورة  اًيکون الشخص جسمانينما يفب نهما يتجلّيان يف مرتبتني خمتلفتني من الوجودكلشخص والصورة شيء واحد لفا

ة يف أشعاره إال أنّ العطار يواضحة جلرة كهذه الف ینر؛ فلهذا القرن السادس أيضاً من أبناءان العطار ك .الشخص جسمانية
  ).۸۷ :۱۳۷۵ان، يپورنامدار(يف صورة حبيبة تثري احلب اها يإ صوراًمرة العرفانية كاستخدام هذه الف منثر كأ

خمتلفة يف أشعاره مثل  صوراً أخذتفهذه احلبيبة . »عائشة«أثناء جمموعاته الشعرية يف صورة ة اليأما البيايت فيجسم حبيبته اخلي
انت كامرأة «: يقول البيايت). ۲۵۶ :۲۰۰۴عبد عودة،(تصب يف خانة واحدة هذه األمساء  لّكف .مهاريوغ يالرا، خزام

یتسم ت حبيايت وأمدعائشة، امرأة مرما يقول الصويف العريبكي، تين بتجربة عميقة، حالة تعيني حلب .یعلها صورة تنطوي إن 
 ).۲۰۳ :۱۹۹۱أبو أمحد،( »ل يف الواحدكالل وكانت مثل الواحد يف الكثرية، كصور 

جالل  استلهمه منبار العرفاء اإليرانيني فمنها ما كلحبيبة من لاحلاالت العرفانية األوصاف و من دياستلهم املز فإنه أما البيايت 
هو واضح اخليام و من هاستلهممنها ما جلالل الدين الرومي و س تربيزيف ديوان مش »قراءة«خاصة يف قصيدة و الدين الرومي

البيايت، ( »اخليام الباطنيةسرية ذاتية لعمر « والذي يعترب » يأيتالذي يأيت و ال«ته الشعرية خاصة يف جمموعجدا يف دواوينه و
 تسوقهيف صورة حبيبة تثري احلب فيه و »اللقاء بالذات«رته كفريد الدين العطار يف ف کما استلهم منو ) ۵۷ :۲، ج ۱۹۹۵

  :»نگار مست«املراتب الروحانية يقول العطار يف غزل شهري باسم  یإل
  ماهينگاري مست اليعقل چو 

 

  درآمد از در مسجد پگاهي  

  سيه زلف و سيه چشم و سيه دل  

 
  سيه گر بود و پوشيده سياهي  

  )684 :الف/ 1388عطار، (   
دخلت ت بهالقمر عند الفجر كحسناء  املسجدذهول العقلر وكحالة الس وقد استبد. 

  .ون حوراء وقلب أسود البسة حلّة سوداءيبشعرة سوداء وع
  :يقول یحتلطريق العرفاين ملعرفة احلب األزيل ا یعلمثّ تدلّه 

  رفتبه تاريكي زلف او فرو 

 
  به دست آورد از آب خضر چاهي  

  نشاني پادشاهيكه شد در بي    دگر هرگز نشان او نديدم  
 )نفسه( 

   .اخلضراه من بئر يم یعلحصلت فاختفت يف ظالم شعراا و
  .ة الضياعكأنها صارت ملكأي عالمة منها ف قطّفلم أر 

ثرية يف كاللون األسود الذي حيمل دالالت  یعلز يكالتر متّ مثّومن احلبيبة اجلميلة،   منهاة عناصر مهمة يف هذه القص ینرف
وجه إجيايب : عطارر أنّ إلبليس وجهني خمتلفني يف أشعار الكجدير بالذو النور اإلبليسي یدلّ عليفإنه قد العرفانية  ةيالرؤ



 ٩١/ عبد الوهاب البيايت يف شعر يار النيسابورين العطّفريدالدأثر 

النور  ساورهيما ك العارف ساوري_ يف نظر العطار_بليسي وهذا النور انور كرته كيعد اللون األسود يف ف اًووجه سليب؛ إذ
  . الطريق العرفاين وختتفي یعلأنّ هذه احلبيبة تدلّ الشاعر  ینرمثّ ). ۱۷۲ :۱۳۷۵پورنامداريان، ( ضاًيأ احملمدي

  :»املوت يف احلب«يقول البيايت يف قصيدة . حبيبته السماوية هارباليت تعت »ةعائش«هذه العناصر حول  یإلفالبيايت يشري 
يذ يها ه/ الطويل الشارعِ زحامِ يف مويت أتبع تغازلُ/ الليل واألنغام حتت مساِء عاريةً/ من املدام أسٍك يف ترقص 

تطري يف / فراشة صغرية/ لالنخي عائشة تبعث حتت سعف/ ...نجمة ك شاحبةً/ يف الظلمة يختتفو/ !تعال يل تقولُ/ الظالل
  ).۱۳۹و  ۱۳۷ :۲، ج ۱۹۹۵البيايت، ( !تعال تقول يل/ املوت ترشق بالقرنفل األمحر وجه يذ يها ه/ الظهرية

نا القناعة يکون لدياها بالظالل اليت تلوح مثّ ختتفي مما يه الشاعر وإينسانة امسها عائشة وتشبإظهور امللک السماوي يف صورة 
  . قة األوليايت واالعتقاد بأنّ الثاين عبر عن أفکاره علی طري أفکار العطار والبنيلة واضحة ببأنّ مثّة مماث

اليت تدلّ  ريبالتعاب صحبهايو »من عذابات فريد الدين العطار مقاطع«أنّ البيايت يستخدم رمز عائشة يف قصيدة  ینر كذلك
  :قائالًعرفاين  منطيف  »ة العاشقة املعشوق و املعشوق مرآالعاشق مرآ«هي رة العطار وكف یعل

يرهن بالعشق، و جمنوناً يكه للخمر ويبخرقتعائشة من حتت األعشابِ تنهض تعدو  ذهبياً السوداء غزاالً ة واألحجارِالربي
ك مرآة يل. يعري یها وأعريها وأرك، أمسرمة جمنوناًكال وأنا أتبعها حتتكما / ...أنا املرآة  نت فصرتيأعر نت 

إال اخلمار،  ال غالب/ ،كللنجم الثاقب لوال يأبوح بسر نتكحان األقدار ما  احلضرة لو مل أفقد عائشة يف يف يجرح
  ).۴۰۷و  ۴۰۶ :نفسه( كحتت األفال يولتبحث عن ياقوت فم/ جمنوناً/ رمةكحتت ال ووسدين اخلمر فناولين

ن يف يبة أمام ناظري الشاعريتبلورت احلب.  تکاد تکون متشاة إلی أقصی درجةني السابقنيها عرب النصيالفکرة اليت نستجل
 ما إذ مرد نيبتيه احلبيارمها الفراشة والغزال لتشبينعنا من القول بالتأثّر به اختمية وال ية تنم عن نزعتهما العرفانيصورة مثال

  .هايفئة اليت ترعرع الشاعران ياختالفهما يف الثقافة والب یذلک إل
  مدن العشق السبعة .۴- ۲-۳

 یکن الوصول إلميه ال عتقد العطار أني. تازون سبع مدن حبثا عن العنقاءجي طائرا کانوا نيل سبعية عن رحقصهي  ريمنطق الط
  :ةياز هذه املدن أو األوديق اجتيإال عن طر يقيالعشق احلق

چون گذشتي هفت وادي درگه     گفت ما را هفت وادي در ره است
  )۱۹۷ :ج/۱۳۸۸عطار، ( 

    .حضرته یة فإذا جتتازها تصل إليأود ةلنا سبع ،قنايطر يف فقال
 نيباحلنة إال ياز هذه األوديکن اجتميألنه ال  مبدن احلب السبع اليت أصبحت مثالً سائراًعن هذه املدن  ن الرومييجالل الد عبر

واحلب:  
  ايمخم يك كوچه ما هنوز اندر    هفت شهر عشق را عطار گشت

  )1983 :4، ج1388دهخدا، ( 

  .ال نزال يف منعطف زقاق واحد حنن نمايباملدن السبع للحب کلّها العطار  زارلقد 
ا العطار فإنه فأميوصال احملبوب لن  أنّبح صرفاين يف احلبها يتفانی فيذوب وية اليت رية األخوهو احملطّ تحقّق إلّا يف ضوء الت

  :نازل العرفان من سالکي درب احلبقطع ميکل من 
 شد هر كه در درياي دل گم بوده

  شد

  دايما گم بوده و آسوده شد  

  



  ۱۳۹۳، شتاء ۱۶السنة الرابعة، العدد  ،حبوث يف األدب املقارن /٩٢

  دل درين درياي پرآسودگي

 
  نيابد هيچ جز گم بودگيمي  

  گر از اين گم بودگي بازش دهند  

 
  صنع بين گردد بسي رازش دهند  

  سالكان پخته و مردان مرد  

 
  ردچون فرو رفتند در ميدان د  

  سود گم شدند اول قدم زين پس چه  

 
  ال جرم ديگر قدم كس را نبود  

  )233 :ج /1388عطار، (  

  . دائما نياملرتاح ونيضائعمن ال باتفقد  القلبيف حبر  ضاعمن  کلّ
  .اعيالض ید القلب سوجيال  احيرتء باالييف هذا البحر املل

 توانکشفلق باخلَ أحاط علماً ةًياع ثانيح الضنِفإذا م ةريکث له أسرار.  
   دان األمل،يم نما انغمس السالکون اربون وعظام الرجال يفيح 

أخذ خطوة ثانيذلک إذ مل  یوما جدو ختطّوهاطوة ضاعوا يف أول خ ةيکن ألحد.  
هستخدم هذا يفهو  ايتيا البأمطوها السالک خية ية تلمح إلی سفرة معنويبنربة عرفان »ديالقطب واملر«دة ييف قص املضمون نفس

  :ة ومتمهلة عرب منازهلا السبعة واليت تنتهي إلی ذوبان السالک يف احلقيخبطوات متأن
فتح الباب هولِ لزائرهوقال/ ا: /يديفحف/ ا هذاين تسأل أعرف عم ضويف درب/ يف مدن العشق السبعِ/ ع أو ضاعي 

۲۶ :۱۹۹۸،ايتيبال( انالتب(.  
ن ملعان مشترکة من يل علی ذلک استخدام الشاعرية آلراء العطار وأصدق دليترمجة حرف ايتينّ کلمات البکما نالحظ إ

  .احياع واالرتي عن هذا التفاين بالضرية من منازل العرفان السبعة والتعبريب عند احملطّة األخيتفاين السالک يف احلب: أبرزها
   وأرض العشق ديح إلی أرض التوحيالتلم .۲-۳-۵

فإنه صرح  . واضحة املعاملريدن احلب السبع فضالً عن إشارته إلی تلک املدن بصورة عامة غملببعض أمساء لقد صرح العطار 
ؤول ية إلی الوحدة اليت ية اشارة رمزيبدو أنّ هذه التسميد ويد أو کما مساه بأرض التوحينة التوحييف املقطع الشعري التايل مبد

  :ه بعض العرفا والفالسفة بالکثرة ضمن الوحدةيلعامل أو کما أملح إلاء والکائنات يف اي کلّ األشريها مصيإل
  

  

  

  )221 :ج /1388عطار، ال(
  .انييف هذا الدرب سل ي والقلريالً فالکثي قلريت الکثيإذا رأ 

  .لّا واحداًإس ي يف هذا الدرب لريفالکثلّا تکراراً للواحد إس ي لريملّا کان الکث
ة يق احلريحتق ألنّ ايت؛ ذلکية لدی البيهلام للرتعات الثور أشعار العطار صارت مصدر وحيٍ وإالفکرة اليت انعکست يف 

مع املعشوق  تالحم یاً إلريمشذا املفهوم  وحيييت ايالب أنّ یفلهذا نر. وحدةال قيوحتقة ينبذ األنان بعدإال  تميوالثورة ال 
  :يف النص التايل العاشق

  دكيـدد را انــبيني ع ر بسيـگ

  

  آن يكي باشد در اين ره در يكي  
  

  چون بسي باشد يك اندر يك مدام
 چج

  آن يكي در يك، يكي باشد تمام  
  



 ٩٣/ عبد الوهاب البيايت يف شعر يار النيسابورين العطّفريدالدأثر 

 ها غدائرِريين بعبيجب مرغت /قبفاشتعلت يف جسدي/ هايدي لت /ياألرض العطش شهوات /اإلنسان املقهور وعذاب /
صرت القطب /۷۴ :۱۹۹۵، ايتيالب( ديالتوح وصارت مواليت أرض(.  

. بيل نفسه القطب أو البؤرة لألرض اليت هي عبارة عن احلبية اليت نتقصاها يف النص السابق هي أنّ الشاعر خيسيالفکرة الرئ
  .تجزأ منهيظلّ جزءاً ال يان احملبوب بل هو يس احملب خارجاً عن کيفل

  :ي هي النار واللهفةة هلذا الواديسيالسمة الرئ ح أنّصريفالعطار . منوذج آخر هو وادي العشق
بعد از اين وادي عشق آيد 

 پديد
غرق آتش شد كسي كانجا   

كس درين وادي بجز آتش   رسيد

 مباد
  وانكه آتش نيست عيشش   

عاشق آن باشد كه چون   خوش مباد

  آتش بود

  رو سوزنده و سركش بودگرم  

  )202 :ج/ 1388العطار، (  
  .برمتهانه يرتل احترق کذلک املومن وصل  حمطّة احلبظهرت بعد ذلک 

  .س بداخله حرقة احلبيل ش ملنيهنئ العيفلم . انه بنار احلبيترق کحيمن مل  وجديمل 
حرق وتتلظّار فمثل العاشق کمثل الندفئ وتريوتتطا ياليت ت.  

الذي احترق به قلبه واکتويجتربته الفر یطلعنا عليايت فهو يا البأم دة ييف قص ه منفرداً مهجوراًبه کبده فصار ب يدة يف احلب
  :»مدن العشق یل إليالرح«
برايت، يالب( ديجد ناري لعصرٍ وحامالً/ ينتهيف طرق املُ حمترقاً/ ديد طريحتت السماوات وح/ ينح يب العشق وها أن

۱۹۹۵: ۳۰۰(  
فراشة اليت لانه کاريترق يف نحي ب إال أنه سرعان ما يالمس احلبيبناًء علی ما مر يف املقطع الشعري السابق أنّ احملب لن 

ب البوتقة يمعترباً احلب رحب باحلب مستقبالً معاناته متحمالً أعباءهيإلّا أنه . احيتحول رماداً تذروه الريالضوء ف یتتهافت عل
  :تخلّص من شوائبهيها احملب وينصهر فياليت 

سأظل أحبک أنت سأظل / بغداد_ تونس_ ياملنف_ العشق_ النارأحبياألبد ک أنت النارنفسه( الصحراء یرة يف ع: 
۳۰۴.(  

  قصة اإلسکندر .۲-۳-۶
د من األدبا وفضالً عن الکتب يفلقد روی قصته العد .ن تطرقا إلی اإلسکندرين اللذيدين الوحيايت الشاعريس العطار والبيل

وأشادوا بعزمه الراسخ وإرادته  اإلسکندر ريائد الکباة قيايت قصة حيوالباق نفسه أورد الشاعران العطار ية ويف السيالسماو
نسجم مع ين استلهم من قصة اإلسکندر حسبما ياة إال أنّ کلّاً من الشاعرية يف فتح البلدان والبحث عن مصدر احليدياحلد
اة واستمدها کمادة يحلنبوع اياإلسکندر أثناء حبثه عن  اليت اکتنفتبة ياع واخليکرس العطار جلّ اهتمامه يف حالة الض. تهيرؤ

  : خصبة لإلشارة إلی حالة احلیرة واالندهاش اليت قد تعترض مسار العارف السالک
  چگونه چشمه حيوان در اين وادي بدست آرم

  دمـرو مانـدر فـكه اندر قعر تاريكي چو اسكن                                                 
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  )438 :1386عطار، ( 
  . ينبوع احليوان يف هذا الوادي وأنا أختبط كاإلسكندر يف قعر الظالمكيف أنال  

د الوصول إلی احلرة واالنتصار بتحمل يرياة اإلسکندر املفعمة باملرارة والشقاء کمنارة ونرباس ملن يأما البيايت فإنه وظّف ح
  :املشاق ورکوب األخطار

»قال يدليل »تنا متّرحلت »غ/ الكبري فاإلسكندرفارس و اهلند زا بالد /يه مل جيد اللكنيبابل ك یإل فعاد حمموماً/ نبوع 
وسقطت / ه الدموعو خضلت حليت یو بك يقال دليل/ »خوم هذا العامل املسحورت یمن السحر عل أصابه مس/ ميوت
فأصبحت محراَء/ األرض زهورِ فوق ۲۴۳ :۲، ج۱۹۹۵، البيايت( »اإلمامة وشارةُ«/ القيامة ها عالمةُقال إن.(  

جلبار جنده عاجزاً عن العثور علی ينبوع احلياة فهذا لو دلّ فاإلسکندر الکبري الذي فتح معظم البالد واستويل عليها جبيشه ا
  .د املنال وصعوبة الوصول إلی املبتغیبع علی شيء فإنه يدلّ علی

  التمثيل. ۲-۳-۷
فموضوع هذه التمثيالت هو احلب الذي حيرق كيان العارف وحيوله . قد يستفيد العطار من التمثيل يف غضون حكاياته

  . رمادا
يف متثيالته املُبدعة ليضع القارئ يف صورة احلاالت اليت يعيشها احملب واحلبيب  »الرماد«و» النار«لقد حاول العطّار أن يوظّف 

نما يکون الرماد بارداً مظلماً إلّا أنّ هذا الرماد املظلم مضيئة بي دافئةفالرماد ال يناسب النار شكال ولونا ألنّ النار . کالمها
   :ناتج عن النار

  چنين چون سوخته من از توام زار

  چو صدق سوخته بشناخت آتش
  

  داري خود را نگهبلطفي سوخته 

  ز عالم دست با او كرد دركش
  

  )229: الف /1388عطار، (
 .لطفکإذا أکون قد بت حمروقاً بنريانک فارع حمروقک ب 

  .نفسه یفعندما عرفت النار صدق قول الرماد فضمته إل
  :نار احلب اليت حولته رمادا ويقول یهذا التمثيل ويعزو نفسه إل یإل »أنا يا رماد«أشار البيايت يف قصيدة 

  )۷۹: ۱ ، ج۱۹۹۵البيايت، ( أنا يا رماد بقية من نارها فخذ البقية
  ن يف االجتاه الصويفياختالف الشاعر .۲-۴
اً ينحو العطار بتصوفه منحی معنوينما يتعلّق مبنحامها الصويف فبيما ين في الشاعرنية بيساسزة أيقد أسلفنا سابقاً أنّ هناک مل

اسة واالجتماع؛ فلم تعد نزعته ية تأيت يف نطاق السيايت نزعة ثوريللب یة، نرية واالجتماعياسيال صلة له باملظاهر الساً يأخالق
انت له مواقف سياسية كف ملتزماً ثورياً ان البيايت شاعراًكمن هذا املنطلق . العطار یة مثلما جنده لديوشخصقة ومنغلقة يض

 أنّ ينر ولذلکان هاجسه الوحيد هو احلرية كف). ۱۴ :۱۳۸۶فوزي، ( ة للسلطاتيومعادمع الشعب  متواصلةصرحية 
ه ألنّ الثورة هي حب ثورية ينفخ يف رموزه وأشعاره روحاً إنه یأو باألحرة الثوريأهدافه  یإلترمي أشعاره ورموزه الشعرية 

  :وشغله الشاغل األول
  ).۳۲۳: ۲، ج ۱۹۹۵البيايت، ( األملِ احلمراء يا رايات/ لاألو يا حيب/ أيتها الثورة



 �٩/ عبد الوهاب البيايت يف شعر يار النيسابورين العطّفريدالدأثر 

 یيد أن تربطها بالعرفان حتري ا البيايتالثورة أمللحرية و أشعاره، رمزاً بطلةاليت تعترب  »عائشة«يتخذ أنه الشاعر  ینرو هلذا 
ب األخذ بنظر جي معذلک). ۵۰ :۲۰۰۹زاده، ...اصدقي و عبد(نفخ حياة جديدة أن ت من شأابقدرة إهلية ثورته  يحتظ

طريق  یعل ربما تدلّما جندها عند العطار بل كة يلفّها شيٌء من املعنويال  ةيرمز ةيشخصايت يالبة ياالعتبار أنّ لعائشة يف رؤ
ان ريالثورة فتأيت ضفائرها احلمراء رمزاً لن یة ترمز إليکما أنّ صفاا الظاهر. اتمع یعلرية واخلروج من الظلم السائد احل

  :يقول البيايت. ةيا الورديالثورة أو دماء الضحا
  ). ۴۱۱ :۲ج، ۱۹۹۵البيايت، ( سالماً، للنار ولُالفجر، تق یحت ترقص/ ها احلمراءعائشةُ يف املرآة، بنار ضفائرِ

 الظاهرةهذه  ینراد كنو ةيضمن أجواء عرفان آراءهيطرح  ثيح صهخي ثورياًيخلق عرفانا ل البيايت العرفان بالثورة أيضاً خلط
 تطلّعيأنه  ینرإذ  ،»اطع من عذابات فريد الدين العطارمق«هذا األمر يف قصيدة  يفيتجلّ. ره اليت هلا طابع عرفاينل أشعاكيف 

  :و يقول هلذا العامل الفاسد من خالل استحضار جتربة العطار الصوفية ايرا متاماًلعامل آخر مغ
صبح فيه اإلنسان ي أو زمن أيت عصريس: ان، وأهذي جبوار الدن اروح أقولُيالصحراوي األس لِيهذا الل أعقر ناقةَ

  ).۴۰۶ :نفسه( السبعة...)  كلألفال اًكو ملي(/ ألخيه اإلنسان اًميسد
ان رياح احلوادث نيقلقه وخماوفه من أن تطفئ ر فیخيث إنه ال يحأنّ هذا األمل ذهب أدراج الرياح  فطنيرعان ما أما س
  :الثورة

/ اآلبار قاعِ يف/ الشعراء مبصابيحِ يوتلق/ العارية الصفراء األشجارِ أجساد وراء األبواب تراقص الريح نكل! أقول سيأيت
  ).نفسه( كلوال للنجم الثاقبِ يأبوح بسر نتكما / األقدار حان يف/ لو مل أفقد عائشة احلضرة يف يجرح يأعر نتكما 

فعندما تساور نة أحالمه يالشاعر عبر عن آماله وطموحاته بالعائشة وجعل العائشة رمزاً ملد املالحظ يف اللقطة السابقة أنّمن 
  .ولو قليالً االنفراجو لم باالنتصارحياألمل و یإللجأ يبة يالشاعر األحزان واخل

روح  عن قصيدته هذه تنجموال  متشائماً نّ البيايت يظهر يف هذه القصيدة عبثياًأ شفرات النصتابه كصالح فضل يف  عتقدي
ايت متشائماً کما زعمه يبدو البيولکن ال  ).۱۹ :۱۹۹۹فضل، (خرج الوحيد من املأزق ر هو املكالس یريالتصوف بل 
  :يقولث يح االنتصار یقّق آماله يف الوصول إلحي یحت بةيأمام الشعور باخل ستسلميصرح بأنه لن ذلک ألنه . صالح فضل

 الغرباء بطنِ ونغفو يف ياألبد نا الليلَكيدر یحت/الزرقاء قبة هذا الليلِ فلنشرب يف تبه،كأ آخر بيت یحت هزملن أ 
  ).۴۰۷ :۲، ج۱۹۹۵البيايت،(

ففي . أغاين احلبة الثوريروحه  تغردأس واخليبة يال یعل تدلّ کلمات ستخدميأس يال غمراتيف  احلقيقة عندما يرتلق البيايت يف
وغد  عن عامل أفضل باحثاًالعامل  ترکيونفسه  یعلينطوي بات الشاعر اتمع العراقي  یعلاجلو السياسي املظلم الذي ساد 

ة وهو أنّ ين الصوفي نزعة الشاعرنياً بيأنّ مثّة فارقاً جوهر من قصائده وال ننسی أن نقول ريوهذا ما نعهده يف کث. مشرق
شه بل يعيتوقّع العطار أن تتحقّق طموحاته يف العامل الذي ينما الينة أحالمه علی أرض الواقع بيطمح إلی صنع مديايت يالب
ا أعتقد أنّ العدالة جيب أن تتحقق و أن. أنّ العدالة سوف تتحقق يف عامل آخر روني ةاملتصوف ألنّ نتظر حدوثه يف دار اآلخرةي

  ).۱۹۴ :۱۹۹۱أبو أمحد، ( هذا العامل وليس يف أي عامل آخر يف
حو يف حملة البصر ميضيء الظالم مث يشرق فيبالشهاب الذي کون يدة أشبه ما يالقص یها الشاعر عليضفية اليت ياملشاعر التفائل

  .تفيخيو
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  النتيجة  
قرأ أشعاره باهتمام بالغ  هأنان يعرف فريد الدين العطار وكجمموعاته الشعرية أنه أقواله وو من خالل دراسة حياة البيايت بدوي
تترک أشعار  طبيعي أنمن الالتراث والتجارب الشخصية؛ فلهذا ب تلک ثقافة طافحةمير كحنن ندري بأن الشاعر ينشد بفو

الرمزية واإلام يف شعره فليس هذا التأثر جليا يف شعره بل  یلإإال أنّ البيايت شاعر فذ مييل ايت يالعطّار بصماا يف شعر الب
 .د من اإلمعان والترويياملز یإلحباجة 

 اليت بنی ه، ومدن العشق السبعةيفاين فحاد املطلق يف احملبوب والتتکاالشعرية الضامني امل د منياملزر البيايت من العطار يف تأثّ
 .»النار والرماد«ل ية ومتثيخيتأر الريندر الکباإلسک وقصة ،ريمنطق الطها کتاب يعل

هدفه املنشود الذي هو احلرية و الثورة وإصالح اتمع لكن العطار شاعر  شاعر ثوري يرمي بلغة العرفان إلی إنّ البيايت
 .   إصالح اتمع لیالصوفية أن يواجه الظلم ويدعو إاألزيل مع أنه استطاع بأشعاره  احلب احلقيقي فيميل إلیمتصوف مبعناه 

ه  ینررا فكمبدعا مبت اًالبيايت شاعرا فذّ يعدبلورة یإل فضييطريق  یإلة كار والعناصر الشعرية املشتركهذه األف سوقيأن 
 .تأثّره من العطار کننا التأکّد منمي یيثبت براعته يف هذا األمر حتأهدافه واره وكأف

  وامش اهل
  دكنبشنو از ني چون حكايت مي )1(

 
  كندها شكايت مياز جدايي 

  آتش است اين بانگ ناي و نيست باد  

 
  هر كه اين آتش ندارد نيست باد 

  آتش عشقست كاندر ني فتاد  

 
  جوشش عشق است كاندر مي فتاد  

  كندني حديث راه پرخون مي  

 
  كندهاي عشق مجنون ميقصه  

  )13 :1380مولوي،(   

  املصادر 
  الکتب :الف     

  .املؤسسة العربية للدراسة و النشر :بريوت عبد الوهاب البيايت يف إسبانيا، ؛)۱۹۹۱( حامد ابوأمحد، .۱
  .أساطري :، رانجتلّي رمز و روايت در شعر عطار نيشابوري ؛)۱۳۷۳( أشرف زاده، رضا .۲
 .دار الفارس :، بريوتاألعمال الشعرية ؛)۱۹۹۵( البيايت، عبد الوهاب .۳
 .دار الفارس :، بريوتد أمسعه يتنهدالبحر بعي ؛)۱۹۹۸( ___________ .۴
 .دار الفارس :بريوت، الثالثة بعةطال ،جتربيت الشعرية ؛)۱۹۹۳( ___________ .۵
 .دار الفارس :، بريوتکتاب املرآثي ؛)۱۹۹۵( ___________ .۶
دار الكتب  :بريوت ،عبدالوهاب البيايت أسطورة التيه بني املخاض والوالدة ؛)۱۹۹۳( توفيق بيضون، حيدر .۷

 .العلمية
 .پژوهشگاه علوم انساين و مطالعات فرهنگي :، رانديدار با سيمرغ ؛)۱۳۷۵( پور نامداريان، تقي .۸
 .امري کبري :، رانأمثال و حکم ؛)۱۳۸۸( دهخدا، علی اکرب .۹
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 .فردوس :، رانتاريخ ادبيات ايران ؛)۱۳۷۹( صفا، ذبيح اهللا .۱۰
، البيايت الوهاب عبد شعر يف الترميز ،أسد كاظم بإشراف علي ؛)۲۰۰۶( حسن اخلاقاين، محيدي عودة عبد .۱۱

 .الكوفة جامعة يف اآلداب كلية
 .سخن :، رانچاپ چهارم، اهلي نامه ؛)الف۱۳۸۸( عطار، فريد الدين .۱۲
 .نگاه :، رانچاپ هشتم، ديوان غزليات ؛)۱۳۸۶( __________ .۱۳
 .سخن :، رانهمصيبت نام ؛)ب ۱۳۸۸( __________ .۱۴
 .طاليه :، رانچاپ چهارم ،منطق الطري ؛)ج۱۳۸۸( __________ .۱۵
 .دار اآلداب :، بريوتشفرات النص دراسة سيميولوجية يف شعرية القص والقصيد ؛)۱۹۹۹( فضل، صالح .۱۶
 ...ثارا :، رانعبد الوهاب البيايت حياته وشعره دراسة نقدية ؛)۱۳۸۳( فوزي، ناهده .۱۷
 .نشر علم :، رانچاپ هشتم، مثنوي معنوي ؛)۱۳۸۰( حممد، جالل الدين .۱۸
 . فروغي :، رانتاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي ؛)۱۳۴۴( نفيسي، سعيد .۱۹
 االت: ب

، ۲۶، العدد الشعر ةجمل، »سپارندهای نور جان میمشعل به ياد عبد الوهاب البياتی« ؛)۱۳۷۸( بيدج، موسي .۲۰
 .۱۱۵ -۱۱۲صص 

 .۳۹۳، العدد  جملة املوقف األديب، »التناص الصويف يف شعر البياتی«طعمة، حليب، أمحد  .۲۱
ات يژه نامه ادبيو، بترمجة فرزانه علوي زاده، »قیيات تطبيف وعملکرد ادبيتعر« ؛)۱۳۹۱( رماک، هنري .۲۲

 .۷۳ - ۵۴، صص ۶ ، مشارهقی فرهنگستانيتطب
 ،»عائشة عند عبدالوهاب البيايتـ ت الرمزية لالقناع و الدالال« ؛)۲۰۰۹( صدقي وعبداهللا زاده، حامد وفؤاد .۲۳

 .۵۵ - ۴۵، صص ۱۶، العدد جملة العلوم األنسانية الدولية
 
       

 

  
  
  
  
  
  
  



  ۱۳۹۳، شتاء ۱۶السنة الرابعة، العدد  ،حبوث يف األدب املقارن /٩٨

  
  )فارسي -مطالعات تطبيقي عربي (نامة ادبيات تطبيقي كاوش

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي كرمانشاه

  م 2014/ ق. هـ 1435/ ش .هـ 1393 زمستان، 16سال چهارم، شمارة 
  

  1بر اشعار عبد الوهاب بياتي فريدالدين عطار نيشابوريتأثير 

  2پورسارا رحيمي
  ايران كرمانشاه، زبان و ادبيات عربي، دانشگاه رازي دانشجوي دكتري

  3جهانگير اميري 
  ايرانات عربي، دانشگاه رازي كرمانشاه، دانشيار گروه زبان و ادبي

  4شهريار همتي
  ايرانات عربي، دانشگاه رازي كرمانشاه، ار گروه زبان و ادبيدانشي

  چكيده

ه ـوري كــه طـب ؛اي از اين رموز، رموز صوفيانه استبخش گسترده. اي در شعر بياتي داردحضور گسترده ،رمز و قناع

و بسياري ديگر كمك بياتي در اين زمينه از رموز شعري عارفان بزرگي چون فريد الدين عطار نيشابوري  :توان گفتمي

عطار، تأثير  ،عارف اديب ،خصوص به ،يايران نبايتوان به اين نتيجه رسيد كه او از اداز اشعار اين شاعر مي .گرفته است

اند، يكي از داليل اين تأثيرپذيري رسد شرايط معيشتي مشابهي كه هر دو شاعر از آن رنج بردهپذيرفته است كه به نظر مي

اگر در اشعار بياتي به خوبي نظر كنيم در . اندو شاعر در اوضاع سياسي و اجتماعي دردناكي زندگي كردهباشد؛ زيرا هر د

اما اين . كار گرفته استداشته و بسياري از افكار صوفيانه او را در اشعار خود بهتوجه به آثار عطار  وييابيم كه مي

ده است؛ زيرا او در واقع بين گرايش صوفيانه خود و گرايش نش تأثيرپذيري از عطار مانع از گرايش او به سمت تجدد

  .پيوندي شاعرانه ايجاد نموده استصوفيانه عطار 

توصيفي و در قالب مكتب فرانسه،  - بياتي و عطار بر اساس شيوه تحليلاي ميان اشعار اين مقاله بر آن است تا ضمن مقايسه

گوياي آن است كه بياتي از ،نتيجه .عرفان عطار سيراب شده استبر اين امر تأكيد ورزد كه بياتي از چشمه گواراي 

توان در شعر دو شاعر يافت؛ اما وجه بسياري افكار صوفيانه عطار الهام گرفته و به همين دليل مضامين مشترك بسياري مي

  .نمود يافته است ارفانه در شعرهاي عمضمونكارگيري در شيوه به ،تمايز دو شاعر

 .عبد الوهاب بياتي، عطار نيشابوري، افكار صوفيانه، تجدد شعري :واژگان كليدي
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