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 »عبد الوهاب البیاتی«و» سهراب سبهری«التأمُّالت الفلسفیة فی الوجود والعدم يف شعري 
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سهراب، البیاتی، تأمالت، فلسفیة، مقارنة.

رافق وجود اإلنسان فی هذا الکون قلٌق فی عالقته مع وجوده، فتفکر فی نفسه، وتأّمل 

کینونته، فعَرب من خالل الفیزیقی إلی الطبیعة متفحصاً، ومتحریاً تفاصیلها، بحثاً عن 

املیتافیزیقی، توتَّر بین الشک والیقین، شغلته الحیاة، أرّقه املوت، بحث عن 

مسّوغات وجوده، ووجود کّل شیء من حوله، حاول تفسیر الظواهر لیحقق ط�نینته 

النفسیة، وخالصه الکونی فی سیرورات �ظهرات الوجود والعدم، هذه الثنائیة جعلت 

الشاعر الحدیث یذهب إلی استبطان مفردات الوجود الظاهر متقصیاً مکامنها 

 الستکناه وجوده املاهوی عرب تجلیات الوجود اآلنی.

من هنا، برزت املغامرة الشعریة صیرورًة تبحث فی الجانب املتحّرک من الوجود 

یاً صوره ا، نافذاً فی املشّخص، وراح الشاعر املتأمل یفّض أرسار الوجود والعدم متقرِّ

دخیالئها. وفی ضوء هذه الصیرورة، نقرأ تجربتین شعریتین مهّمتین له� حضوره� 

فی الّشعر العاملی املعارص، وه�: (تجربة سهراب سبهری، وتجربة عبد الوهاب 

 البیاتی).

وعلیه، فإّن هذا البحث یسعی إلی تقدیم دراسٍة مقارنٍة بین تجربتی الشاعرین: 

الشعریتین، وتأّمالته�  »عبد الوهاب البیاتی«، والعراقی »ُسهراب سبهری«اإلیرانی 

الفلسفیة فی الوجود والعدم، وتقّصی أبعاد هاتین التجربتین الج�لیة والروحیة، عرب 

تجلیات العا� الخارجی، للولوج إلی الجوهر اإلنسانی برؤیٍة إرشاقیٍة ترتاد أقاصی 

 ن.العا� الجوَّانی لإلنسان، والکو 
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لُسهراب، وبعض قصائده  »املسافر«ویؤسس البحث خطاه معتمداً علی دیوان: 

ة األخری ملقارنة تجربته مع تجربة البیاتی الشعریة املکتنزة بأبعاد معراجیة نورانی

 تشعُّ فی سیاقها بروح الّشعر فی عمقه الفلسفی (العرفانی، التصّوفی، الوجودی...)/

وح ته الفلسفیة بحثاً عن جوهر الحقیقة، واألشیاء، ور الخالَّق، فکاله� یبثُّ تأّمال 

ن أحیا الوجود املتجّدد، علی اختالف التصّورات، والرّموز، والّرؤی أحیاناً، وتقاربها فی

 أخری.

من هنا، ینطلق البحث من قراءٍة داخل نصیٍة تستجلی األبعاد الداللیة؛ لتقارن بین 

لّشعر ووهجه. وهو یستفید من معطیات سیاقین معرفیین فنّیین ینصهران فی روح ا

ی املنهج املقارن فی إقامة الّدالئل الخارجیة والّداخلیة، وتلّمسها فی الّسیاق الذ

تت�سُّ فیه التجربتان، ومن أسس هذا املنهج فی التّحلیل النصی، والذی یتطلّب 

یة، ر الّداللالتسلّح �رجعیٍة معرفیٍة وافیٍة تغنی الّدراسة فی سعیها إلی تفتیق البؤ 

 وسرب مکامنها الفلسفیة، والج�لیة.

وفی هذا الّسیاق نوضح أنّنا نقارب فی رؤیتنا املقارنة الّرؤیة األمریکیة التی تسعی 

إلی البحث واملقارنة من دون االهت�م بالتأثّر والتأثیر بین الشاعرین، فیتحّول النّص 

لیات، فاتحاً الباب للمقارنة مع إلی ماّدٍة یفحصها الباحث الستکشاف ما فیها من ج�

نصٍّ آخر، أو نصوص أخری تتموضع فی مکانتها التی تستحقها، ولیس من الرضورة أن 

١تتوافر املعرفة بین الشاعرین . 

وبهذا، فإّن املقارنة بین تجربتین شعریتین، قد تتقّصی مواطن التشابه من دون 

فرصة للتحلیل الج�لی، فاملفهوم اتّصال، ما یسمح بالّرتکیز علی النّصوص، ویمنح ال

األمریکی یوّسع مجال األدب املقارن عن طریق توسیع نطاق املقارنة بین العالقات 

 .األدبیة، حتّی إنّها لتشمل العالقة بین األدب، ومجاالت التّعبیر اإلنسانی األخری

                                                             
، الهیئــة املرصــیة العامــة ، رشــید، أمینــة،   ١

 ،٣للکتاب، مج 
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 ،٣العامة للکتاب، مج 
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هذا ال یعنی  وإذ کنّا قد أرشنا إلی إقامة الّدالئل الخارجیة إلی جانب الّداخلیة، فإنّ 

أنّنا ننحو باتّجاه الّدراسة التّاریخیة حسب املفهوم الفرنسی املقارن، وإّ�ا نحاول 

معالجة العالقات املتعّددة الجوانب بین العمل والّسیاق محاولین الّسیر فی طریق 

التحلیل مع اإلفادة من املعطیات الخارجیة التی تغنی املقارنة، ذاهبین مع (إلیوت) 

قارنة والتحلیل أداتا الناقد، وعلینا أال نتجاهل املقارنة عندما نعطی فی أن امل

١للتحلیل حقه . 

وعلیه، فإننا نفّصل فی إیضاح منطلقنا فی دراستنا املقارنة هذه؛ لنقّدم مدخًال 

منطلقاتنا املقارنة بین شاعرین،  -قدر املستطاع -لقراءتنا التطبیقیة، نبلور من خالله 

 خیر معطی فی استجالء مکنونات النصوص، مع االهت�م برصد تبدو لنا تجربتاه�

مؤثراٍت خارجیة فی تجربتی الشاعرین وثقافته�، علی الرغم من التّباعد الحیاتی 

بینه�، فاملنهج املقارن یستطیع أن یلقی الضوء علی األدب بوصفه ظاهرة عاملیة، 

دون االلتفات إلی صالت  ویبحث عن األنساق التی یمکن أن یتوّصل إلیها منظور من

متزامناً)، ال (دیاکرونیاً/  تـاریخیة واقعـة، فیجـب أن یکون اهت�مه (سینکرونیاً/

متعاقباً)، شکلیاً، ال تاریخیاً، ویجب أن یرکز علی مخزونات مشرتکة نابعة من مصادر 

٢مختلفة . 

ب)، و من هنا، جاءت مسّوغات البحث فی جانبین، األّول: أهمیة الشاعرین (سهرا

ن (البیاتی) فی الّشعر املعارص عاملیاً، والثانی: محاولة تقدیم رؤیة مقارنة تتخذ م

 تجرتیه� مادة خصبة للبحث، والتحلیل، واملقارنة.

 وهذا یقودنا إلی التفصیل فی نقاٍط عّدة، نجملها فی� یأتی:

-۱۹۲۸سهراب (« -املعارصة بین الشاعرین، فکاله� عاش فی القرن العرشین 

وامتلک الرؤیة الحداثیة، وتنقَّل بین دول عدة،  -»)۱۹۹۹ -۱۹۲۶)، البیاتی ۱۹۸۰
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 وتُرجم شعره إلی غیر لغة، وحظی بشهرة عاملیة.

 فضالً عن املعارصة، نجد التجاور املکانی (سهراب/ إیران)، (البیاتی/ العراق)، وما

ینتمیان إلی دین یمنحه هذا التجاور من تالقٍح ثقافی، وروحی ین حضارتین، ک� 

 واحد (اإلسالم) استمّدا منه طاقاٍت روحیة، وفلسفیة کبیرة.

علی الرغم من افرتاض عدم قراءة البیاتی شعر سهراب، أو العکس، وعدم ادعاء تأثّر 

أحده� باآلخر، واختالف مناحی حیاة کل منه�، وثقافته، فإّن من مقّومات أهمیة 

، شاعرین قرأا ألعالٍم فارسیین کبار، فتأثرا بهمهذا البحث، سعیه إلی املقارنة بین 

 کموالنا جالل الدین الرومی، وحافظ الشیرازی، وفرید الّدین العطّار، والخیام ...،

 حتّی إّن البیاتی خّصص لهم قصائد عدة، واستبطن رؤاهم، وحیواتهم الروحیة.

الحدیث عن  ما سبق ذکره عن االخت�ر الروحی الفلسفی عند الشاعرین یقودنا إلی

نزوعه� الصوفی العرفانی، اإلرشاقی، مع التنّبه علی خصوصیة تجربة کّل منه�، وإذا 

من  -أوردنا ذکر أهّمهم  -�تّع سهراب بعرفانیة مزدوجة تقرتب من عرفاء إیرانیین کبار 

، اطّلع علی فلسفاتها فی تنّقالته بین دول ١جهة، ومع مدارس عرفانیة بوذیة صینیة

جهة ثانیة، فإّن البیاتی أیضاً، فضًال عن تأثّره بهؤالء الکبار، وثقافته اإلسالمیة، عّدة فی 

قد اطّلع علی التجارب العاملیة، وبرز تأثره بالفلسفات الرشقیة، وبعض مالمح الّشعر 

 خاّصًة. »نصوص رشقیة«الصینی فی أع�له األخیرة، وفی 

(سهراب) من فلسفة نصوص (الهایکو) وفی هذه النقطة ننبّه إلی التفاتنا إلی اقرتاب 

ثیٍر ک فی القادمة من فلسفة (الزّن) البوذیة، ف� تأّمله الطبیعة، واالحتفاء بها، إال تجلٍّ 

من املواطن لهذه الفلسفة، علی اختالف األداء التعبیری عن (الهایکو) الذی له 

یعیة خصائصه األسلوبیة، لکن تجمع بینه� البساطة، واقتناص املشاهد الطب

املعتادة فی لحظة مکثّفة تتجلّی فیها الدهشة، أّما البیاتی فقد لجأ إلی الجملة 

القصیرة البسیطة املکثفة، لکن بآلیة أخری، وستسعی الدراسة إلی تسلیط الضوء 

 علی هذه النقطة بالتفصیل، والتدلیل.

                                                             
الجمعیـة الدولیـة  حزباوی، فریبا، یوسف، بنده،ینظر:  ١

 م. ٢٦/١٢/٢٠٠٩، تاریخ النرش www.wata.ssللمرتجمین العرب، موقع إلکرتونی/
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ّل من الشاعرین ما أثارته النقطة السابقة یغرینا باإلشارة إلی النهج الفلسفی فی رؤیا ک

مع إج�عه� علی البعد اإلنسانی، والرباءة، والطهارة، والنقاء، ففی حین یوغل 

سهراب فی التأّمل فی عامله املثالی النورانی اآلخر، ویدعو إلیه، فإّن البیاتی 

یستبطن العا� بحثاً عن القوی الکامنة فی األشیاء لتحققها الوجودی األرضی، وهنا، 

 ب تطلعاته إلی املحبة اإلنسانیة مثل البیاتی.الننفی عن سهرا

إذا کان کل من الشاعرین یبّث رؤاه الصوفیة الوجودیة، فإّن کلیه� یقّدم رؤیته فی 

 مفهوم وحدة الوجود، ویتطلع إلی عاٍ� آخر بدیٍل عن الواقع املبتذل.

ا علیها � هذا وغیره دفعنا إلی هذه الدراسة خاّصة أّن الدراسات السابقة التی وقعن 

تتناول الشاعرین من حیث تأّمالته� الفلسفیة فی الوجود والعدم، فهناک دراسات 

کثیرة عن شعر البیاتی، المجال إلی ذکرها هنا، وسیرد ذکر بعضها فی البحث، أّما 

سهراب فقد وجدنا دراسات مقارنة عدة تناولت شعره، ومعظمها منشور فی مجالت 

انیة لباحثین إیرانیین، من مثل: (طوباویة الخیال فی محکمة فی مراکز وجامعات إیر 

�ّوز فی «شعر سهراب سبهری، وعبّاس بیضون)، و (تجلّیات الرسیالیة فی قصیدتی 

لسهراب سبهری)، و (اللون بین  »حیاة األحالم«لجربا إبراهیم جربا، و »املدینة

فضالً عن  ،)»دراسة فی شعر سهراب سبهری وسعدی یوسف«الرومانسیة والواقعیة 

وحدة « »الثورة علی الثنائیة«مقال بعنوان: (جربان خلیل جربان وسهراب سبهری 

منشور فی جریدة الوطن الکویتیة بقلم: د. عباس خامه یار، ک� وجدنا ) »الوجود

بعض املقاالت فی مواقع إلکرتونیة بأقالم نّقاد ودارسین عرب، لکن هناک دراسة 

شعری البیاتی وسهراب باملقارنة، وهی موسومة بـ: (الّصور وحیدة وقعنا علیها تناولت 

 البرصیة والّسمعیة املحّولة فی شعر سهراب سبهری، وعبد الوهاب البیاتی).

وبهذا، فإنّنا � نصل إلی دراسة تتناول موضوع بحثنا الذی نتوّخی فیه الجّدة، 

جربتین شعریتین واألهمیة فی هدفه الّساعی إلی تقدیم دراسة مقارنة ناضجة بین ت

 –الشعریة  –غنیتین، عمیقتین، أصیلتین، تتبأران فی عمق املغامرة (اللغویة 

الوجودیة)، فتتبلور املحایثة فی دعوات کّل من الشاعرین، و� نقل فی شعره�؛ 

عرب  -وفق هذا -ألنّنا نتناول شعر سهراب مرتج�ً إلی العربیة، وال نستطیع مقاربته 
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تلک «ا اعت�دنا علی الدالالت املتفتّقة من الّصور، بوصف الّصورة البنی اللغویة، إ�َّ 

م عقدًة فکریًة، وعاطفیًة فی برهة متفاوتة من الزمن  .، بحسب (إزراباوند)»التی تقدِّ

نا، ما تقدم ذکره، قد یشی بأننا عرضنا مفردات البحث، وکأننا توّصلنا إلی النتائج، وه

ل هی تحدید منطلقات الدراسة، وفرضیاتها التی نوضح أّن الغایة من هذا اإلج�

نرسدها بعد قراءتنا الجاّدة شعَر کلٍّ من الشاعرین، فقدمنا هذه اإلضاءة بوصفها 

ا مدخالً یوّضح منهجنا املقارن، ومسوغات بحثنا، وأهدافه، وأهمیته، وجّدته، وإملامن

بیقی الذی نرجو أن بالدراسات السابقة القریبة من مجاله، لننطلق إلی الجانب التط

یدعم هذه املنطلقات، ویضیء جوانبها، ویضیف إلیها، ویغنیها اعت�داً علی القراءة 

 النّّصیة، ومعطیاتها الداللیة.

ة والنّدعی أننا سنتناول أقانیم التجربتین کلّها، وإ�ا نسعی إلی تقدیم صورة مکتمل

قراءة هاتین التجربتین فی من خالل تناول بعض الن�ذج الشعریة التی تفتح آفاقاً ل

عمقه� الفلسفی الوجودی، والرتکیز علی ثنائیة الوجود والعدم، وتجلیاتها الشعریة 

 فیه�، لتکون أبواباً ملسارات عّدة تعین بالبحث فی أفضیة دالالتها.

والصوفی یمرّان �عاناة هناک تشابه بین التجربتین الصوفیة والشعریة، فالشاعر 

التجلی، وکال التجربتین تشغالن مکاناً فی الّروح، وتتمیزان باالنفصال واالنشغال عن 

الواقع، وترشق فیه� الّرؤیا فی إعادة بناء العا� من جدید إلی فکرة االنسالخ عن 

ی الواقع، ورؤیة االشیاء املألوفة فی الواقع فی شکل آخر مختلف �اماً عن رؤیته ف

٢الواقع . 

وإذ کنا قد ذکرنا تأثر سهراب والبیاتی بأهل العرفان کموالنا جالل الدین الرومی، 

والعطار، وحافظ الشیرازی، فإنّه البّد لنا أن نذکر أّن الّشاعر املعارص قد استفاد من 

                                                             
والنرشـ، ، ترجمة محیی الدین صبحی، املؤسسة العربیة للدراسات ویلیک، رینیه، وارین، أوس�، ١

 ./١٩٥م، / ص  ١٩٨٥، ٣بیروت، ط 
، یحیی، رافع،  ٢

 ./٣٢-٣١م، / ص  ١٩٩٩، ١دار الکنوز األدبیة، بیروت، ط 
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١الخربات، والتجارب الصوفیة املاضیة فی تشکیل مفهوماته الجدیدة . 

ا سهراب هی تلک املرتعشة فی أشعار جالل الّدین والصوفیة التی خاض تجربته

٢الّرومی، وفی النظرة الرؤیویة لحافظ الشیرازی، وفی الّسکر املدّوخ للخیام ، لکنّه 

د  قّدم تجربته، وذائقته، فالّشعر مثّل له لوحًة یفیض فیها بوجوده، ویعُرب بها إلی التوحُّ

صفها � یکن لقداسٍة تتمتع بها، مع ما یلّف به من کائنات، واستحساُن الطبیعة، وو 

بل لرسٍّ تفصح عنه، ولغایٍة أسمی یبحث عنها، وهذا النوع من الوصف یظهر فی 

، فهو قریب من جوهرها الداخلی، ٣شاعریته من خالل أفکار مدرسة موالنا الرومی

٤ویحقق وجوده فی عمق وجودها، یقول : 

 إنّنی قریٌب من بدِء األرِض 

 أقیُس نبَض األزهارِ 

 ولی معرفٌة �صیِر املاِء البلیِل، وعادةِ 

 الشجرِة الخرضاءِ 

إّن الصوفیة تقارب عالقة اإلنسان بالعا�، واملوجودات، وترصد عالقات الظّاهر 

، والطّبیعة عند البیاتی فی هذا الّسیاق لها رمزیتها الخاّصة، ففی االحرتاق ٥بالباطن

فی: (فراشة، شجرة، غزالة،...) من فی برزخ التجربة الصوفیة تظهر الّذات العلیا 

خالل نزوع روحی خاٍل التّبعات الدینیة، وأسالیب معاینتها األشیاء، واملوجودات، فهو 

٦بحث الذات اإلنسانیة من أجل اسرتداد کینونتها الضائعة ١، یقول البیاتی : 

                                                             
، دار العـودة، ودار الثقافـة، إس�عیل، عز الدین:  ١

 ./١٥م، / ص  ١٩٨١، ٣بیروت، ط 
، مرکز دراسات الکوفة، جامعة الکوفـة، غضب، نضال جمیل، ٢

 ./٥٧-٥٦م، / ص  ٢٠١٣، /٣٠ع /
 .)www.wata.ssإلکرتونی/، (موقع حزباوی، فریبا؛ یوسف، بنده،٣
، ١، دمشــق، ط ، ترجمـة غسـان حمـدان، سـبهری، سـهراب،  ٤

 ./٢٠-١٩م، (قصیدة "وقع خطوات املاء") ص  ٢٠٠٧
م دار العلـ ینظر: علی، عواد؛ النصار، محمد ترکی، عبد الوهاب البیاتی؛  ٥

 ./٢٠-١٩م / ص  ١٩٩٨، ١للمالیین. بیروت، ط 
املؤسسة العربیة للدراسات والنرش، بیروت، ط  مجموعة مؤلفین:  ٦

 ./١٦م،/ ص  ١٩٩٥، ١



 

 

٦٥ 

ل النور علی الریاض فی شیراز   تهدَّ

 وفتحت أبوابها ورفرفت فراشٌة زرقاء

ق سورها وفوق وجه العاشق الفقیرتطیر فو 

، تتأکد الّرؤیة الصوفیة، ف�رس الشافعی/ »رسائل إلی اإلمام الشافعی«فی هذا النص 

البیاتی طقوس التجربة بأبعادها الرّؤیویة، إال أّن الکشف � یبلغ کلّیته. وهکذا، تتّم 

٢الرحلة متّوجة باحرتاق الوصول . 

النّظرة تجاه الوصف والطّبیعة، لیندمج وجدان  ومع النّظرة الجدیدة للّشعر تبّدلت

ا الّشاعر مع الطّبیعة، ویتناولها بنوع من القداسة، وصارت الحروف غایة الوصول إلیه

فان والوصال بها، وصارت الطّبیعة جزءاً من کیانه، وتتقارب هذه الّرؤیة مع مدرسة العر 

ها غایة الوصول، فک� الصینی التی ترسم الطبیعة شکالً من أشکال القداسة، وأنّ 

کانت النظرة القدیمة للطّبیعة علی أنها أداة مکاشفة لعوا� ملکوت الس�ء، 

استخدمها سهراب أداة مکاشفة یفصح بها عن خفقات حرکة اإلنسان والکائنات التی 

 ال تدرک من دون مجاهدة التوّحد، وتأّمل دقائق مکونات الطبیعة، فاإلنسان یعّرب عن

یمة وجوده من خالل إدراکه لقیمة ما حوله من کائنات، و�حافظته علی إنسانیته، وق

ل الرّمز دالالٍت تعّرب ع ن قداسة الطّبیعة یدرک قیمته، وحقیقة عظمة وجوده، فیَحمِّ

نزعة إنسانیة تبتعد عن فلسفة الوجود املیتافیزیقی لإلنسان، وتتقارب من قیمة 

 ه أهَل ائنات الطّبیعة، فرمزیة املاء، ومجاورتوجوده من النّاحیة الوظیفیة، وأنّه أرقی ک

 األعالی، تشیر إلی نزعٍة إنسانیٍة تسعی إلی تحقیق السمّو (الج�لی، والروحی).

واإلنسان یبقی أرقی الکائنات، ویحافظ علی وجوده مادام یحافظ علی صفاٍء یشابه 

وحی والجسدی، ، بوصف املاء العالمة املهیمنة علی مضادات التطهیر الر ٣صفاء املاء

١والتخصیب املضاد للجدب، والظ� ٢، یقول : 

                                                                                                                                            
/  م، (قصیدة رسائل إلی اإلمـام الشـافعی)، ١٩٧٩، ٢، دار العودة، بیروت، ط ٣، ج  ١

 ./٦٩ص 
، ماجسـتیر، جامعـة ملزید من االطالع، ینظر: العبدو،  ٢

 ./١٩٧- ١٩٦م، ص/ ٢٠٠٢ترشین، 
 .)www.wata.ss، (موقع إلکرتونی/حزباوی، فریبا؛ یوسف، بنده، ٣
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 لنذهب إلی حافّة البحر 

 نلقی شبکاً فی املاء 

 ونأخذ الطّراوة من املاء. 

 ل�فع حصاًة عن األرض 

 لنحسَّ وزن أن نکون 

أّما البیاتی، فقد ذکرنا أنه أخذ من البساطة التعبیریة أداًة للکثافة مستفیداً من 

التعبیر الصینی، لکن من غیر أن تشکل هذه الظاهرة حضوراً فاعالً فی شعره، أسالیب 

ففی دیوانه األخیر (نصوص رشقیة) بقیت الرّموز الروحیة والدینیة حارضة بکثافة: 

(اإلمام الخمینی ...)، (حافظ الشیرازی، ابن عربی، الخیام، املعری ...)، (مکة، 

..)، وبقیت حالة االحرتاق الصوفی ورموزها دمشق، طهران، نیسابور، شیراز، بغداد .

الغزالة ...)، مع حضوٍر للطبیعة فی لوحاٍت قصیرة، بسیطٍة فی  -الفلسفیة (الخمر

٣املعنی الظاهری، عمیقِة الداللة، ک� فی قوله : 

 "Manco"تحتضن القمر األحمر 

 فوق جبال اله�الیا 

 تفتح باباً  

 لتمّر عصافیر الثّلج 

 و�نح قبلتها للّریح 

وعلیه، فإّن حضور هذه النظرة الصوفیة الوجودیة للطبیعة کان بارزاً عند سهراب 

کثیراً، علی مقاربٍة شفیفة فی بعض مواطن شعر البیاتی، والتی ال نستطیع أن نعدها 

ظاهرة، وفق قراءتنا، أّما القرب من (الهایکو)، فقد سبق أن أرشنا إلی قرب الّرؤیة 

یة، والنظرة التأّملیة عند الشاعرین منه، وسهراب خاّصًة، لکن مع تأکید الفلسف

                                                                                                                                            
ــالم (موقــع إلکرتونــی/ األســدی، محمــد،  ١ ــة واإلع ــور للثقاف ، مؤسســة الن

www.alnoor.se م. ٢٠/٣/٢٠١٤)، تاریخ النرش 
 ./٢٨، ترجمة غسان حمدان، (قصیدة وقع خطوات املاء)، / ص سبهری، سهراب،  ٢
م، (نصـوص رشقیـة)، /  ٩٩١٩، ١، دمشق، ط البیاتی، عبد الوهاب،  ٣

 ./٧٠ص 



 

 

٦٧ 

١اختالف آلیة التّعبیر، وأسالیبه، إذ للهایکو رشوط یجب تحقیقها فیه . وما یهّمنا، هنا، 

هو تلّمس الجوانب التأّملیة فی ضوء الفهم الوجودی لإلنسان، وترمیز الطبیعة للتّعبیر 

 عنه.

 ناول النزوع الصوفی بآفاقه الوجودیة، أن نشیر إلی رؤیا (وحدةوالبّد لنا، ونحن نت

 الوجود) التی استلهمها الشاعران (سهراب، والبیاتی) وخاضا غ�رها.

لسهراب طریقٌة لفهم وجود الله، والقرآن الکریم، والتفکیر بعمٍق الستکشاف الطبیعة 

، ووحدة فهو یسافر فی منظور املجال، والعا� سفراً تأّملیاً البرشیة، واألعراض، 

الوجود ال تلغی ثنائیة الحق والخلق، بل تعرتف بها وتنفیها فی الوقت نفسه، وهی 

�ثّل نوعاً من الحنین إلی الوحدة الّضائعة، ونزوعاً الستعادتها من خالل تجّسد 

، فالتجّسد الرمزی یخلق فجوًة بین ٣ارشاً الّذات اإللهیة فی األشیاء تجّسداً رمزیاً، ال مب

املدرک والالمدرک، املحسوس والالمحسوس، الحارض والغائب، الزمنی والالزمنی، 

. وسهراب یندمج فی الطبّیعة کلّها، ٤بین� التجّسد املبارش یعنی إلغاء هذه الفجوة

دة، ویری أّن فی الج�ل والقبح، الخیر والّرش، األصالة والّدناءة، فی نظرة سویة واح

٥الثنائیة املسیطرة علی العا� جعلت اإلنسان بعیداً عن ذاته . 

وفق هذه املعطیات نقرأ لوحته اآلتیة، التی یدعونا فیها إلی الرکض وراء نغم الحقیقة، 

�٦ا تحتمله من تأویالت : 

                                                             
نؤکد أن الهایکو الیابانی متأثر بالفلسفة البوذیة الصینیة، وقد انترشـ هـذا الـنمط الشـعری فـی أنحـاء العـا�،  ١

واستلهمه الشعراء العرب املعارصین بتجارب عدة، لالطالع، ینظر: العبدو، زکوان، الهایکو العربی بین االستلهام 

./٦١-٦٠م، / ص  ٢٠١٧، آب، /٥٨و ظبی، /ع ، أبوالتجریب "مقاربة نصیة"، 
 ./٥٣، / ص غضب، نضال جمیل،  ٢
 ./٩-٨/ ص  علی، عواد؛ النصار، محمد ترکی،  ٣
 ./١٠٣م، / ص  ١٩٨٧، ١ربیة، بیروت، ط ، مؤسسة األبحاث العأبو دیب، ک�ل،  ٤
، جریـدة الـوطن، خامه یار، عباس،  ٥

 م. ١٤/١/٢٠١٢، تاریخ النرش /) alwatan.kuwait.ttالکویت، (نسخة إلکرتونیة 
 ./٣١ن، (قصیدة وقع خطوات املاء)، / ص ، ترجمة غسان حمداسبهری، سهراب،  ٦
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 »الوجود«لنُجلَِس الّس�ء بین لفظی  

 لنمأل الرئة أبدیة ونفرغها منها 

 العلم عن أکتاف السنونو.لنأخذ عبء  

 لنستعد االسم من الغ�م. 

 من الصفصاف، من البعوض، من الّصیف. 

والیغیب مفهوم وحدة الوجود عند ابن عربی عن تجربة البیاتی، فهو یری أنه کل� 

کانت أس�ء الله التتناهی، فإن املوجودات، وهی تجلیات األس�ء وصفاٌت للحق 

متناهیة أیضاً. وبهذا، فإنه لیس سوی ذات واحدة، وصف بها نفسه، هی بدورها ال 

وعدد الیتناهی من النسب واإلضافات یکنَّی عنها باألس�ء اإللهیة، وحین تظهر الصور 

الخارجیة تسمی باسم املوجودات، وهذا یعنی أن الک�ة الوجودیة التی نراها هی 

ٌد من حیث حقیقة واحدة فی جوهرها، فالله واحٌد من حیث الذات، وکثیٌر مت عدِّ

١الصفات واألس�ء . 

ک� یری أن الله یتجلَّی بأس�ئه فی أعین املحبوبات واملطلوبات، فی کوٍن یصبح 

الکالم فیه علی حب إنساٍن بالحب اإللهی ممکناً؛ ألن الله سبحانه هو الظاهر فی کل 

محبوب لعین کل مِحب، ف� أحبَّ أحد غیر خالقه، لکن احتجب عنه تعالی بحب 

٢نب، وسعاد، وهند...، وکل محبوب فی العا�زی . 

وترتبط فلسفة الحب باإلیجاد، وقد استفاد البیاتی من تجربته (الصوفیة/ الوجودیة) 

فی تشکیل صورة (عائشة)، إذ جعلها رمزاً للحب األزلی الذی ینبعث فی� الیتناهی 

ارب بین الذات من التعینات، فمنحها صورًة منفتحًة علی التشکل والتعین، ولیس لیق

اإللهیة وعائشة، إ�ا جعلها رمزاً للحب والثورة، فقد جمع بین اإللهی، واألرضی، 

                                                             
، اتحـاد خرضة، محمود، داللة ابن عربی فی تفکیره الصوفی علی مذهب وحدة الوجـود،  ١

 ./٣٩م، / ص  ١٩٩٧، ترشین األول، /٦٩، /ع ١٨الکتاب العرب، دمشق، س 
، مرکـز اإل�ـاء القـومی، ، الحکیم، سعاد،  ٢

 ./٨٧م، / ص  ١٩٩٩، (ربیع، صیف)//١١١-١١٠باریس، العددان/ -بیروت



 

 

٦٩ 

١واألسطوری لبناء مملکة الله، واإلنسان فی هذه الدنیا . 

ونقصد باملالمح اإللهیة، القدرة علی التعین ولیس االشرتاک فی الجوهر، أو الت�هی 

٢فی التشکل ال فی الجوهر روح الوجود املتجدد عند البیاتی، والبد من ، فعائشة هی 

املکاشفة بین املحب واملحبوب، بین ابن عربی والنظام، بین البیاتی وعائشة، البد 

، فالتوحد فی املعشوق جعل البیاتی ینظر إلی األشیاء من ٣من التوحد مع املحبوب

بح فی کیانه نافذة العزلة، أو من الشاطئ، فهو عندما یعتنق فکرًة یتَّحد بها، وتص

قه، ویحب، ویموت فی حبه، یصبح جزءاً من بوتقته، ومحرقته،  الروحی، وکل ما یتعشَّ

٤فیحرتق، ویخرج جدیداً من جدید ٥، یقول : 

    

 �لَّکتنی مثل� امتلکتها تحت س�ء الرشق 

 وهبتها ووهبتنی وردًة ونحن فی مملکة الرب نصلِّی 

 فی انتظار الربق* 

ح البیاتی أنه شاعر نصف واقعی، ونصف ماورائی، والنصفان یشکالن کالً واحداً،  ویرصِّ

٦ألنه یؤمن بوحدة العا� والوجود . 

ی املسافة بین المتناهیی  وفی معراجه النورانی تأتی (النار) مع (النور)، لیمثال حدَّ

الحیاة واملوت، حیث األصل الواحد، لیلتقی بنار الخیام، ویکتب سیرته الباطنیة 

                                                             
م، / ص  ١٩٩٩، ١دار الفرقـد، دمشـق، ط  ینظر: البیاتی، عبد الوهـاب،  ١

١٦٦/. 
 ./١٩٥، / ص ینظر: العبدو، زکوان،  ٢

 
 ./١٦٦، / ص البیاتی، ٤
عـین الشـمس أو تحـوالت محیـی الـدین بـن عربـی فـی تـرج�ن «، قصـیدة ٣ج   ٥

 ./١٦، / ص »األشواق

ملزید من االطالع علی تحلیل هذه اللوحة فی بعدها الوجودی، ینظر: العبدو، زکوان،  

رمـز  -، فالوردة حسب هذا التحلیل، ترمز إلی الرؤیا. وعلیه، یکـون انتظـار الـربق/١٩٣ص  /

 ت.عنی انتظار تجلی الرؤیا، وانکشافها فی عا� املوجودای -التجلی
، ١، املؤسسـة العربیـة للدراسـات والنرشـ، بیـروت، ط  ینظر: البیاتی، عبـد الوهـاب، ٦

 ./١٠٧م، / ص  ١٩٩٣
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هذه النار، وبقناع الخیام نفسه، متعقباً آثار ذلک النور الالزمنی، وهو داخل وهج 

یتحول من قوة الحدس، إلی فعل حسی خاص، یخِرج املفهومات من تجریدها، 

١ویضعها فی مرسح التجربة، والرؤیة، واالکتشاف . 

 وترشق الرؤی النورانیة فی أبعادها الدینیة، لیَقبِّل الشاعر شبَّاک الحسین، ویغسل

٢الحجر األسود بالدموع مستنجداً بقوة األشیاء، وفقراء األرض، ومعجزات الفجر ، فیری 

٣عایشة تطوف حول الحجر األسود فی أکفانها، یقول : 

 رأیت 

 عائشة تطوف حول الحجر األسود فی أکفانها

 وعندما نادیتها هوت علی األرض رماداً وأنا هویت 

 فن�تنا الریح 

 لی جنب علی الفتة الرضیحوکتبت أس�ءنا جنباً إ 

هذا االحرتاق مع البحث املحموم یقودنا إلی مفهوم (الحیاة واملوت) عند الشاعرین 

فی سیاق ثنائیة (الوجود والعدم)، لکن البد من اإلشارة إلی مقاربٍة مع سهراب فی 

حقل مفردات رؤیا البیاتی النورانیة املتجلیة فی اللوحة السابقة، فحضور النور واضٌح 

فی شعره، لکننا نلحظ حضور (النور/ النار) الفاعل عند البیاتی، واالحرتاق فی 

معارجه، والبحث الدائب فی عربات الفجر، علی مدار تجربته، بین� یربز املاء عند 

سهراب، بوصفه عامل خلق، وصفاء، وحیاة، ووجود بشکل کبیر، فإذا رحل البیاتی فی 

اب یستلزم نافورة ماء، ماء األرض، وأرض األساطیر عوا� األسطورة، فإن الورد عند سهر 

، والوحدة، والعزلة؛ ورد العزلة قد یعنی ورد اإلرشاق، والخلوة مرتبطة باملاء والورد

املعنویة، والروحیة، وکی یعرف معنی النور یجب أن یقتطف الفرخ من عشه، فالنور 

٤عرفاٌن، وإرشاٌق فی الوقت نفسه ١، یقول : 

                                                             
، ١دار الکنـوز األدبیـة، بیـروت، ط  مظلوم، محمد، مظلوم، محمد:  ١

 ./١٣م، / ص  ١٩٩٨
 ./٦٨، / ص »رسائل إلی اإلمام الشافعی«، قصیدة ٣، ج ینظر:  ٢
 ./٩٤، / ص »مجنون عائشة«املصدر السابق، قصیدة  ٣

یراجع هامش الصفحة السابقة، تحلیل رمز الوردة فی لوحة البیاتی، ملا له من تقارب داللـی فـی التأویـل مـع  

 لوحة سهراب هذه.



 

 

٧١ 

 قبلتی وردٌة حمراء 

ی الینبوع، وحصاة سجودی من نورٍ    مصالَّ

 [...] 

 کعبتی علی حافة املیاه، کعبتی تحت أشجار األکاسیا 

 کعبتی، کالنسیم ترحل من بستاٍن إلی بستان، ترحل إلی مدینٍة أخری 

 هو نور الحدیقة »حجری األسود« 

 

 (الحیاة واملوت) فی ضوء (الوجود والعدم) 

یتقرَّی قصائد سهراب یلحظ أنه ینظر نظرة تشاؤمیة إلی قصته فی الحیاة، فحین من 

تنفجر اآلالم فی وجوده، تتناقض الحیاة أمامه، وکل ما یکون فی وجوده، وإحساسه 

٢یتناقض مع الواقع اهت�مات یومیة  »الله، الحقیقة، الحب، الوحدة، املوت«، و

سب منطق العثور علیها فی کل تفصیل، ضاغطة فی وعی سهراب، یتم التعبیر عنها ح

وکل حرکة، وصورة علی األرض، ونحن نواجه املوت، والوحدة والطبیعة، والصباح، 

غاً للتواصل مع توحدنا، وموتنا عرب تجلیات الطبیعة  والوردة، واملاء، هذا یعطینا مسوِّ

اإلمساک املادیة التی تتمخض بأرسارها، وغموضها، وج�لها، وهی تعذبنا بعجزنا عن 

بجوهرها الذی النراه إال فی صورة، فسهراب ینعطف بحواسنا إلی حقیقة أن الج�ل 

٣الکامل فی األشکال التی حولنا أهم من مقدساتنا الظاهریة ، فیتخلَّی عن العا� 

الخارجی، وفهم الحیاة باملنظور املادی، متطلعاً إلی الالمرئی املتواری، فیرتاد 

ماورائیة معانقاً الحیاة، واملوت بالحرارة ذاتها، لتکون الحیاة أقاصی مجهولًة، وعوا�َ 

د، واملوت لیس نهایًة للحیاة، بل هو بدایة حیاٍة جدیدٍة،  خارج مفهوم الزمنی املحدَّ

                                                                                                                                            
نة اللغة الفارسـیة وآدابهـا فـی املغـرب، موسی، أحمد،  ٤ م،  ٨/٢٠١٣، مدوَّ

persanaumaroc.blogspot.com).( 
 .١٠-٩، ص »وقع خطوات املاء«ترجمة غسان حمدان، قصیدة  سبهری،   ١
ری وعبـاس بیضـون، وتد، تورج زینی؛ أمیری، جهانکیر؛ کیانی، رضا، طوباویة الخیـال فـی شـعر سـهراب سـبه ٢

 .٥٣م، ص  ٢٠١٢، أکتوبر، ٩، ع ٤، جامعة أصفهان، مج 
ــــلیم ٣ ــــم، س ــــع هاش ــــالف«، موق ــــی  »إی اإللکرتون

»culture<web<elaph.com«( م. ٢٠١٠یولیو//٨، تاریخ النرش 
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د، فوجـود کل  وانتصاٌر علی الزمـان، واملـکان، وعلی الـزوال، والوجـود اآلنی/ املـحدَّ

ســاً، حت ه قانوناً، وواجباً للحیاة، فالحیاة شیء یبدأ قانونـاً مقدَّ ی املـوت أیضاً، یــعدُّ

١فی عمقها تحتاج إلی املوت رضورًة لدیمومتها، وعلوِّها ٢، یقول : 

 (املوت لیس نهایة الح�مة. 

 املوت لیس مقلوب الجدجد. 

 املوت جاٍر فی ذهن األکاسیا. 

 املوت یمکث فی جو التفکیر الجید. 

 [...] 

 املوت مسؤوٌل عن ج�ل جناح فراشةٍ  

 املوت یقطف ریحاناً، أحیاناً. 

 املوت، أحیاناً یرشب الفودکا. 

، ینظُر إلینا.   أحیاناً، جالساً فی الظلِّ

 ونعرف جمیعاً  

 أن رئاِت اللذِة، مألی بأوکسجیِن املوِت). 

بإشارٍة ونجد أن (أوکسجین املوت) ال تشی بالداللة علی تنفس املوت فی الحیاة 

إلی (املوت فی الحیاة)، إ�ا هو بث الحیاة فی املوت، ویؤکد لنا هذا التأویل ما 

 نلمسه فی شعر سهراب الذی التغیب عنه هذه الفکرة، نحو قوله:

 (فی أی مکان سیصیر رعب التأمل لطیفاً  

٣وأک� خفاًء من طریق طائر نحو املوت؟)    

امی:/ حف رة امتألت باملوت./ وأنا فی میتتی هذه وقوله: (نظرُت إلی نفسی من قدَّ

انطلقت./ کنت أسمُع وقع خطای من بعید [...] بغتًة، حلَّ ضیاٌء فی میتتی./ 

٤وانبعثت فی اضطراب:/ مأل أثرا القدمین وجودی.)  

                                                             
، یار، عبـــاس، خامـــه ١

alwatan.kuwait.tt).( 
 ./٢٩، / ص »وقع خطوات املاء«، ترجمة غسان حمدان، قصیدة ، سبهری، سهراب ٢
 .٥٧،  ص )»املسافر«خری، ترجمة: غسان حمدان، (قصیدة سبهری، سهراب: املسافر وقصائد أ ٣
 .٧٩ -٧٨ص ، )»رد فعل«(قصیدة املصدر السابق،  ٤



 

 

٧٣ 

وکذلک فی دخولنا عوا� البیاتی، وفلسفته نجد أنه انشغل بالتأمل فی وجه املوت 

لته، لرسم خریطة الحیاة، فاملوت عنده أیضاً أبعد من نفسه، فی أنسنته، وتعقُّب بوص

معنی النهایة، فهو یقرأ مشهدیة الحیاة الداخلیة للکشف عن نقیضها داخل تفاصیلها، 

ویتأمل هذه التفصیالت، جاعالً من االنتظار موعداً للقاء بین الحیـاة واملـوت، ومن 

١النمـوذج البـدئی �ـرًة لزواج املوت من الحیاة . 

إلنسان عنده الیموت من املوت، إّ�ا یموت من الحیاة، والتّجدد الیقهره املوت، إنّه وا

، یقهر الحیاة ذات االمتداد الزمنی، ولکنّها التقهر التجّدد بل �ده بوسائل البقاء

إننی لست حیاً بقدر ما أرحل، أی بقدر ما أموت، بل أنا حی بقدر ما ال أرحل، «یقول:

، »والسفر، هنا، ال یعنی املوت فقط، وإّ�ا یعنی املیالد أیضاً أی بقدر ما أولد. 

هی ثورة بذاتها لالستئثار  -التی هی عبور من خالل املوت  -وعملیة الخلق الفنی 

یستطیع أن  -بحسب البیاتی  -، والذی یتعامل مع جدلیة املوت والحیاة ٤بالحیاة

 یعرف دورة هذه الجدلیة، ویعّد لکّل دورة عّدتها.

، والیمکن الشعور باملوت میتافیزیقیاً ٥وهو یواجه فی شعره الّصمت، واملوت، والعدم

، وقد من دون العبور من خالل تجربة املوت الوجودی، فاملوت عنده هو صنو الحیاة

تقبَّل الصوفی، والعاشَق، واملحارَب، والثائَر، واملفکَر، بشکٍل وجودی، کونه یعیش 

، واإلحساس بعدمیة الوجود والیأس والالمباالة إحساٌس ٧یةشعره، وثقافته معیشة وجود

عارٌض، وغیر مطلق، ألّن الوجود ینترص دا�اً علی التاریخ، وبهذا الّسیاق یکون 

الشاعر نقیضاً للموت، وبدیًال له، وانتصاراً علیه، فموت األشیاء فی العا�، أو موت 

                                                             
 .١٨-١٧مظلوم، محمد: کتاب املختارات "عبد الوهاب البیاتی، ص   ١
)، دار العـودة، بیـروت، (د.ط)، ٢، (منشـورة ضـمن دیوانـه/ ج ینظر: البیاتی،  ٢

 .٤١٣م، ص  ١٩٧٢
 .٤٠٠ ، صالبیاتی،  ٣
 .٤٠١املصدر السابق نفسه، ص  ٤
 .٨٦، ص ینظر: البیاتی، عبد الوهاب،  ٥
 .١٣٥ینظر: املصدر السابق، ص  - ٦
 .١٠ینظر: املصدر السابق،ص  - ٧
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١لخلقالعا� فی األشیاء بعٌث للشاعر، وتفجیٌر لطاقات ا ، واملوت والبعث، هنا، 

الیعنیان التعّدد، إّ�ا یعنیان الوحدة التی تجّدد نفسها من خالل املوت، وبعث ما 

٢الیتناهی من التعینات فی العا� . 

قد یبدو کالم البیاتی متناقضاً، إذ نجد املوت والدًة جدیدًة، وحیاًة أبدیًة، ونقیضاً 

عدماً، فی حین نجد الّشاعر نقیضاً للموت،  للحیاة؛ أی یصیر وجوداً، وتصیر الحیاة

وانتصاراً علیه، وقد تبدو مشکلة الوجود، والحیاة؛ فهمها، واملحافظة علیها، وتغییر 

مضمونها هی املشکلة األساسیة للفنّان، بحسب البیاتی، وهنا، تبدو قضیة الحّب، أو 

٣الجزء معاً مشکلته جزءاً من هذه املشکلة، والفنّان یعّرب عن جوهر الکّل و  . 

ولتتضح رؤیا البیاتی فی هذا السیاق البد أن نوّضح أنّه یدحض املوت اآلنی، والحیاة 

اآلنیة، وینزع إلی الالمتناهی فی سیرورة الخالص من الثنائیة (الحیاة/ املوت)، 

(الوجود/ العدم)، ویستحرض املتناقضات لیثبت الوجود الالمتناهی، فحضور العدم 

ود، وکذلک العکس، وکذلک أیضاً (الحیاة واملوت)، ذلک أّن یستدعی حضور الوج

حضور الالمتناهی فینا یثبت وجوده، وعند حضور الالمتناهی فینا فی البعد والقرب 

یثبت وجود الحّب األعظم الذی یحّل فی الحیاة، وینترص علی املوت، ویحّل فی 

ن حضور الالمتناهی األشیاء، فیمنحها الحیاة، والکائن املتناهی (العاشق) من دو 

یسقط میتاً فهو فی بحثه عن الله، والحّب یصاب بعطب املوت، وصیرورة األشیاء، 

وکینونتها، فیـعرب قوس الدائرة لیـرشف منها علی هیاکل النـور. واملحبوبة هی وسیط 

، فالدیالکتیک الوجودی للحّب یتمیز فی استبقاء ٤الشاعر، وقطبه، ومریده

اشق أمام املشکلة نفسها بحیث یظهر أنّه معرّض لخطر الشقاء املتناقضات، ویضع الع

٥األبدی . 

                                                             
 .٤٥٥-٤٥٤، ص البیاتی، عبد الوهاب،  ١
 .٤٧٩-٤٧٨ینظر: املصدر السابق، ص  ٢
 .٣٩٤السابق، ص املصدر  ٣
 .٤٨٤-٤٨٣ینظر: املصدر السابق، ص  ٤
 .٤٨٢ینظر: املصدر السابق، ص   ٥

فـی  »ثنائیـة الحیـاة واملـوت«اة) فی ضوء فلسفة الوجـود والعـدم نشیر إلی البحث فی مفهوم (املوت فی الحی

 ./١٧١إلی  ١٣٢دراسة: صورة [عائشة] فی شعر عبد الوهاب البیاتی، لالطالع، ینظر: / ص 



 

 

٧٥ 

هذا الفهم الوجودی یشغل تجربة البیاتی معظمها، ویقّدمه فی دیوان (املوت فی 

فی ضوء ملحمة الوجود والعدم فی سیاٍق أسطوری یمنح العاشق واملعشوق  الحیاة)

 (البیاتی/ الخیام/ �ّوز ...)، (عائشُة القدرة علی االنبعاث بعد املوت عرب أقنعٍة مرکبةٍ 

البیاتی/ عائشُة الخیاِم/ عشتار ...). وهو إذ یقّدم فی هذا الدیوان الوجه اآلخر لتأّمالت 

الخیام فی الوجود والعدم، فإّ�ا یتخذه قناعاً لیبّث رؤاه الوجودیة، وما ظهورات عائشة 

، فروح عائشة بین الوجود والعدم ١إال تشکالت للجوهر، أو الوجود املاهوی فی اآلنیة

تکّون ماهیتّها، و (البیاتی/ الخیام) یبحث عنها متوسالً باألقنعة، متحریاً عا� األحیاء، 

 وعا� األموات.

تضیء  -علی الرغم من وجود صور املوت املتناثرة -وفی دیوان (الکتابة علی الطین)

؛ ألنّه السبیل الوحید لتحقیق شعلة األمل/ عائشة، لینترص الشاعر علی املوت بالحّب 

اإلخصاب، وزرع بذرة الحیاة فی رحم عشتار/ (الحبیبة، واألم، واألرض)، فتلد حیاة 

٢جدیدة . 

وهکذا، یرسم البیاتی صورة األنثی األبدیة / عائشة، بوالداتها، وتحوالتها، رمزاً  

٣لالنبعاث الالنهائی، وروح الوجود املتجّدد  : 

 طفلٌة أنت وأنثی واعدة 

 ُولِدْت من زبد البحر ومن نار الشموس الخالدة 

 کل� ماتت بعٍرص بُعثتْ  

 قامْت من املوت وعادت للظهور 

 أنت عنقاء الحضاراِت، 

                                                             
، املؤسسـة العربیـة للدراسـات لالطالع علی الفکر، ینظر: بدوی، عبد الرحمن،  ١

 .١٣٦-١٣٥د.ت)، ص  -والنرش، بیروت، (د.ط 
م، ص  ١٩٩٢، ١، دار الحداثـة، بیـروت، ط صالح، ولید غائب، عبد  ٢

٦٤. 
 .٢٦٩، قصائد حب إلی عشتار، ص ٢، ج  ٣

نذکر هذا التأکید، لنوضح أننا النفصل تجربة الشاعر الصوفیة عن تجربته الوجودیة، بل هی ضـمن سـیرورتها

 ینظر:

 .١٨٦، لالطالع،  
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 وأنثی سارق النیران فی کّل العصور 

ونؤکد، هنا، رؤیتنا؛ أن البیاتی فی بحثه، ورحالته الداخلیة، ینتقل باألسطورة من 

التأمالت الوجودیة، والبحث فی الحیاة واملوت عن عائشة بین الوجود والعدم إلی 

اإلی�ن بوحدة الوجود فاتحاً بذلک البحث علی التجربة الصوفیة

الوجود/ -ونشیر إلی أن البحث فی شعر البیاتی تلّمساً لتجلیات ثنائیة (الحیاة/ املوت

الثنائیة من مساحة فی شعره، وقد العدم) یحتاج الی استفاضٍة؛ ملا تشغله هذه 

حاولنا تقدیم إضاءات فی هذا البحث لتت�سَّ تجربتا سهراب والبیاتی فی فهمه� 

الفلسفی للحیاة واملوت، مجّسَدین (الوجود والعدم)، واألمثلة فی شعریه� کثیرة 

التخفی علی القارئ، فقصائده� التخلو من ذکر (الحیاة، واملوت)، والباحث فی 

� یدرک هذا البعد الفلسفی لهذه الجدلیة علی اختالف أدوات تعبیر الشاعرین، رؤاه

 ومناحی تجربتیه�.

خر، یبدو ملّحاً علینا أّال نغفل رؤیتی الّشاعرین فی نظرتیه� إلی العا� والعا� اآل 

ن، العا� الظّاهر إلی العا� الباطفکاله� یلُج من ظواهر األشیاء إلی األع�ق، من 

 من املادی/ املرئی، إلی الالمرئی/ املتواری.

وبعد رصد ما تقّدم تناوله من معطیات، وإشارات إلی رؤاه� الکونیة سنوجز، هنا، 

نظرتیه� فی الوجود، وتأّمالته� الفلسفیة فی الکون، فسهراب یتمتّع برؤیة کونیة 

، واستلهم من التجارب الصوفیة عدم اکرتاثه بالعا� خاّصة، ویتطلّع إلی عا� آخر

املادی، وتطلَّع إلی عا� آخر، یلتحم فی اإلحساس والنبات، عاٍ� یعّد کالدائرة 

، مستثمراً دالالت النّضارة، والحیویة، ١الخرضاء للسعادة، مقّدماً رؤیا طوباویة للوجود

٢واإلقبال علی الحیاة للّون األخرض . 

                                                             
، ص وتد، تورج زینی؛ أمیری، جهانکیر؛ کیانی، رضا،  ١

٤١. 
دراسة فی شعر سهراب سبهری وسـعدی یوسـف -سلیمی، علی؛ کیانی، رضا، اللون بین الرومانسیة والواقعیة  ٢

م، ص  ٢٠١٢هــ. ش  ١٣١٩، صـیف ٢٣، مجلة الجمعیة العلمیة اإلیرانیة للغـة العربیـة وآدابهـا، ع 

٨.
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تطلّعاته إلی عامله املثالی/ مدینته الفاضلة/ یوتوبیاه، یربط بین العا� والّشاعر عرب 

املادی والعا� املثالی، لنستطیع القول: إّن العا� املادی عا�ٌ مرفوٌض، عا�ٌ 

متحّقٌق فی الوجود اآلنی، وهو فی جهة العدم، بین� العا� املثالی، هو عا� الرؤیا 

ود املاهوی/ الّرسمد/ التوّحد السمّو، یسافر إلیه عرب واإلرشاق/ العا� البدیل/ الوج

الخیال متأّمالً تفاصیله، داعیاً إلی رکوب الزّورق إلیه، وهو بقدر ما یختار العزلة، 

والوحدة، فإّ�ا لیغرِق فی التأمل مبتعداً عن صخب العا�، هی وحدة تتوالد فی 

١دواخلنا فی لحظات الّسکون الکلی الت تعّرب عن إنسانیة ترّسخ ، ورموزه تشّع بدال

٢قیمة اإلنسان، ووجوده، هدفه فی الشعر هو اإلنسان والحیاة ، فتکون رحلته التأّملیة 

ارتیاداً ألقاصی عا� السمّو، وحین یطلب أّال نضّج حین نأتی فی طلبه کی ال تنفطر 

اة ، فإنّه فی طریق الّسفر النائی یقصد جوهر الحی٣آنیة وحدته الخزفیة الرّقیقة

٥، لیأتی یوماً ما بتّفاح الّشمس األحمر٤الخفی ملن ساللهم مألی باألحالم، ویزرع  

٦قرنفلة عند کّل جدار...، وروحه تجری فی الجهة الجدیدة لألشیاء «، والعاشق 

، وینتقل من حلم إلی آخر رائیاً أرسار ٧ »

الکون، ومکتشفاً عاملاً آخر، مدینًة خلف البحار. وهناک (النیلوفرة) الزّهرة التی ینمو 

جذرها فی ماء املستنقع، ولکن تفتح عینیها نحو الّس�ء، وهی رمز اإلنسان الکامل 

                                                             
للشـاعر  »منتهـی وحـدتی«کل�ت إلی زجاجة لقنـدیل الوحـدة: علی، من تقیید اللون وشبح الموسی، عباس  ١

، www.alquds.co.uk، لنـدن، نسـخة إلکرتونیـة والتشکیلی اإلیرانی سهراب سبهری، 

 م. ٢٤/٦/٢٠١٥تاریخ النرش 
برجکانی، فاطمة، رجبی، فرهاد،  ٢

، مخـرب الدراسـات اللغویـة واألدبیـة، جامعـة ، 

 .٣٠١ص  م، ٢٠١٧، (أ) و (ت)، /٦سوق أهراس، /ع 
 .١١٥، ص »لحظةواحة فی «، ترجمة غسان حمدان، قصیدة سبهری، سهراب، ینظر:  ٣
 .٤٨، ص »املسافر«قصیدة ینظر: املصدر السابق،  ٤
 .١٠٣، ص »ونداء قادم«قصیدة ینظر: املصدر السابق،  ٥
 .٢٠، ص »املسافر«قصیدة ینظر: املصدر السابق،  ٦
 .٣٧، ص »املسافر«قصیدة املصدر السابق،  ٧
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١الذی ینمو فی مستنقع الکون ولکنّه یتجنب الغوص فی درنه ٢، یقول : 

 �ت النیلوفرة، 

 أتلع ساقُها، من قعر حلمی الّشّفاف، رأسه 

 کنُت فی رؤیا 

 وصل سیل الیقظة 

 [...] 

 کان لوجودها جذوٌر فی 

 کانت کلّی 

فی حین یتطلع سهراب إلی السمو، یوّضح البیاتی أّن علی الّشاعر فی رحلته داخل 

٣الفلسفیة نفسه أن یمتلک البنیة املادیة والروحیة إلی جانب الرؤیا . 

ونجد الشاعرین یمتلکان هذه املقّومات فی الرحلة، إّال أّن البیاتی ینتقد اإلغراق فی 

الذاتیة (األنا) املغلقة النهج السائد فی الّشعر العربی املعارص من غیر محاولة 

٤اإلنسانیة) –االقرتاب من اآلخر، أو الرحیل من (األنا) إلی الّذات العلیا  ، فأهّم ما یمیز 

 »األنت«، و »األنا«تجربة الحّب عند البیاتی ببعده الوجودی، والذی یوّحد بین 

٥املنفصلین فی الوجود التجریبی شیئاً واحداً فی العلّو  ، هو اتّسام هذه التجربة 

بتحویل الخالص الفردی إلی رمز کامل، وأ�وذج عام یذّوب الهّم الفردی بالج�عی 

٦ل االستالب و اإلذالل الکونیمن خالل قسوة املواجهة، ضد أشکا . 

وحسب البیاتی، علی الّشاعر أن یواصل الّسفر من جدید تارکاً الثوری لیعّمر األصقاع 

نیسابور -الجدیدة التی حّررها، ولیبنی علیها مدینة املستقبل: (املدینة الفاضلة

                                                             
، خامــه یـــار، عبــاس،  ١

alwatan.kuwait.tt).( 
 .٧٧ -٧٦، ص »نیلوفرة«، ترجمة غسان حمدان، قصیدة سبهری، سهراب،  ٢
 .١٥٨ص  ینظر: البیاتی، عبد الوهاب،  ٣
 .١٧٤ینظر املصدر السابق، ص  ٤
 .٤٨٦البیاتی، عبد الوهاب: تجربتی الشعریة، ص  ٥
 .١٠ص   مجموعة مؤلفین، عبد الوهاب البیاتی، ینظر:  ٦



 

 

٧٩ 

١الجدیدة) . 

املوت / (العدم / العا� املادی املرفوض) یجعل الّشاعر یوغل فی الّرؤیا لیری لهیباً 

کامناً فی باطن األشیاء، فاملوت فی داخل اإلنسان یأتی لبعث الجنّة املفقودة فی 

تعود مثل النّور/ �وت کالجذور/ تبعث کالبذور/ فی باطن «هذه الحیاة، إذ إّن الثّورة 

٢»اآلالم واملجاعةاألرض التی تسحقها  . 

ی واضح �اماً أّن البیاتی املتسلّح بالرؤیة الثوریة ال یرید من الّشاعر أن یذهب ف

تحمل رحلته إلی عا� آخر، إّ�ا یرید تحقیق یوتوبیاه علی األرض، یرید جنًّة أرضیًة، و 

رؤاه تحویل املثالی/ املنشود، إلی واقعی/ أرضی، فاستبطان الوجود، والّسفر فی 

 ارقة،امله، والعلّو لتحقیق االتّصال الوجودی، واستعانته بعوا� األسطورة وقواها الخعو 

 وعرفانیة املتصّوفة ومعارجهم النورانیة، کّل هذا یؤکد رؤیته اإلنسانیة الج�عیة،

 وتحقیق الخالص اإلنسانی �فهوم الثورة الّشامل.

سنا مفرداٍت عّدة تلتق  ی بها تجربتا الّشاعرین کـ:بعد هذا التناول نشیر إلی تلمِّ

. إلخ)، (الغربة، الوحدة، العزلة، الکینونة، الّضیاع، الکآبة، العبور، الفناء، الّدهشة،.

ها، تناولنا بعضها قلیالً وترکنا بعضها اآلخر؛ إذ ال یتّسع مجال الّدراسة إلی مناقشت

خصبة  آخذین بالحسبان أن الشاعرین یتمتعان �قومات نصیة غنیة تصلح مادةً 

لدراسات کثیرة، وراجین أن نکون قد قّدمنا بعض اإلضاءات املکثّفة التی تنیر بعض 

 جوانب التجربتین.

والّشاعران قد عمدا إلی تحطیم الحواجز النفسیة واملعنویة بین املدرکات البرصیة 

، فی تقدیم تجربتیه� اللتین إن ٣واملدرکات األخری، لیشکال ترکیبات جدیدة للصور

تا حیناً، واختلفتا حینا آخر، فإنّه� تستکنهان الوجود، وتُغرقان فی عوا� تقارب

الصوفیة، لتنضحا بفکٍر فلسفی تأملی هّمُه قضایا اإلنسان، وتحقیق قیمته الوجودیة 

                                                             
 .٤٠٣، ص البیاتی، عبد الوهاب،  ١
 .١٨٧ص  ، ٢عبد الوهاب البیاتی، ج  ٢
البرصیة والسمعیة املحولة فی شعر سهراب سبهری وعبد الوهـاب البیـاتیسلیمی، علی؛ کیانی، رضا، الصور  ٣

 .١٤٢هـ، ص  ١٤٣٥، ربیع ١، ع ١٠، جامعة طهران، س ،
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املُثلی، واالرتقاء فی عوا� املعرفة والج�ل لغایة سامیة تتخّذ الّشعر رؤیا إنسانیة 

 کونیة شاملة.

 نستطیع القول: وبهذا، رّ�ا

إّن الفرضیات التی انطلقت منها الّدراسة قد تأکدت معطیاتها عرب القراءة النصیة 

التحلیلیة املقارنة، وتؤکد رؤیتنا فی استطاعة الّدارس أن یقارن بین تجربتین 

إبداعیتین �تّعتا بتأثّر مرجعی واحٍد فی غیر منهٍل ثقافی، وروحی، مع تأکید 

 ربة ومرجعیتها، وآلیة تفکرها، واستیعابها.خصوصیة فرادة کّل تج

وتبقی هذه الّدراسة محاولًة متواضعة فی سیاق الّدراسات املقارنة سعت دائبة إلی 

تقدیم رؤیة متکاملة ملوضوعها مع تأکیدها أّن نقاطاً عّدة تجنّبت إثارتها، وإضاءات 

بفرضیاته،  أخری تالفتها، تجنّباً للتّشعب واالستفاضة فی البحث الذی اکتفی

ومنطلقاته، وخطواته التی وجدها تقّدم رؤیة بانورامیة تتبلور من خاللها أقانیم 

 التجربة.

*** 

 

، مؤسسة النور للثقافة واإلعالم (موقع األسدی، محمد، _ ١

 .٢٠/٣/٢٠١٤)، تاریخ النرش www.alnoor.seإلکرتونی/ 

(دار  إس�عیل، عزالدین، _ ٢

 م. ١٩٨١، ٣العودة، ودار الثقافة)، بیروت، ط 

، املؤسسة العربیة للدراسات والنرش، بدوی، عبد الرحمن، _ ٣

 د.ت). -بیروت، (د.ط 

 »�وز فی املدینة«برجکانی، فاطمة؛ رجبی، فرهاد، تجلیات الرسیالیة فی قصیدتی: _ ٤

، مخرب ، »دراسة مقارنة«لسهراب سبهری  »حیاة األحالم«لجربا إبراهیم جربا، 

 م. ٢٠١٧، (أ) و (ت)، /٦الدراسات اللغویة واألدبیة، جامعة سوق أهراس، /ع 

 م. ١٩٧٢، دار العودة، بیروت، (د.ط)، ٢، ج البیاتی، عبد الوهاب، _ ٥

 م. ١٩٧٩، ٢، دار العودة، بیروت، ط ٣، ج البیاتی، عبد الوهاب، _ ٦



 

 

٨١ 

، املؤسسة العربیة للدراسات والنرش، البیاتی، عبد الوهاب، _ ٧

 م. ١٩٩٣، ١بیروت، ط 

 ١٩٩٩، ١للثقافة والنرش، دمشق، ط  ، دار املدیالبیاتی، عبد الوهاب، _ ٨

 م.

 ١٩٩٩، ١، دار الفرقد، دمشق، ط البیاتی، عبدالوهاب، _ ٩

 م.

، ، حسان، عبد الحکیم، _ ١٠

 م. ١٩٨٣، یونیه، ٣، ع ٣الهیئة املرصیة العامة للکتاب، مج 

، منتدیات (واتا حزباوی، فریبا؛ یوسف، بنده، _ ١١

، تاریخ www.wata.ss)الحضاریة)، الجمعیة الدولیة للمرتجمین العرب، (موقع إلکرتونی/

 م. ٢٦/١٢/٢٠٠٩النرش 

، ، »قراءة فی نص ابن عربی«الحکیم، سعاد، مذاقات الحب _ ١٢

 م. ١٩٩٩، ربیع، صیف، ١١١-١١٠اریس، العددان ب -اإل�اء القومی، بیروتمرکز 

یار، عباسخامه_ ١٣

، تاریخ النرش / alwatan.kuwait.tt، الکویت، نسخة إلکرتونیة، 

 م. ١٤/١/٢٠١٢

ابن عربی فی تفکیره الصوفی علی مذهب وحدة الوجود، داللة خرضة، محمود_ ١٤

 م. ١٩٩٧، ترشین األول، /٦٩، /ع ١٨، اتحاد الکتاب العرب، دمشق، س 

 م. ١٩٨٧، ١، مؤسسة األبحاث العربیة، بیروت، ط أبو دیب، ک�ل، _ ١٥

، الهیئة األدب املقارن والدراسات املعارصة لنظریة األدب،  ،رشید، أمینة_ ١٦

 م. ١٩٨٣، یونیه، ٣، ع ٣املرصیة العامة للکتاب، مج 

، ترجمة غسان حمدان، منشورات وزارة سبهری، سهراب، _ ١٧

 م. ٢٠٠٧، ١الثقافة، دمشق، ط 

سلیمی، علی؛ کیانی، رضا،_ ١٨

 ، ،

 .٢٠-١م، صص  ٢٠١٢هـ. ش  ١٣١٩صیف ،٢٣ع 
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سلیمی، علی؛ کیانی، رضا،_ ١٩

، جامعة طهران، س (دراسة مقارنة)،  

 .١٤٤-١٢١هـ،، صص  ١٤٣٥، ربیع ١، ع ١٠

، دار الحداثة، صالح، ولید غائب، _ ٢٠

 م. ١٩٩٢، ١بیروت، ط 

جامعة  العبدو، زکوان، _ ٢١

 م. ٢٠٠٢ترشین، 

، »مقاربة نصیة«العبدو، زکوان، الهایکو العربی بین االستلهام والتجریب _ ٢٢

 م. ٢٠١٧، آب، ٥٨، أبو ظبی، ع 

علی، عواد؛ النصار، محمد ترکی، _ ٢٣

 م. ١٩٩٨، ١دار العلم للمالیین، بیروت، ط  

، مرکز دراسات غضب، نضال جمیل، _ ٢٤

 م. ٢٠١٣، ٣٠الکوفة، جامعة الکوفة، ع 
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