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 ملّخص ال
م.  5691سنة  «سفر الفقر والثورة»بالشعري الذي أمساه  الدیوان إصدارهدخل عبد الوهاب البیايت مرحلة جدیدة من جتاربه الشعریّة عقب 

يف دیوانه الشعري  البیايت نتباه. حّللبشکل ملفت لاليف الفرتة ذاهتا جتارب صوفیة  قرحیته الفّیاضة جادت هبااليت  قصائدهتبلورت يف  لقد
الصوفیة.  رؤیتهالواقعّیة حنو األشیاء إلی  رؤیتهمؤّشرًا واضحًا علی حتّول الشاعر من  النقادممّا یعتربه  ،يب العالء املعّريشخصّیيت احلاّلج وأ

أنّنا  زد علی ذلک .قصائده يف البیايت ملا بّینه واملعري وفقاً احلاّلج لدی صوفیة االجّتاهات الالغایة اليت نتوّخاها يف هذا املقال هي املقارنة بنی و 
علی املنهج  تماداً اع البحث اهذ حّققهابرز النتائج اليت نتعّرف علی املعاين الصوفیة اخلفّیة يف نفس البیايت جّراء هذا البحث أیضاً. ومن أ

إلی الطریقة الصوفیة اليت تبّناها احلالج کّل املیل. وهي اليت تتمّیز باجلنوح إلی مشاعر الرفض یل می ه تبنّی أّن البیايتأنّ الوصفي التحلیلي 
 املبيّن علیيف الذي انتهجه املعري واإلباء أمام الظلم والرکون إلی الثورة واملبادرة واإلقدام. کما تبنّی إیضًا أّن شاعرنا ما راقه النمط الصو 

 االنعزال عن ساحة احلیاة واالنغالق علی النفس. 
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 مةالمقدّ . 1
 إشکالّية البحث. 1-1

أراد فیه التوفیق بنی األفکار الثوریّة واملیتافیزیقّیة أو  رللبیايت تطلعنا علی أّن  الشاع «سفر الفقر والثورة»نظرة عابرة يف دیوان 
 عرّب باألحری التجارب الصوفیة. والفقر من املصطلحات اليت یستخدمها الشاعر الصويف ولذلک مّسي الصويف بالفقری. وقد 

ملرحلة جدیدة من حیايت. هذه اجملموعة الشعریّة تفتح آفاقاً بدایة   «سفر الفقر والثورة»الشعري: دیوان  عن دیوانهالشاعر 
 جدیدًة لیس فقط يف حیايت بل يف الشعر العريب أیضاً. إّنين حاولت إقامة اجلسر بنی جتربيت الثوریة وجتربيت املیتافیزیقیة. والثورة ال

. یرینا الشاعر يف دیوانه کیف حتّول من (541: 5696)رزق،   «توفر املعاش للشعب فحسب بل حتّقق أیضاً عدالة الیسوع...
مقاتل ثوري بسیط إلی مقاتل يف معناه الواسع الفضفاض و علی املستوی العاملي. ومن مکتسبات هذا التحول وهذا التقّلب 

 يف الشخصیات الشعریّة اليت تبلورت يف أشعاره. یشاهدهالروحي اجلمع بنی االلتزام والصوفیة وفقاً ملا 
 األهّمّية والهدفو الّضرورة . 6-8

اهلدف: الخیفي ان الدراسات اليت هلا صلة وطیدة مع الثقافة الصوفیة من شأهنا ان تزود القارئنی مبعلومات مثینة من جهة و ختلق 
جهوده هلم أجواء أدبیة ممتعة مسلیة من جهة أخری. والذي زاد من ضرورة هذا البحث انه تناول شاعراً عربیاً شهریاً کرس معظم 

يف إنتاج األدب اإلیراين املفعم باملعاين الصوفیة األصیلة. زد علی ذلک اننا نشهد يف اآلونة األخریة عکوف الشعراء العرب علی 
 ادب التصوف ناهلنی من منهل التصوف االیراين الغين باملفاهیم االنسانیة الرائعة.

 أسئلة البحث. 1-3
آخر بالقناع يف دیوان البیايت وعالقته بشخصّیة الشاعر دفعتنا أو ب تساؤالت تتعلق بشکلنا من خالل إعدادنا هلذا املقال واجه

 إلی البحث عن اإلجابة علیها وها هي: 
 يف أشعار البیايت؟ «أيب العالء»وقناع  «احلالج»هل مثّة عالقة بنی قناع . 5
 ما هي أوجه التالقي والتباین يف قصیديت احلالج وأيب العالء؟ .1
 الرؤی الکامنة اليت ترمز إلیها هاتان القصیدتان؟و  هي األفکار ما .3

من الوجوه ذلک ألّن  أّن البیايت حاول إماطة اللثام وجه احلالج ملا بینهمافهي وأّما الفرضیة اليت یتمحور حوهلا هذا املقال 
الصويف للمعّري الداعي إلی االنعزال والقوقعة  بنی التصّوف والثورة وباملقابل ینتقد املنهجالتالقي يف املشوار الصويف يف اجلامع 

 وجتّنب املخاطر.
 . خلفّية البحث1-4

یعترب البیايت شخصّیة عاملیة ذائعة الصیت، اجتازت شهرته البالد. فلیس غریبًا أن قام عدد غری قلیل من الباحثنی والدارسنی 
کتب   نبذة ممّا بدراسة شخصیته وشعره يف مقاالت وکتب وأطروحات فیما ال تعّد والحتصی. بطبیعة احلال أّن ما نذکره هنا 

 (، نشر دار الکتاب اجلدید املتحدة يف بریوت1003) الرمز والقناع يف الشعر العريب احلدیثب حول شاعرنا البیايت ومنها: کتا
فقد خّصص املؤلف، الفصل الثاين من کتابه مبوضوع القناع وأنواعه وشروطه يف ضوء ثالثة من الشعراء مبن  .مد علی کنديحمل

أعّدهتا   (1050) صالح عبد الصبور وعبد الوهاب البیايت منوذجاً(فیهم البیايت. ومقالة قناع احلالج يف الشعر العريب املعاصر )
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حیث حتّدث فیه املؤلفون  .12إلی  53، من صفحة 59العدد دراسات يف العلوم اإلنسانیة، کربی روشنفکر واآلخرون جمللة 
ة آنفاً حول القناع يف قصائد البیايت عن مکانة عبد الوهاب البیايت املرموقة يف الشعر العريب املعاصر. وما جاء يف املصادر املذکور 

لیس إاّل حتالیل وحبوث متناثرة ینقصها االنسجام واملنهجّیة ناهیک عن أهّنا غری مدعومة باألفکار ووجهات النظر اليت أدلی هبا 
 البیايت يف دواوینه الشعریّة.

   ة البحث واإلطار الّنظريمنهجيّ .6-5
داة صةاحلة و مناسةبة لدراسةة القضةایا أ دبیعةة احلةال املةنهج الوصةفي التحلیلةي الةذي یعةطب املنهج الذي اعتمدناه يف هذا املقال و 

راجعنةةا دیةةوان الشةةعر واخرتنةةا منةةه لقطةةات منوعةةة و  تلفةةة مةةن قصةةائد الةةيت حتمةةل يف طیاهتةةا املعةةاين  األدبیةةة. فضةةالً عةةن ذلةةک ف ننةةا
ن الکتةب و املصةادر الةيت تتعلةق بشةکل او بةآخر بةاالدب الصةويف  الصوفیة الرائعة. زد علی ذلک أننا استفدنا يف هذا من کوکبةة مة

 کما تصفحنا هبذا الصدد املواقع اإللکرتونیة و اجملالت العلمیة و احملکمة.
 البحث و التحليل  .2

 هیة مع أنفمالمح صو أيب العالء الذي حیمل »ه. ومن مّث تّطرق إلی قناع تناوَله البیايت يف دیوانه وأهّ  هو أول قناع« احلالج»قناع 
دراسة  إلیفیما یلي  نعمدیتحّدث عن هذه الشخصیة هلجة صوفیة.  مامتیاز. إاّل أّن هلجة الشاعر عندلیس صوفیًا باال

حتملها کلمات  فیهما اهلواجس اليت یعیشها الشاعر وهومه راصدین املعاين والدالالت اليت نستجليالقصیدتنی کاّلً علی حدة 
شاعرنا إلی استعمال هذین القناعنی، کما نرید  قادتيف هنایة املطاف إلی فهم البواعث و الدوافع اليت لنتوّصل  االشاعر يف طّیاهت

قییم مدی جناح بت املطافارنة بینهما و نقوم يف هنایة إجراء املق ضوءن وراء القناعنی يف کمإزاحة الستار عن األسرار اليت ت
 ا.مالشاعر يف استخدامه هل

 بين البياتي والحالج قواسم مشترکة .2-1 
مالمح بنی شخصیة احلالج  جتمعيف کثری من معاملها.  شاعرنا ماّدة دمسة خللق شخصیة تشبهلقد َوظف البیايت حیاة احلالج ک

هناک خیوط مشرتکة بنی شخصیة البیايت واحلالج سابقًا ضالّته املنشودة. کما أسلفنا  فیها وجد البیايت اولذ معاً. صوفیة وثوریة
( کان احلالج ذا نفس أبیة ُحّرة الخیاف لومة الئم. وقف يف وجِه الظاملنی دون هوادة. کذلک البیايت استخدم 5أبرزها:  إلیک

ر. عانی مثله البیايت تّنقله من منفی إلی آخ عرباحلالج أعباء الغربة  جتّشم( لقد 1توریة. شعره کسالح ناهض به األنظمة الدکتا
 عاد عن األهل والوطن اللذنب سوی الوقوف يف وجه رموز الظلم و الفساد.بتحیاة االغرتاب واال

 اإلصر و لتضع عنهاجلهل املثقلة ة حتت قیود اخهو إیصال صوته إلی الشعوب الراز  ( کان اهلاجس األکرب لدی احلالج3
صوفیة اًء علی ما مضی أّن األفکار البن. یلتزم بقضایا الشعوب کّل االلتزامحیث  اً البیايت أیضالل. واهلاجس نفسه جنده عند األغ

بالطریقة اليت یفّکر هبا احلالج  ملّماً ا کان البیايت العزلة واالنکماش علی النفس. ومل غم مع حیاةاليت حیملها احلالج التتنا
بل هي نزعة ر البیايت التعين االنعزال و ترک معرتک احلیاة وأسلوب حیاته صار مولَعًا بشخصّیته. علمًا أّن الصوفیة يف منظو 

 (.599: 5666إقامة العدالة واملساواة يف العامل. )البیايت،  صارمة حنو
حبماس  مدافعاً و تعاطفه مع الطبقة الکادحة  متاسکهبه احلالج والبیايت کالها ... أظهر البیايت  یّتسم مسةاالعتناء بالفقراء  (4

بنی الرجلنی باإلضافة إلی   التقارب الروحي و الفکري املتواجدي. خمتوّقدعن ذوي الفاقة واملعوزین يف أجواء مفعمة باملواساة والتآ
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شاعر  أنشدهااختیار احلالج قناعه األول ضمن قصیدة تعترب من أمجل و أروع القصائد اليت  إلیالبیايت  دفعکوهنما شاعرین 
 قوم بدراسة هذه القصیدة فیما یلی.نراهنة و ها حنن أوالء لعصور الحول احلالج يف ا

 دراسة قصيدة العذاب .2-2
حتتوي علی حوار جیري بنی احلالج وهاتف « املرید»ّدة. الفقرة األولی وهي اليت حتمل عنوان عتأّلفت القصیدة من فقرات 

/ شربَت ِمن آبارِهم... األصباغِ بِ  روُحکَ  ت  / تلّطخوالفراغِ  العتمةِ سقطَت يف »... مساوي إاّل أّن احلوار یبدأ باللوم و العتاب. 
 (1/6: 5661)البیايت، « تاُجک الصّبارِ  بیُت العنکبوتِ  کَ ُصمتُ 

يف غیاهب الظلمات، ملّوثًا بالنفاق و التزویر ومتخّبطًا يف جماهل الضیاع والّتیه بعیداً عن الصدق  هائماً یصف اهلاتف، احلالج 
بارة عن: الذل واهلوان فهو ع يف خضممنهمکًا اتف من أجله احلالج واعتربه اهل عاتبّل الُبعد. األمر الذي إلخالص کوا
 :«ت والتفکری اخلاطئانمالص»

 ....« ، تاج ک الصّبار  بيت  العنکبوت   ک  ت  صم»... 
تفکریه اخلاطئ فیما یتعّلق باألمور  وأسلوبعنه الصمت  جیوزما حیمل اهلاتف علی إلقاء الالئمة علی احلالج هو صمته فیما ال 

وت حیث یتمرکز املعنی من سورة العنکب« 45الة »بیت العنکبوت واآلیة »بنی  اً مثة تناص القول أنّ  ةلفمن نا و اهلاّمة واحلّساسة.
یة علی ئایلة سیمبدالدّل تاليت تتمّیز بکثرة أشواکها « بارالص»ی وأّن شجرة ناملوضعنی علی الوهن والضعف والو  کال  يفو املغزی 

 األحوالت يف الصم اللتزامهی احلالج. واملغزی يف الفقرة اليت مّرت علینا هو أّن احلالج یستحّق اللوم والعتاب داآلراء اخلاطئة ل
م يف حال أنّه حیمل علی عاتقه رسالة الکفاح ضّد ما یشهده من الظل والقوقعةطریقة العزلة  هاختیار و  الّصراخ اليت جیب فیها 

خاطب احلالج بنربة عاتبة و حاقدة مستنکرًا شرَب احلالج من آبار الظاملنی. والفساد. کما رأینا يف کلمات البیايت أّن اهلاتف 
 ....«(شربَت من آبارهم )»... 
ون میتصّ اوم الذین یسمواجهة الظاملنی إذ بات عن مهمة النضال و  ختّلیهذا اخلطاب الرمزي إشارة خفّیة إلی أّن احلالج  يفف

حالة الندم يف  متّکنمن آبارهم(. الفقرات التالیة من القصیدة تعکس  هم ومأجوریهم )شربتَ تمن مرتزق وصاردماء اجلماهری 
 احلالج و حماولته لتربیر و تفسری أفعاله:

 .(1/6: 5661)البیايت،  «نتهاء  ا في بدایة   نتهي و أنت  أ   / و أین   يستجلت   لي؟ و أنت  في الحضرة   أین   ن  م  »... 
والتجلة ممّا یقودنا إلی أّن احلالج  حمفوفة باإلکرام بلغةاحلالج خاطب اهلاتف  تبدو من کلمات البیايت يف الفقرة السابقة أنّ 

 .(199: 1003والمکان. )کندي،  الحیّده زمانافیزیقیاً یتأمنی ویتخّیله کائناً خارقاً م اعرتف مبکانة اهلاتف کمرشد ناصح
تفضَّ ختم    ، فالنا الحشر  موعد  »... تتضّمن الفقرات الالحقة توصیات یقّدمها اهلاتف املرشد )إذا جاز التعبری( للحالج: 

 .(1/6: 5661)البیايت،  «کلمات  
یُعّد التکتم علی األسرار من  طاملابَوح هبا ي احلفاظ علی األسرار و عدم الهاحلالج إلی اهلاتف  یوّجههالی اليت التوصیة األو 

 مبادئ املدرسة الصوفیة.
یة علی لوم احلالج و عتابه. نظرًا إلی أنّه مل یکن جاّدًا ومصّممًا يف االحتفاظ ئيف صمیمها داللة سیمیا الوصیةه حتمل هذ

الدنیا وعدم التوغل يف بواطن األشیاء . والتوصیة الثانیة هي احلّث علی التزهد يف املوت شنقاً ره حّتی أّدی به املطاف إلی بأسرا
 املادیة حیث الطائل والجدوی وراء الغوص يف دواخل املاّدة:
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َ  هذی الع. وال»..  .(1/6: 5661)البیايت، ...« ظاهر ها  األشياء   / فباطن  الجرباء   ة  نز تم ََّّ رر
 مبلّذات الّدنیا و شهواهتا والعنزة رمبا أراد هبا الشاعر احلیاةیة إلی عدم التمّتع ئة اجلرباء إشارة رمزیة وسیمیانز یبدو أّن عدم مّس الع

بقدر فهي لیست لّذات مرحیة ومنعشة  وتشوهبا الشوائب لغصصا تکّدرهاات الدنیا إلی أّن لذّ  تنویهاً باجلرباء  کيّن عنهاالدنیا و  
 .آالم و أحزان تکون ذات

 ت  / تراقصحراء  الصّ  في أبد   ه  ر  نالي و  أین   ن  م  »ل احلالج وإحباطه. القصیدة عن خیبة أم منالفقرة األخریة  يفکشف البیايت 
 (.1/50 :)املصدر نفسه ...«/ ها أنا أبکي وانطفأت  

ات األخریة اليت ختتفي فیها أضواء اهلاتف أو املرشد الروحي والیستطیع احلاّلج إاّل البکاء والعویل حظهذه الکلمات تصّور الل
یبدأ « رحلة حول الکلمات». ويف الطور الثاين من القصیدة الذي مسّاه البیايت بة لضیاعوالشعور باإثر فقد زعیمه السماوي 

باألخطاء وفتح صفحة جدیدة مشرقة بیضاء  جتاوز ماضیه احلافلثاً عن منط صحیح يف احلیاة. إلی أن یفّکر يف ه حباحلالج رحلت
شة. ومل یکن یری العامل بالظلم والوح مشحوناً  کّلهعماًل بنصائح اهلاتف. فما إن غرّی احلالج نظرته جتاه احلیاة حتی وجد العامل  

 ق يف سفرته الروحیة:لاملأساویة قبل أن ینط تهعلی حقیق
َ   ز  بخ ت  وأکل/ المصباح   إذا ما انطفأ   الليل   وحش  ما أ  »  السحب   / الصباح   حدیقة   ت  وخّرب مر  الذئاب  / ز  الکادحين   الجيا

 .)املصدر نفسه( «والریاح   واألمطار   السوداء  
فالعامل الذي یراه احلالج یسوده ظالم حالک، الیوجد فیه حتی بصیص من نور األمل. ینهب الظاملون يف هذا العامل املظلم 

والریاح  اهلوج صفمن العوا نوازل الدهر وخطوبهتدمّر  مثّ من اخلراف واألغنام.  قطیعةأموال الفقراء مثلما تفرتس مجاعة الذئاب 
ي ر  يّ / مح ه  ب  یا م سکري بح  »ار قائاًل: نظالج إلی اهلاتف الذي غاب عن األالتفت احل هنا .شئ ة کلّ فالسود و السیول اجلار 

 .)املصدر نفسه(« األبواب   غلق  / یا م  ه  رب  بق  
حبیث مل یرتک  ههّز أوتار روحه. فقد أخذ احلّب منه مأخذ نیاط قلب احلالج و یالمسهذه الکلمات باحلب الذي  ضتنب

األبیات تشعرنا أواًل باختالج مشاعر صوفیة يف نفس احلالج کما تنبئ أیضاً عن قبوله بنصائح  هحلّب اآلخرین. هذيف قلبه جمااًل 
قطات التالیة من قصیدته عن التغیری الذي شهده لصوفیة. حیّدثنا البیايت يف ال تّتسم بسمةاملرشد واملضي قدماً حنو حیاة جدیدة 

 الموت   سنوات   عبر   لي یدیک   دَّ / فم  / وهذه األقوال  األسمال   وني هذه  حمن الفقراء  » نزوعه إلی الصوفیة: مسار حیاته بعد
 .(1/55: 5661)البیاتی،  «وا .../ / وارتحل  األرياف   ها وأکل  ت  تي نحر ... فناق   /والحصار  

کما یتحّدث فی مع نزعته الصوفیة. یرتدي ما یرتدیه الفقراء ویتحدث  قد تقّمص شخصیة اجتماعیة التتنا نری احلالج
االنعزال والتقّشف، بل قَدم األضاحي للجیاع  بالّتحّیز لطریقةمشاکل الناس ومآسیهم  أمامالفقراء. فلم یتّخذ موقف الالمباالة 

 .هاه بين نوعه جتجبالتزامه بالصوفیة دون العمل بوا یقفعلی غرار مافعله مرشده الروحي. فلم 
مّث یعرض البیايت للمخاطب صورًا من روح التضامن اليت حیملها احلالج علی الرغم من میوله الصوفیة لیتأکّد من أّن صوفیة 

نظر يف املقطوعة التالیة نًا ملساراته االجتماعیة. فلمخعقائده الصوفیة ز  هبل رمّبا تعطی مبهامه.القیام  دوناحلالج مل تقف عائقًا 
يف البالد. جند احلالج قد استیفظ علی صراخ الفقراء الذین یتضّورون جوعاً  والضّجة اليت أثاروهاثّر احلالج ببکاء الفقراء تأحیث 

 فیتوّسل بکّل من یعیش حوله لیهرعوا إلی مساعدة الفقراء.
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ن مت حفلة تتقاسم فیها حلوم املعوزیبالوحوش والذئاب اليت أقا غاّصاً املنی و مزّورین و جید العامل لکّنه جید کّل من حییط به ظ
 د  / ولم أج طا الزمان  خ   مذعورًا علی وقع   فاستيقظت   إخوتي/ یبکون   / الفقراء   المدینة   رائب  خفي  ورجَّ »ودماءهم بینهم: 

 .)املصدر نفسه(...«  الذئاب   إنّها وليمة   وحولي یرقصون   / حولي یحومون   ور  الزّ  إاّل شهود  
 هّنأه علی التاج الذي تّوجه به الفقراء:و ما إن أّدی احلالج واجبه جتاه الفقراء حتی أعرب اهلاتف عن ارتیاحه 

 :)املصدر نفسه متاج ه   ألبسوک   لي/ الفقراء   / وقال  ه  لي ذراع  دَّ ي/ وم  نني/ کّلم  ني/ عانق  / بارک  اعة  جوالم العقم   في سنوات  
1/59). 

يف  مامل یوجدإذ طبقة الفقراء لقمة العیش  کسبشرحیة اليت التستطیع  توحي إحیاًء سیمیائیاً بال« سنوات العقم واجملاعة»أّن  یبدو
 اجملاعة والقحط.يف مائدهتا رغیف من اخلبز فکأهّنا تعیش 

مدعاة  علی رأسه فلذلکالفقراء  وضعهالعار للحالج حتّول يف حیاته اجلدیدة إلی التاج الذي  جیرّ مّث إّن تاج الصبار الذي کان 
 علی الفخر واالعتزاز.

ه ری نی مهما کّلفه من مثن. فأّدی مصاملالصراع مع الظ إذ حّذره من جتّنب مع اجتاهه الصويف تتالئمقّدم اهلاتف للحالج توصیات 
هم و سرقوا مامیلکه وألصقوا به التّ  فقطعوا لسانه احملرومنیإلی أن أبغضه رجال احلکم وکّل من مل حیتمل مواقفه التضامنیة مع 

 :املفتعلة
صقوا / وب   ستانيبوا ب  / ونه حرقوا لساني/ فأ   والسّياف   والشهود   القضاة   / واندفع   الشباک   لق  غت ن  أ لي إیّاک   وقال  »... 

 .)املصدر نفسه(« ... في البئر  
قواه أهنکت  ،ألزمات واملشاکلمواجهته ل ءتکّبدها هو جرّا اء اليتباألعو  .حتّمل احلالج املزید من الظروف اليت أثقلت کاهله

طالق إلی آفاق احلریة نالأنّه یعترب املوت بدایة لفک .املنّیة فانتقل إلی جوار حبیبه أدرکتهإلی درجة متّنی لو  واستنفدت قدراته
. والمیکن الصويف سلوکهیها السالک فی والسعادة ولذلک مّسي مبرحلة التفاين فی اهلل وهي أمسی وأعلی منزلة میکن أن یرقی إل

 اهلل إاّل بعد جتاوز مراحل صعبة وعویصة. بلوغ مرحلة التفاين يف
حتی صار مستعّدًا للحصول علی السکون وراحة  ومضنیةاحلالج من هذه القاعدة. ف نّه ختّطی منازل حمرجة  ُیستثن ومل

النفس والعیش يف رحاب احلبیب وحضرته. یُذکر أّن الصويف إذا تفانی يف احلبیب یفتقد کّل اخلیوط التی تربطه باحلیاة الدنیا. فلم 
 الفقرة التالیة من إلی طعام و شراب و ملبس. لقد أشار احلالج إلی هذه املنزلة السامیة يف حباجةر أّن له جسمًا عیعد یش

الشاعر عن هذا  رّب ل إلی رماد تذروه الریاح. فعوّ ان اليت أشعلوها وأحرقوا فیها جسده حتی حتری نفتحّدث الشاعر عن ال القصیدة.
 اً دون أن تکون مثة عالقات أو صالت جتمعه مع اجلسد وحاجاته:قیاآلفاق الواسعة الرحبة حرّاً طلباالنطالق يف  التحول

 :)املصدر نفسه «إلی األبد   / ... أنا ح ر   أسمال  / ... أنا هذا بالجسمي قّطعوها/ أحرقوها/ نثروا رماد ها في الریح   أوصال  »
1/56). 

حنو أهدافها النبیلة وغایاهتا السامیة. کأهّنا جتتاز  والرقيمن االزدهار  مبراحلالشخصّیة اليت یرمسها البیايت للحالج شخصیة متّر 
ن السبعة واحدًا تلو اآلخر وهی: الطلب واملعرفة والتوحید واحلریة والفقر والفناء: لو نظرنا فیما قاله البیايت حول منازل العرفا

اخلمسة وتنتهي  و وصوالً إلی املنازلة تبدأ من املنزل األول لرحلة احلالج عرب أودیة العرفان السبعة رحلة متکام لوجدنا أنّ احلالج 
 األخری وهو التفاين يف احلّب. نزلبامل



 121/ (و حتلیلالبیايت )دراسة  شعر عبدالوهاب ی يفرّ شخصّیة احلالج و املع استدعاء
 

 

 صوفية أبي العالءلدراسة  .2-3
البیايت حوله. ومن اآلن  نظمهاحاولنا فیما مضی إعطاء صورة واضحة عن اجلوانب الصوفیة حلیاة احلالج يف ضوء القصیدة اليت 

تمّکن املخاطب املتلقي من املقارنة بنی األدیبنی یفصاعدًا نکّرس دراستنا علی البعد الصويف لشخصیة أيب العالء املعري حتی 
 ما فعلناه بالنسبة للبیايت واحلالج.کالنزعات الصوفیة. لکن نستخلص بدایة أوجه التشابه والتباین بنی البیايت واملعري   خیصّ فیما 
 ي والبیايتر جوه االشرتاک واالفرتاق بنی املعأبرز و 

 :یليالل املقارنة بنی البیايت واملعري فهي نستعرضها کما يف من خ رصدهااليت مّت  وجوه االلتقاء أهمّ 
 صب.نمّلقا أحداً من أجل املاّدة واملدحا ومل یتمیمل یتکّسب الشاعران بشعرها فلم ( 5
 لمسه يف شخصیة الشاعرین.ناحرتام التفکری، قاسم مشرتک آخر ( االحتفاء بالعقل و 1
زال عن احلیاة واالنغالق علی النفس مل مینعه من حتّري احلقیقة عشف إاّل أّن االنالتقلّهف علی حیاة الزهد و یت( کان املعري 3

 .«التصوف الثوري»مع مبدأ  ینسجمعن الطرق املثلی للحیاة واملوت. میکن اعتبار أسلوب املعري يف احلیاة أسلوبًا  والبحث
تلتقي أفکار املعري من هذه  فلذامنط أفضل للحیاة. واملقصود به هو املسلک الصويف الذي الیتناقض مع التفکری يف إجیاد 

لف شخصیة ت، ختمعذلک نّه کان منخرطًا يف الطریقة الصوفیة اليت تواکب حاجیات العصر ومتطلباتهإالناحیة مع البیايت حیث 
 املعري عن شخصیة البیاتی يف أمور من أبرزها:

بینما قضی البیايت حیاته يف حالة التنّقل  .ادر بیتهغا النفس فقلم ( عاش املعري معظم حیاته يف حالة العزلة واالنکماش علی5
 والرتحال.

کان ( حیمل املعري آراء متشاؤمة قبالة احلیاة خاصة فیما یتعلق بأمر الزواج وإجناب األوالد يف حال کان البیايت شکّل العائلة و 1
 مجّاً. حیب زوجته وأوالده حّبا

حتی کان الرئیس املصري یکرم مثواه ویعامله  عدیدة وظائف حکومیة تقّلدیة مع أّن البیايت ومحک وظیفةاملعري قط  یتقّلد( مل 3
 باحرتام و تکرمی.

ستخدم کمصباح الوحید الذي یُ  رب العقل، الدلیلَ تا الرجالن، فبینما کان املعري یع( مثة بعض اخلالف يف الطریقة اليت یفّکر هب4
 .مستمّداً من ومضاهتا املعنویّة الطریق، کان البیايت یزور املراقد الطاهرة لألولیاء الصاحلنیمضئ يف متاهات احلیاة وجماهل 

 در املستطاع.قاملعري لکي یقّرهبا من شخصّیته  تعدیالت يف شخصیة أجریوالیفوتنا أّن البیايت 
 «احملنة أليب العالء»قصیدة ل( دراسة 1

علی  ئالقار  ثّ حتتأّلفت القصیدة من عشرة مقاطع. یعکس املقطع األول من القصیدة آراء أيب العالء الفلسفیة يف نطاق أسئلة 
 لغاز احلیاة وأسرار الکون:أالتفکری يف  عرببات مقنعة هلا البحث عن إجا

)البیايت، « / وأین یمضي الناس   هذه األجراس   / لمن تّدق   هذه الکواکب   ؟/ ل م ن تضيء  ت غّني هذه الجنادب   ل من  »... 
5661 :1/14). 

تفتح آفاقاً  ف هّنا تشاؤم يف نفس القارئ جتاه العاملمبا أّن هذه التساؤالت حتمل طابعاً بدیهیاً ساخراً تبعث علی الشعور بالعبث وال
 أوسع و أکرب لفلسفة املعري املبنیة علی التشاؤم والعبثیة:
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َ   / وذا بالالصهباء  ب   ها والذ  تار  أو  ها/ فانقطعت  / داعب  خرساء   يثارة  ق ه  د  غوهذا  هذا بال أم َّ  » / وعاد   ه  بيت   حول   حر  / أب  شرا
 .(1/14: 5661)البیايت،  «اً ه سهاد/ وليل  اً رماد ه  حيات  

طیلة حیاته مائیة هي أّن احلیاة کّلها عبث يف عبث وأّن اجلهود اليت یبذهلا األنسان یالشاعر دالالت س محّلهاالرسالة اليت 
یثارة اليت هتّشمت أجزاءها هي صورة رمزیة لغایة تؤول إلیها حیاة اإلنسان. حیث تصبح احلیاة صامتة قتذهب سدی بّرمتها. ال
. الُتصدر صوتاً ردة رحیة لکنها سرعان ما تصبح قطعة خف أنغامًا مُ ز نشطة. شأن القیثارة اليت تع صاخبةخامدة بعد أن کانت 

ناثر يف اهلواء. فال تکون هنایة الربان الذي یرمز یتقاربه باألحجار فیتحول رماداً  ان الذي یبحر يف املیاه بقاربه سوف یرتطمبّ الر  أو
یتحدث شعریة التالیة ویبلغ ذروته عندما إلی اإلنسان سوی املأساة. هذا التشاؤم الفلسفي یزداد وضوحًا وجالًء يف اللقطات ال

منها  ثالثة  »من السجون املعریة الثالثة وهي: سجن البیت وسجن العمی وسجن اجلسد:  اقتباساً  البیايت عن السجون الثالثة
 .(1/11: املصدر نفسه) «في الجسد   الروح   / و اشتغال   بيتي وعماي   .../ لزوم   عليک   في غد   أ ط ل  

املقطع الثاين من قصیدته باعرتافات تفّوه هبا أبوالعالء مع األخذ بنظر االعتبار أّن الصورة اليت أعطاها البیايت عن  خصص البیايت
 رالبیايت. يف الواقع مل یز  ختّیله املعري ختتلف عما کان علیه علی أرض الواقع. إذ مل یکن املعري مالزمًا لقصور األمراء کما

الة وتناول من طعامه ثمة أنّه احتسی شراب األمری حتی الف به أبوالعالء بطریقة رمزیحیًا یُرزق. ممّا اعرت ًا مادام أبوالعالء أمری 
 الفاسد حتی أختم وأصابته احلّمی والقشعریرة:

 «الضجر  والحّمی وب   خمة  / أصبت  بالت  المسموم   ه  / أکلت  من طعام  النجوم   ه  ليل   في نهار   ورأیت   األمير   من خمر   شربت  »
 .(1/19 :)املصدر نفسه

 ه.ب یرید من الناس قتل األمری نی حاد  سکّ إلی سأم املعري الرضوخ واالستسالم أمام األمری فحّول یده  لکن سرعان ما
)املصدر  «ها ألخوتي البشر  د  / أم  أدري إلی األمير   / من دون أن  وأصبحت   / یدي التي تحّجرت  ت  یدي التي تثّلج د  أم  »... 
 .نفسه(

 هذه الکلمات تزیح النقاب عن حالة الندم اليت حّلت باملعري أثناء مثوله بنی یدي األمری الظامل.
  األمری واملغيّن.بنیحواراً جیري « املغيّن واألمری»نشهد يف املقطع الثالث الذي حیمل عنوان 

رآی يف احللم أّن حّدادًا یصنع من تاج امللک نعااًل للمغيّن فما  یتحّدث املغيّن لألمری عن کابوس مروّع رآه يف منامه خیربه أنّه
لق واخلوف علی ملکه. انظر کیف یّصور البیايت املشهد الذي یُقتل فیه قمن ال اعرتاهه بقتل املغيّن ملا لبث امللک أن أمر سّیاف

عام والشراب وصمت القیثار وانطفاء السراج لطإغالق األبواب وانقالب أواين ااملغيّن مستخدمًا عناصر درامیة موحیة کالبکاء و 
 وإرخاء الستور:

 أ  ف/ وانطالقيثار   / وسکت  راب  والشّ  الطعام   ية  نآ / وانقلبت  أبواب   ت  کی/ وأغلقوب   شيئاً  لجاّلد  ل   / وقال  األمير   انتفض  ف  »
 .(1/12 :)املصدر نفسه «تار  السّ  سدل  ثّم أ   القندیل  

اآللیات الفنیة والرموز السیمیائیة اليت وظفها الشاعر يف املقطع السابق لوجدنا أهنا ترمز بصورة عامة إلی لو ألقینا نظرة عابرة علی 
 املوت واهلالک.

حارقة علی ّردة فعل غاضبة من املعّري تنفّض علی رأس األمری وکأهّنا صاعقة « سقط الزند»حیتوي املقطع الذي مّساه البیايت بة 
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أنفسهم عنوان الشاعر لکّنهم طغمة من السعاة  علی أطلقوابالبهائم واللصوص الذین  تزدحمریة ظ حب. فیصف رحاب األمریهائلة
 واألنذال:

 (.1/16 :)املصدر نفسه« ، نّمام  شویعر   صعلوک   / من کل   هوام  وال األرض   دواب  ب   یعج   کان  ه   مجلس  »
ّواً أّن سخط املعري وضجره مل یقتصر علی األمری بل یشمل غریه ممن حیوطونه من احلاشیة واحلُرّاس والشعراء تستشّف ممّا ذکرنا ن

ری واليت أّدت إلی باجلرأة والشجاعة اليت أبداها أمام األم مشّیداً و ... ینظر أبوالعالء إلی املغيّن نظرة إعجاب وإکرام إذ خیاطبه 
 :قتله شّر قتلة

 .)املصدر نفسه( «الظالم   / شاهد  عصر  ساد ه  اللئام   وکنت  في مأدبة  »
ة یالفکرة الرئیس .ة الوضعاء معترباً عن عصره بلیلة ظلماءبن حمضر األمری بةمأدعالّلقطة السابقة لغة رمزیة عرّب استخدم البیايت يف 

ستخلصها عرب األبیات هي أّن املعري کان یکره األمری مثلما کان یکرهه املغيّن إاّل أّن املعري مل یکن میلک اجلرأة کفایة ناليت 
عقاباً إلبراز کرهه وسأمه عند األمری لذلک وّجه وجهه شطر اهلاتف السماوي یسأله ب حلاح وإصرار أن ینزل علی األمری وحاشیته 

 روره: شالرعیة من  خیّلصعاجالً 
 ني/ فراشةً / تمنح  ن  وس  السَّ  ي/ إلی حقول  ي وطن  ني/ إلی برار  / تحمل  الکآبة   عّني تسمح   / خضراء  عن سحابة   أبحث  »

 .(1/35 :)املصدر نفسه« ونجمةً 
ا أهّنا تبّشر یة علی القوة والرمحة مبئنستیطع القول إّن کلمات البیايت حتمل طابعًا رمزیًا فّرمبا تّدل لفظة السحابة بداللة سیمیا

ترمز إلی  «الفراشة»ة ظألرجاء املعمورة. والخیفی أّن لفي األرض بعد موهتا و تنشر احلیاة واخلری يف احتی اليت هبطول األمطار
السحابة  ترمزبة. ورمبا ة تسبغها علینا السحایّ بأنوار اهلدی وکّل ذلک مواهب سن توحيواالنتعاش واحلرکة وکذلک النجمة احلیویة 

 قدرات خارقة و مواهب مساویة تنزل علی أهل األرض رمحة من اهلل ...إلی جملها مباخلضراء 
رؤیة بوادر االنفراج يف آفاق حیاته اليت تکسوها غیوم الظلم  يفیة ملا یعیشه املعّري من األمل ئات هي ترمجة سیمیاالکلمه هذ

 واجلهل والفساد.
 سنة   ألف   وبعد  »ق األهنار والبحار باملیاه: وتتدفّ  أکلهال مشرق تعطي فیه احلدائق والبساتنی بویتطّلع إلی غد أفضل ومستق

 .(1/31 :)املصدر نفسه «المغّني ویبعث   اب  و األک / وتمل   األعناب   ستنضج  
کؤوس الشراب واألنغام یايت عن املستقبل أشبه ما یکون باالحتفال حیث تتوفر فیها أسباب التنعم من  بالصورة اليت رمسها ال

بتسامة الرمزًا « کوابامتالء األ»یًا عن حتّقق اآلمال کما یکون ئتعبریًا سیمیا« نضوج األعناب»ون اجلمیلة. لیس بعیدًا أن یک
شارة لطیفة إلی احلیاة رمبا إ« عودة املّغين». والعامل بأسرهاحلیاة علی الفقراء واملظلومنی وبصورة عامة انتشار العدالة واملساواة يف 

يف هذه املقطوعة تعید « املغين»إلی إحقاق حقوق املظلومنی وإنزال العقوبة علی سّفاکي الدماء وممّا یقوي هذه الداللة أّن لفظة 
 قلم مع الواقع املریر عادي بالعجز من مواجهة الظلم و التأإلی ذاکرتنا قّصة املغين الذي قتله األمری السفاک ظلماً. ملّا أحّس املعر 

عن رکون املعري إلی  ةالتالی ة( ویتحّدث املقطوع599: 5622حي، إلی مسقط رأسه واختار حیاة العزلة واالنکماش. )صب
 .(1/31: 5661)البیايت،  «ها في یديأوتار   ت  احترق/ ف   قاء  الشّ / وقيثارة   صوت   الحزن  ب  »االنفراد والغربة: 

. و بطبیعة احلال ةبیاة وما فیها من لفظ و صخب و جلاحل رمزیة إلی بداللةحمّملة کما ذکرنا سابقًا « القثیارة»لفظة 
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ولکن مبا أّن میة أو باألحری یدل علی حیاة االنزواء والعزلة انیح والدختلو من النشاط و املر  لحیاة اليتلرمز سکوت القیثارة 
مات البیايت إمنا هو االنعزال الذي حصیلة الشعور عزال يف کلناملنعزلة لذلک ما نستنبطه من االإلی الصوفیة  یرکناملعري مل 

اليت تکشف عن « الشقاء»باإلحباط واإلرهاق أو قل هو نتیجة اإلحساس باحلزن والکآبة. وممّا یؤید هذا االستنتاج هو لفظة 
متّزقت أوتارها فال ُیسمع منها صوت ممّا یدل  حمّطمةیة وزد علی ذلک أّن القیثارة اليت بید املعّري هي قیثارة زر حالة املعّري امل

يت مع وجهات نظر البیا تتماشیما جاء يف املقطع التاسع من رؤی وأفکار  .یة علی اإلحساس باخلیبة والتشاؤمئبداللة سیمیا
علی  الحزن   َ  د افر»ختدم مصاحل األنظمة الغامشة:  جعلوا أقالمهم أداةرجال السیاسة الذین  أیضاً نفسه ذلک ألنّه کان ینتقد 

 نيقة  األ وفي المکاتب   الشاي   / و تشرب   ها/ ما بين   الثناء   قارض  / ت   الليالي الماء   في طواحين   / کانت تصب  المساء   بحيرة  
 .(1/32 :)املصدر نفسه ...«ها علی الجماهير  حقد   انت تقيء  ک/  الصفراء   / والصحف  البيضاء  

الساسة هلجة ساخرة إذ عرّب عنهم أواًل بالضفادع اليت تسکب احلیاه علی طاحونة الظاملنی اللهجة اليت یتحدث هبا الشاعر عن 
جدراهنا  مث الیفعل هوالء الرجال سوی اجللوس يف مکاتب فخمة طلیتذي یدفع بعجلة احلکومات اجلائرة فهي تعمل کاحملرّک ال

تالل مناصب أعلی لیس لیخدموا الطبقات املسحوقة بل حيف ا والفسیفساء، الیفّکرون إاّل ا بالّرخام هبألوان زاهیة وفُرشت أرض
لیجرعوها العلقم. ف هّنم مجاعة حاقدة تعاين النرجسیة والُعقد النفسیة ولذلک یتمشدقون يف الصحف و وسائل اإلعالم 

 والتعابری الرکیکة. البذیئةباملفاخرات و ُیسیئون الشعوب بأنواع السّب واأللفاظ 
 الحالج وأبي العالءالمقارنة بين  .2-4

 عن من خالهلا باحثنیقوم باملقارنة بنی القناعنی یلي نلقد قمنا فیما سبق بدراسة القناعنی، احلالج واملعري کاًل علی حدة وفیما 
 اعنی:البّد يف البدایة من املقارنة بنی العنواننی اللذین اختارها البیايت للقن .السمات الرئسیة اليت تّتسم هبا أفکار البیايت

 مقارنة بين العناوین .2-4-1
بنی العنواننی. هذا التقارب یعطینا القناعة بأّن الشاعر أخذ نلحظه ما یسرتعي انتباهنا بادئ ذي بدء هو التقارب الشدید الذي 

یوحي أّن هناک بنی عنواننی متشاهبنی لیلمح إلی أّن بینهما قواسم مشرتکة إاّل أنّه مّسی أحدها بالَعذاب واألخری باملهنة لکي 
العذاب علی األمل واألذی أبرز وأوضح من مفردة « تفیدنا قوامیس اللغة أّن داللة کلمة حسبمامن التباین أیضاً.  اً القناعنی وجوه

ل أو اامل(. بینما تّدل الثانیة علی الفتنة واالبتالء ب914: 5662ّدل علی آالم الحتتمل )کنوين، تإذ إّن املفردة األولی « احملنة»
تدّل يف األغلب علی  فاألخریةما بنی العذاب والتعذیب من فارق.  و واضح  (. 53/359)ابن منظور التا،  النفس أو األوالد

العذاب الذي یتعّرض له األنسان من خارج کیانه أّما األولی ف هّنا تعرّب عّما بداخل األنسان من مشاعر مرهقة. بناًء علی ذلک 
حیث  املأمولو عن التنايف بنی الواقع  اً باألذی واألمل نامج هشعور کان بل   سجن والتعذیب وحتی الشنقیشتک ال ف ّن احلالج مل

 یری نفسه الیستیطع فعل شیء.
( و عنوان احملنة یبدو أکثر تالؤمًا مع شخصیة 39/109التا:  ،هو الصرب واجلدل )الزبیدي« املهنة»واملعنی األکثر ظهورًا فی 

 تعامله مع األحداث وإن کان ساخطاً علی ما جیري حوله من ظلم وإرهاق.أيب العالء وطریقة 
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 المقارنة بين داللة القناعين .2-4-2
لقد أوضحنا شخصیة احلالج واملعّري وأفکارها من خالل األشعار اليت درسناها من ذي قبل. رأینا کیف حتّدث کل منهما عن 
الظروف السّیئة اليت جّرباها ولکّل منها هلجته اخلاّصة. نعید إلی األذهان أّن احلالج کان ینظر إلی احلیاة نظرة صوفیة کماکان 

من اعوجاج واحنراف. حاول احلالج  یرفضان ما أحاط بالشعباألمور ومّما مجع بنی الرجلنی أهنما  إزاءللمعري رؤیة فلسفیة 
أبواب الّدنیا علی نفسه مثلما فعله  و الیغلقحتسنی األوضاع بتوصیة من اهلاتف السماوي ولذلک الینفصل عن اجلماهری 

من عقوبة  هعلی الرغم من أنّه یعرف ما ینتظر  یصبو إلیهايت ال الغالیةاحلالج خطوات حثیثة جاّدة حنو األهداف  قطعاملعري. 
 یبلغ بداء رّدة فعل مستاءة کأقصی حّد. وأخریًا بوتنکیل. وباملقابل، مل جیرؤ املعري علی  الفة األمری ولذلک نراه یکتفي 

کتوف األیدي محتقیق آماله ینتظر  احلالج اهلدوَء والسکون متفانیًا يف حّب اهلل. أّما املعري عندما یری نفسه غری قادر علی
 يف ينولذلک الجیيف طلب بغیته ی جاهداً وصول قّوة میتافیزیقیة حتّقق آماله وأمانیه. )أحبث عن سحابة خضراء( بدون أن یسع

النضال  ساحةتارکًا  منهزماً هنایة املطاف سوی اخلیبة واإلحباط. )مل یبق إاّل املوت يف األطالل واهلیاکل( فعاد املعري إلی وطنه 
 السیف ضّد رموز الظلم والفساد يف جرأة وشجاع.مصلتاً ولکن ظّل احلالج صامداً مثابراً يف میدان الصراع وراءه 

ال يف نفوس الناهجنی علی دربه استح ئرت هی، فکأًن جسد احلالج البايل واملحتی صار مثااًل أعلی للصوفیة الثوریة حیتذ
مساء( ويف املقابل یعیش أبوالعالء أزمة نفسیة مزمنة أقعدت صاحبها يف البیت منعزالً. حیاة وأمالً. )اوصال جسمي أصبحت 

کم م العدالة منتقدًا بشّدة رجال احلما یشهده من ظلم و انعدا تبلورت هواجسه وهومه يف املقاطع الشعریة األخریة، یشکو
و  السیّئاتنفسه و من کّل الذین لزموا الصمت حیال  والصحافة الذین باعوا أنفسهم وأقالمهم ضّد مصاحل الشعب ویتذّمر من

 باألمل ولکن أمله خیتلف اختالفًا جوهریًا مع أمل احلالج: إذ کان احلاّلج شّبه نفسه ببدرة. سفرتهاالعوجاحات. ینهي املعري 
واجهة عّري ختّلی عن حیاة الصراع واملامل ولکنّ انتصار الشعوب. تنشر الرَّوح والرحیان يف حیاة الفقراء، فله مساهة جاّدة وبّناءة يف 

 واستسلم ملشاعر اخلیبة واإلحباط.
 أهمية المبادرة واإلقدام في تحقيق األهداف 2-5

 أّن للقناعنی نقطة انطالق مشرتکة. ير عيف حیاة احلالج وامل النظرکما رأینا من خالل 
الصويف باملبادرة واإلقدام، کان  سلوکهفبینما کان احلالج یهتّم يف  .لکن أخذ کل منهما منحًی  تلفًا يف تعامله مع القضایا

ي أّن بلوغ األهداف حباجة إلی العمل همن خالل املقارنة بنی القناعنی  الرسالة اليت نتلقاها یفتقد روح اجلرأة واجملازفة.املعري 
 مبستویواحلریة والعدالة ولکن مل تکن جهوده . الشک يف أّن املعّري کان یتحّرق شوقًا للعدالة املستمیتالدؤوب واجلهد 

کّل ما يف وسعه   باذالً لکن ختّطی احلالج مرحلة األمل و  .الغایات اليت یتطّلع إلیها. فسرعان ما ارتطمت آماله بصخور اخلیبة
 خبَطی متأنیة ثابتة حّتی متّکن من الوصول إلی املنزل األخری من املنازل السبعة متفانیاً يف احلّب.

کلمات تکون منرباً   هف وراءکون حیاته نرباسًا مضیئًا ینریالدرب لکّل من یسری علی هنج الصوفیة النابضة باحلّب واحلیاة وخلّ فت
 ینشر العلم والوعي والصحوة بنی الشعوب.

 من أبرزها: يباملقارنة ینب احلالج واملعر  نستقصیها مثینةمثة رسائل 
 .ثناء املواجهةاليت تعرقل طریقنا وأن اآلمال تتحقق أ احلواجزأّن الوصول إلی النجاح يف هذا العامل هو رهن الصراع مع 
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 نجاح البياتي في استخدام القناعين .2-5-1
الفنیة والداللیة  الناحیةقوم بتقییم مدی جناحه من نمن الضروري هنا أن بعد أن قمنا بدراسة القناعنی من خالل کلمات البیايت لَ 

 .الفنیة بالناحیةبادئنی 
 الناحية الفنية .2-5-1-1

من أفضل النماذج الشعریة ومن أکثرها انسجامًا وحبکة علی الصعید الفين « عذاب احلالج»یری الناقدرن أّن قصیدة 
. انتظامًا عضویًّا شامالً فیها فیها العناصر الدرامیة  تنتظمواألسلويب. فقد متّکن البیايت من تصمیم القصیدة وحبکها حبیث 

 (116: 1003)کندی، 
حیث « حمنة أيب العالء»ه األخری وهي النقد إلی قصیدت نبالُوّجه بعض فقد « ذاب احلالجع»قیض قصیدة نولکن علی 

 ملسرحیة.التشکیلة ذهب البعض إلی أهّنا تفتقد إلی 
بنی  قورنومرّد ذلک أّن البیايت مل یستخدم يف هذه القصیدة هلجة درامیة واضحة مثلما فعله يف قصیدته األولی. فلو 
 والتساوقالقصیدین من حیث االنسجام والتالحم لوجدنا أّن القصیدة األولی )عذاب احلالج( تتمّتع بدرجة کبریة من التناسق 

الطریق للمقاطع الالحقة إلی حّد میکن اعتبارها لوحة فنّیة رمَسها الفّنان بألوان زاهیة والتناغم. فکل مقطع من مقاطعها میّهد 
تساهم األلوان کلها يف بلورة  بلومنّوعة، کّل لون خیدم سائر األلوان حبیث يف هنایة املطاف الیشعر املشاهد بالتنايف والتضارب 

ومنتظمة تعطي صورة شّفافة  متناسقةأجزاء القصیدة بصورة  من رسمان بارع فنّ الفّنان بریشته. متّکن البیايت کالصورة اليت رمسها 
األمر خیتلف يف قناع  بنی النزعة الصوفیة والثوریة بشکل یستوعیه املخاطب املتلقي بسهوله. ولکن و جتمع« احلالج»عن قناعه 

یرها يف قناع املعري. رمبا أجابک ب هّنا املخاطب عن الشخصیة اليت حاول البیايت تصو الشیء. إذ إّنک لوسألت  املعري بعض
ا کان علیه قناع بالغموض والتعقید فالمیکنه من ختّیلها يف  یلته بطریقة واضحة وجلیة علی الرغم ممّ  ممزوجةشخصیة شائکة 

 .احلاّلج
 الداللة والمضمون .2-5-1-2

 أفرز يف نفسه الشعور بعدم احلاجة کما أسلفنا سابقًا أّن وجود املزید من القواسم املشرتکة بنی شخصیة البیايت وقناع احلالج. 
إلی إجیاد بعض التعدیالت يف شخصیة قناعه. وهذا األمر زاد من جناح الشاعر يف عمله الفيّن. کما صرّح البیايت بذلک قائالً: 

 التي بين   الصورة  ب   القصيدة   ني إاّل کتابة  ع  لم یس إلی درجة   الحالج   يني و بين  ب   ناسق  والتّ  فق  بالتوا لحظةً  حسست  أ  »
 (190: 1003)کندي،  «م...أیدیک  

نفاً. آثر من أوجه االشرتاک کما أسلفنا وأک لکّن األمر خیتلف مع قناع املعّري. إذ إّن نقاط اخلالف بینه و بنی املعري أبرز
التشابه بنی  عدمعدم جناح القصیدة يف هذا اخلالف؟ واجلواب یکون باإلجیاب لو اعتربنا  ن سرّ ماملطروح إذًا هل یکوالسؤال 

جناح البیايت يف قناع احلالج إلی التقارب الشدید بنی الشاعر وقناعه « أطیمش»البیايت وقناعه معیاراً لقّلة جناح الشاعر. کما عزا 
 حاّلج عصره. إلی درجة مّسی البعض البیايت

أّن الدور ، مه البّد من األخذ بنظر االعتبارللعثور علی رؤیة واضحة ومنصفة بالنسبة لنجاح البیايت يف قناع املعري من عد
بشکل الغبار علیه. لو نظرنا إلی قناع املعري من هذا الذي یلعبه قناع املعري هو املساهة يف إیصال رسالة الشاعر إلی القارئنی 
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علی فهم  تساندنا« ینابیع الشمس»ف إلی ذلک أّن للبیايت مقولة يف دیوان ضأ .سهل علینا الکشف عن مدی جناحهاملنظور ی
ک يف رؤی الصوفیة أثناء مروري بواقع احلیاة وجدت أّن أشعار املعري یرت لرغبت يف ا عندما»أکثر فأکثر فها هو یقول:  املسألة

نضااًل شرسًا مع القیم اليت خّیمت علی بیئته الستبداهلا بالقیم واملثل اليت کانت  ّنين وجدت فیهإنفسي أثرًا أکرب وأعمق، إذ 
مل یتمکن من کسر جدران  محاسه علی مدی الزمن ورمبا ألنّه َفرت ولکن خفت أثر املعري يف نفسي و مبثابة ضالته املنشودة.

أدرکُت حینئذ أنّه المیکن شق الطریق عرب هذه الطریق العزلة واالنکماش. ف رکامفبقیت أفکاره مدفونة حتت  و جتاوزه.الواقع 
( هذه الکلمات لو دّلت علی شیء ف هنا تدل علی أّن البیايت کان 19: 5666)البیايت، ...« الوعرة وامللتویة مبتابعة آراء املعري 

حتی  بینةالتشابه بنی البیايت و  کثرةللمعري  واقفاً علی ما یفصل بینه و بنی املعري من وجوه املفارقة. فالیُعقل أن نتوّقع أثناء نقدنا 
 حنکم بنجاحه.

 تيجةالنّ . 9
  بداعه لقناع احلالج، إقامة اجلسر بنی الثورة والصوفیة من شأنه أن یکون منوذجاً مثالیاً حیتذی.بمتّکن البیايت  -5
 .تصبو إلیه نفسهاستخدم البیايت کشاعر ثوري شعره سالحاً استمّد منه للوصول إلی ما  -1
علی  ئخلق قناع املعري حتی حیّرض القار کان البیايت یعترب الصمت واخلمول أکرب حاجز ومانع یعرقل مسار الثورة. لذلک  -3

 يف هذا الدرب الشائک. املضي قدماً 
 یزة اليت یتمّیز هبا قناع احلالج هي میزة املبادرة واإلقدام وما یتّمیز به قناع املعري هو العزلة واالنکماش.امل -4
 البیايت من خالل تصویره لقناعنی متناقضنی استنهاض اهلمم وإثارة احلماس يف نفوس املخاطبنی.حاول  -1
االبتعاد و  رفض واالباء والثورةومن أبرزها: اجلنوح إلی مشاعر ال عدیدةتتطابق شخصیة احلالج علی شخصیة البیايت من نواحي  -9

 .و التقوقععن حیاة االنعزال 
يت من مناحي عدة ولذلک یعترب بعض النقاد عمل البیايت يف قناع املعري عماًل فاشاًل. لکن جیب ختتلف شخصیة املعري عن البیا -9

املعري لیس معیار التشابه بل هو الدور الذي یؤدیّه هذا القناع يف إیصال جیب أن یتّم به تقییم األخذ بعنی االعتبار أّن املعیار الذي 
وضح لقناع احلالج فهم أدق وأعمق وأالوصول إلی  مثّ لقارئ املقارنة بنی القناعنی ومن رسالة الشاعر إلی القارئ. إذ إنّه ب مکان ا

 هما.نعندما یقارن بی
 االنعزالیة  مرحلة النزوع إلی الصوفیة -میکن اعتبار القناعنی، احلالج واملعري جتسیدًا تامًا ملرحلتنی  تلفتنی من حیاة البیايت. أ -2

 اإلقدام واملبادرة. متیل حنوون إلی أفکار ثوریة کمرحلة الر  -ب
 المصادر

 الف: الکتب
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 (فارسی -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی کاوش

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

 699-663م، صص  8162هـ. ق/  6393هـ. ش/  6931 زمستان، 82سال هفتم، شمارة 

 شعر  ی درهای تصوّف حلّاج و معرّمؤلفهحضورای بررسی مقایسه

 6بياتیعبدالوهاب ال
 8شهریار همتي  

، کرمانشاه، ایراندانشگاه رازی يدانشیار گروه زبان و ادبیات عرب  

 8جهانگیر امیری
 ، کرمانشاه، ایراندانشگاه رازی يدانشیار گروه زبان و ادبیات عرب

 4سارا رحیمي پور
 ، کرمانشاه، ایراندانشگاه رازی يگروه زبان و ادبیات عرب دکتریدانشجوی 

 چکيده
ای از تجربه شعری خود به نمایش گذاشته است. در این دیوان م منتشر نمود، مرحله تازه9191بیاتي در دیواني که به سال 

شود. بیاتي در این دیوان، شخصیّت حلّاج و معری را های صوفیانه او دیده مينامیده، اندیشه «دفتر فقر و انقالب»که آن را 

گرایي به آید، از واقعهای وی در این دیوان بر ميگونه که از سروده مورد بررسي قرار داده است و به نظر ناقدان آن

رویکرد صوفیانه حالج و معری است که با ای میان تصوّف روی آورده است. هدف از پژوهش حاضر بررسي مقایسه

شیوه تحلیلي توصیفي و با تأکید بر قصاید بیاتي صورت پذیرفته است. از مهمترین دستاوردهای این تحقیق این است که 

حالج، گرایش به انقالب و پویایي و  درویکرد صوفیانه بیاتي بیشتر به حالج نزدیک است تا معری که در رویکر

ای دارد. در مقابل بیاتي، رویکرد صوفیانه معری را مورد انتقاد قرار داده است. لذا م و ستم جایگاه ویژهرویارویي با ظل

 باید گفت تصوّف بیاتي یک تصوّف انقالبي است.

 .تصوّف لمعرّی،ادبیات تطبیقي، عبدالوهاب البیاتي، ابوالعال ا واژگان کليدی:

 
                                              

  83/99/9819 تاریخ پذیرش:   88/9/9819 تاریخ دریافت: . 9

 sh.hemati@yahoo.com   :نویسندة مسئول هرایانام . 8

 Gaamiri686@gmail.com :رایانامه . 8

 SararahimipouR@gmail.com :رایانامه . 4


