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 (5/8/2018؛ تاريخ القبول: 28/2/2018)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

إيليـا أبوماضـي مـن أهـّم شـعراء املهجـر العـريب يف أمريكـا الشـمالية. إنّـ  خطـا خطـوات جديـدة للخـروج مـن                 يعتـ  

خاصـةا قضـية   التعصّب الديين املتشدّد واالحنرافات الفكريـة والدينيـة. يتطـرّق إيليـا أبوماضـي إىل القضـايا الدينيـة        

اإلميان لذلك يصف منظراا مجيالا يومئ إىل معتقدات  وأفكار  الدينية حت  املضمار الفلسفي، التسـاحمي، الفطـري   

والـــواعي. يبـــادر الشـــاعر بالتأمّـــل والتســـاؤالت إلزاحـــة الســـتار مـــن أهـــم املواقـــف اإلميانيـــة مـــن الشـــك والالأدريـــة   

اد والــيقني يف إميانــ  الفلســـفي. يعكــس الشـــاعر املبــادئ التأمليـــة     ، اإلحلـــةوالتناقضــات املختلفــة كاجل يـــة، احلريــ   

يشــوب  شــيءمل مــن  اإلميانيــة عــ  آرائــ  التســاحمية والفطريــة والفلســفية والواعيــة يف إطــار حبــ  احلقيقــي إىل اهلل ال  

خــالل الــتفكري  العمـى والتحجّــر واخلمــول. يســعى إيليــا ســعياا بــارزاا ملناهضـة اإلحلــاد ونبــذ الطائفيــة وإ بــات اهلل مــن   

العميق يف عمق الكون واحلياة حىت يتحوّل الشك والالأدرية عنـد الشـاعر إىل الـيقني واملعرفـة. تعتمـد هـذ  الدّراسـة        

التحليلــي ومهمتــها الكشــف والتعــبري عــن شــتّى مالمــح اإلميــان يف شــعر الشــاعر وأيضــا إزالــة    -علــى املنــهج الوصــفي

 .ية حول الكون واخللودالستار عن معتقدات الشاعر وفكرت  الدين
 

 ةكلمات الرئيسال

 .إيليا أبوماضي، الشعر العريب املعاصر، الشعر املهجري ،أنواع اإلميان
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 مقدمة

اإلميــان يف اإلســالم أصــل العقيــدة ولــ  معــىن فكــري مــرتبط بوجــود اإلنســان علــى األرض حيــف  

يتعلّق لتقـدّم البشـرية حنـو األفضـل وقـد لعـب اإلميـان دوراا هامـاا وخطـرياا يف اإلجتـا  العقائـدي            

الدينية، الزهدية والواعية،كأنّنا نرى الشعراء يـدعون  عند األدباء ويتالزم باملضامني الفلسفية، 

النّـــاس إىل هويتـــهم اإلنســـانية واإلهليـــة لتطـــوّر وتقـــدّم ذاتـــ  يف جوانـــب أحواهلـــا. يعتـــ  إيليـــا    

أبوماضي الشاعر الكبري الذي سعى سعياا بارزاا إليقـاظ اجملتمـع وإزاحـة اجلهـل واخلرافـة، فإنّـ        

ل روح الشرق يف البالد الغربية مع عقائد  وحبـ  للـوطن. ميثّـل    تطوّر مع الزّمن والبيئة وهو  م

أبو ماضي همّ أمت  العربية وما تقاسى من اآلالم واهلموم وهي تعاين يف ظـلّ االسـتعمار الغـريب    

   حاولوا طمس معامل هذ  األمة العريقة. الذي سرقوا كلَّ شيءٍ من اإلميان والنفوس العربية وقد

د مــن يســتفوي ان عنــد الشــعب العــريبميــس مبــادئ اإليركــبــارزاا يف تاا يالشــاعر ســعى ســعي

اة، عـامل  يـ  يف مصـدر احل نياحملـد  و  مـن الفالسـفة القـدماء   ريثكـ التساؤالت الل قـد طرحهـا   

ة يار  الفلسـف كـ ا سـهماا بـارزاا يف إخضـاع الشـعر العـريب ألف     يـ ليالنشور. أسـهم إ و البعفو بيالغ

الــذات كعــة يا مــاوراء الطبيغــور يف قضــاية فهــو ريثكــالاألســئلة و الــل صــاغها بواســطة العقــل

 قتــهايشــف عــن حق كانــ  الفلســفي لل ميبإى ة احلشــر واخللــود واملبتــدا واملنتــه  ية مث قضــيــاإلهل

ال كاألشـ  ر أنّ البحـف عـن فلسـفة أيب ماضـي تـؤدي إىل     كر بالذيها. فاجلديامنة فكاملعاين الو

يف و تارةا متشاؤمٌو هو تارةا متفائلٌ كاة لذلياحلو ونكة اليان الشاعر يف قضمياملتناقضة من إ

 دعو إىليــف يــة حبيــقوريالفلســفة االب ار  إىلكــانــاا تعتمــد أفيأحو اجلانــب اآلخــر هــو متصــوفٌ

ون كـ ة. تتقلّـب آراء الشـاعر حـول وجـود اإلنسـان يف ال     يـ مظاهرهـا املاد و اةيـ التمتّع مبلـذّات احل 

يف و اإلحلــاد يف جانــب،و ةيــاجل  تتجّــ  إىلف يــحب كوكاة مالزمــاا بالتناقضــالت والشــيــواحل

ل كة "الـل ظهـرت بشـ   يـ  فإهنـا ناجتـةٌ عـن نزعتـ " الالأدر    نيقيالو ةياحلر  إىلريجانب آخر تس

ــ ةيات الفلســفكوكالشــ ــأنّ القــ وي ــقيم احلقيؤمن ب ــنيا الدية للقضــاي ــعيمــاوراء الطبو ةي  رية غــي

ون عــ  كــاملتعلقــة للوجــود وال نــدرج حتــ  علــم اإلنســان. تشــتمل هــذ  التســاؤالت يال و حمــدّدة

 .كلّ الشيء عند الشاعر حت  مضمار العقل، التجربة والشكقع يقد و ان الفلسفي"مي"اإل

تغلغل الشاعر يف أشعار  يف كن  األشياء للكشف عن حقائقها الكامنة فيها وقد تفتح هذ  

اللمحات والتأّمل يف القضايا الوجودية اآلفـاق اجلديـدة ملعتقـدات الشـاعر حـول قضـية الكـون        
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واحليــاة فهــذا األمــر أدّى إىل أن اتّهمــ  الــبعض باإلحلــاد واالحنــراف يف ّارســات  الدينيــة.   

بالذكر أنّ الشاعر يستخدم هذ  التأمالت والتساؤالت للوصول إىل اليقني واحلتميـة  فاجلدير 

وهو  اول أن يكون شاكاا متشبّهاا ببعض الفالسـف  وخصوصـاا املتصـوّف  ونـرى الوجـ  البـارز       

الشـك يـؤدّي الوصـول إىل    » هلذ  الفكرة يف سرية اإلمام "الغـزاي" حيـف يثبـ  قولنـا، فيقـول:     

 . «اليقني الثاب 

. 2الفلسـفي   . 1ينقسم إميان الشاعر على حسب دراستنا يف أشعار  على أربعة أقسـام منـهم:   

الـــواعي.. حتـــدّ نا عـــن اإلميـــان الفلســـفي للشـــاعر ســـابقاا، فأمّـــا إيليـــا   .4الفطـــري . 3التســـاحمي 

ــ "اإلميــان التســاحمي "التمييــز العرقــي والــديين بــني الشــعب ويستســلم أمــام اهلل دون        فينــاهض بـ

رئاء واملداهنة وينشد قصائد تفوح نقاء  وصفاء  وحمبـةا ألنبيـاء اإلسـالم والنصـارى ويتـذكر فيهـا       ال

)ص( واملســيح ويــدعو العــرب   باإلخــاء والتضــامّن بــني املســلمني ويشــيد بأجمــاد الرســول الكــرمي     

د اهلل واملسلمني إىل ملّ الصفوف ونبذ الطائفية. إنّ الشاعر اليتنـازل عـن معتقداتـ  الدينيـة ويناشـ     

"اإلميــان الفطــري" فهــو يكشــف الســتار عــن وجــود اهلل مبينــاا حبــ  الوجــداين       قلبــا  و وجــداناا عــ  

واخلــالص للمعبــود احلقيقــي يف املراحــل األخــرية مــن حياتــ  وقــد يتــواين عــن املتعلقــات الدنيويــة       

س والتوجّــ  اإلحلــادي إىل اهلل ويتّســم إميانــ  بشــيء مــن اخلصوصــية ليســ  مرتكــزةا علــى أســا          

 الترهيب والثواب بل سار مسار األحرار الذين يعبدون اهلل من أجل حبّهم واشتياقهم إلي .

دعو الشـعب   يـ ان الـواعي "و  ميـ ع " اإلى العمو التحجّرو ئةيا أمام اخلرافات السيليقاوم إي

 أنّنــاكدي "و املتعصــب يــان التقلميــتعلّـق بـــ " اإل يبالتـدبّر واخلــروج مــن التعصــب املتشــدّد الــذي  

 عــن نياملنعــزلو ني يف الــدنيالرهبــان واملتــزمّتى هجــم علــيالشــاعر يف القصــائد املختلفــة ى نــر

تقـدّم   ة تـؤدّي إىل يـ نيحة يف املعـارف الد يعتقد أنّ املعرفـة الصـح  وي ان  الواعيمياجملتمع ع  إ

سـ  وتفحـص الشـاعر يف    ى ا مـد يـ لية يف شـعر إ يانمياجملتمع البشري. متثّل هذ  الصبغات اإل

 قّظياا دون التيعة عشوائيماوراء الطبو اةياحلو ونكعرّف حقائق اليقبل أن يهو ال و اةياحل ن ك

 اإلحلاد بتاتاا. صل إىلي دون أن نيقيالك و الشنيمتقلّباا بو قع متردّداايألجل هذا  كاإلدراو

 أسئلة البحف:

ة يف شـعر  يـ انميإلاإلجتاهات املختلفـة ا  يه ما. 1 اول البحف اإلجابة عنهما: سؤاالن  كهنا

         ة عند الشاعر؟                                                                                                                ية الفلسفيانميزات اإلكما هي املرت. 2 ؟ييب ماضأا يليإ
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 :ة البحفيخلف

 التـأملي و ا بوصـف الشـاعر املهجـري   يـ ليحـول إ ة خمتلفـة  يـ دراسات جامعو مقاالتو تبك كهنا

تـأ ّر   ى ضـا مـد  يأو نيالـد و ها عـن آراء الشـاعر حـول اجملتمـع، الفلسـف      يبحف الباحف فيقد و

ة ية فلم تتنازل عنّا هذ  الدراسـات الـل تتعلّـق بقضـ    يالشرقو ةيالفلسفات الغربو من املذاهب

 منها جند:و معتقدات الشاعرو نيالد

وقـد   «الغـرب يف رحلـة التشـرّد   و  الشرقنيبى ا أبوماضيليإ( »م1981) تابكاملعوش، يف  -

ة يــزات اآلراء التأمليــشــف الســتار عــن م ويك ن الشــاعرية يف تــديــبحــف عــن الفلســفة التوماو ي

 ات. ياإلجتماعو ات، املرأةيللشاعر حول الوطن

ــ - ــاب )كيف  ،ريزهـ ــد»م( 1873تـ ــليوان إيـ ــيـ ــ  « يا أبوماضـ ــييف مقدمتـ ــف إىلريشـ   الباحـ

 فـر كة الية حـول قضـ  ير املالمـح املختلفـة الشـعر   كستطرد بـذ وي ة للشاعر نبذةاينياملعتقدات الد

 ة ترتبط هبذا املضمار.يأيت بالشواهد الشعروي اإلحلادو

ل يحتلى وبررس»ش( املعنونة بـ 1389 ردستان،ك)جامعة  ريزي، يف دراست  املاجستيعز -

بحـف  يهـو  و اجملتمع للشاعرو نية حول الديلتأملهو مجع األشعار ا«  ا أبوماضييليإى هاينوآور

 ن الشاعر.ية يف دواويالتجددو ةيكيالسكعن الزنعة ال

« بواعثــ  يف الشــعر املهجــري و ح النبــويياملــد»خاقــاين وآخــرون، يف مقالتــهم املعنونــة بـــ   -

ضـاا نزعتـهم   يأو ايـ ليإكة يف شـعر شـعراء املهجـر الشـماي     يـ ني الدني( عاجلوا املضـام م2008)

 ملّو ة للتـآخي يحية واملسـ يـ ة العربيـ نيف الديـ ة يف استخدام األنواع املختلفـة مـن املوار  يالتساحم

ــ. أمّــا هــذ  الدراســة تعتــ  جد   ني املســلمنيالصــفوف بــ  مــة كف الجنــد دراســات حم يــدةا حبي

ا بالصورة الشاملة بل إنّها إشارات خاطفة يلية يف شعر إيانمية تستقصي اجلوانب اإليوجوهر

ة املنسـجمة  يـ الشـمول واملنهج  ة للشاعر فهـذ  البحـول تفتقـر إىل   ينيمعتقدات  الد عة حوليسر

 ان عند الشاعر.ميضاح مبادئ اإلييف إ

 انميعنصر اإلو ايليإ

نـال  و   دخلـ  يـ ة أوّل بيـ انـ  مدرسـة القر  وك د ة جببـل لبنـان  يا أبوماضي يف بلدة احمليليولد إ

 تـ  يقر كا فتـر يكـ أمر نفسـ  باملهـاجرة إىل   م حدّ تـ  1902يف سـنة  و ل ؛يمن علم  ما استطاع ن

ــ  أوالا إىلو ن كــمل ت .(590: 1422)الفــاخوري، م 1912-1901 هــا ســنةيأقــام فو ةيندركاإلســ توجّ

نـة "سنسـنايت   يأقام يف مدو ات املتحدةيالوال   فهو هاجر إىليصبو إليلّ ما كاة يف مصر ياحل
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طمـح  يان كـ نـة "سنسـنايت" مـا    يمدد يف جيـ مل و ق  مراد  س سنواتيعمل عند شقو و"يأوها

 كبعـد ذلـ  « ةيـ اجمللـة العرب » ريـ يف حتر كقد شارو "كوريوي"ن األدب فانتقل إىلو   من العلميإل

أدبــاء هــذ   ى ســعك ووريــوية" الــل أسســ  يف ن يــيف "الرابطــة القلم 1920ا عــام يــلياخنــرط ا

 الغبـار يف موضـوعات      منينفّض ما علو د يف األدب العريبيالتجد ة إىلياجملموعة منذ البدا

 .(17: 1994 )حاطوم، يات غاو أهداف و

ار املاضـي"،  كن منـها:" تـذ  يات املتحدة أربعة دواويد يف الواليأنتج الشاعر خالل عمر  املد

ل كتراب". املتصفح هلذ  القصائد جتـد أنّهـا بالشـ   و "ت و ا"، "اجلداول"، "اخلمائل"يليوان اي"د

 دة املختلفـة يـ املوضـوعات اجلد  العريب بعامة باإلضـافة إىل العام تدور حول موضوعات الشعر 

 نيالـد و اسـة، اإلجتمـاع  يالوطن، السكـ د يـ ون شـعر  ذا املضـمون اجلد  يكقد حاول الشاعر أن و

د يـ التجد د إىليـ ة مـن التقل ين املراحل املختلفـة الشـعر  يمتثّل هذ  الدواو. (113: 1997 )املعوش،

ــاعر فيــــيف ح ــادر اياة الشــ ــليبــ ــأ ّيــ ــة مــــن اإلتّباعيــــر مــــن املــــذاهب الغربا بالتــ ــة املختلفــ ة، يــ

 هـذ  املـدارس يف شـعر أيب    نيع أن نضـع حـدوداا فاصـلة بـ    ية فـال نسـتط  يـ الرمزو ةيقيالرومانط

 .(116 :1997املعوش، ) ماضي

ان هذا اإلهتمام جزءاا مـن  وك ل قوم ،كؤرقُ  من مشايد اإلحساس مبا يعت  الشاعر شدي

الوحـدة فإّنـ  مل   و ة اجملتمع العريب حنـو التطـوّر  كحرو الشاعر إلصالحى ة لديالتجربة الشعور

 دح أحــداا للصــلة ميــال و نظم الشــعر ألجــل الشــعر ويــ ة املضــطربةياســيدخل يف األجــواء السيــ

ــاتو ــاعوري، اهلبـ ــد إي. (31: 1977 )النـ ــلينشـ ــان  يـ ــراض اإلنسـ ــعر لألغـ ــالوجدانو ةيا الشـ ة دون يـ

 ونكــباملظــاهر املختلفــة مــن الو اةيــالتمتّــع باحلو التفــاؤل دعو النــاس إىلويــ اإلفتعــالو التصــنّع

 دعـوة إىل و ثر تفـاؤال كن شاعر أيعرف يف القرن العشريلعلّ  مل » في شوقي ضريحد تعبى علو

ا النـاس عـ    يـ ليرغّـب إ ي. (181: 1979 ضـيف،  )راجـع: « يب ماضـي ا أيـ لياة مـن إ يـ احلى اقبال علـ 

سّــد الزنعــات جيان الراســخ فهــو ميــاإلو دة الثابتــةيــاة بالعقيــاحلو ونكــالتأمّــل يف الو التســاؤل

ءمل مــن يشــوب  شــ يالوجــدان الصــايف دون أن  و ان يف أشــعار  عــ  الفلســفة ميــاملختلفــة مــن اإل 

 املنـهجي  ك ، الشـ كعت  شـ ين كلك وقع يف املظاهر املختلفة من الشياإلهبام فربّما و الغموض

ة يانميناهض الشاعر ع  هذ  الصبغات اإلي معرفة اهلل.و نيقيال ون للوصول إىلويك املؤق و

تعصّـب  يالتضـامن دون أن  و التوحّد  إىلنيدعو املسلموي اخلرافاتو التشدّدو التزمّ و باجلهل

ــاد املســـكتـــذية فهـــو يـــة العربيـــيف القوم ــائفي يـــهوديالو ةيحير األجمـ ــة التنـــاحر الطـ  ة ملناهضـ

 ة. ية يف البالد العربيالنعرات القومو
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قـد  و ينياملصلح الدكثّل نفس  ميون فإن  كا باألسئلة والتأمّل يف مظاهر اليليان إميتاز إمي

ة مـن معرفـة   يـ انمية اإليـ قيم احلقياملفـاه  دعو الشـعب إىل ويـ  والتعصّـب املفـرط  ى ارب العمـ  

االســتقراء و انــ  باالســتداللميلّــل عناصــر إ اول أبوماضــي أن  ــاإلجتمــاع. و نيالــدو ونكـ ال

 ام"، "أيب العــالء املعــري"يــ"خ ة حنــو:يــالغربو ةيبالغــاا مــن الفالســفة الشــرقاا ريتــأ ر تــا يفإنّــ  

ان ميـ شـف عـن املظـاهر املختلفـة مـن اإل     كالو احلدس للتحرّيك وبرغسون" يف استخدام الشو"

ــة. يــنيعقائــد  الدو الفلســفي ــا العقائديا أيب ماضــي يف القضــا يــليرتبط شــعر إي ــةي  ة بالتجرب

ــب اخل و ــالفهــم دون تو ّ ــالقوة يف   كة يار العشــوائكــفاألو الي ــورت ب ــنيلّ قصــائد  الدكــمــا تبل ة ي

ــةا يف مضـــمار إ ــفي، الفطـــري، الـــواعي ميخاصـ ــاإلدرا يقـــد و التســـاحميو انـــ  الفلسـ ــادر بـ ك بـ

 عة.                                                           ياة وماوراء الطبيون واحلكالتقصّي عن مظاهر الو

 ايليشعر إان يف مينزعات اإل

رة كل املثـال آمـن فـالن بـالف    يسبى قال عليق فيمعنا  التصدو ان من فعل آمنميلمة اإلكتشتقّ 

 هـو مشـتقٌ مـن األمـن مبعـىن     و ان مصـدرٌ مياقتنع هبا اقتناعاا نابعاا من قلب . اإلو أي صدّق هبا

عتقـاد القلـل   . أمّا يف اإلصطالح فهـو اال (133: 1404 محد بن فـارس، أ )راجع:نة يالطمأنو القرار

 رســـل اهللو ةيـــتـــب اإلهلكة والكـــة واملالئيق بالرســـائل الســـماويالتصـــد واجلـــازم بـــاهلل تعـــاىل

يف الوجــ  اآلخـــر هــو القـــول باللســان واالعتقـــاد باجلنــان والعمـــل     و وم اآلخـــريق بــال يالتصــد و

 .(223: 1998 )ابن منظور، انكباألر

عالق  بالدين من دون أن تكـون بـارزةا   قد تكرّرت يف ديوان الشاعر بعض املفردات الل هلا 

متميزةا عن سواها مثل كلمة احلب، الوطن، الطبيعـة، الكفـر، اإلحلـاد. ومـن أبـرز األلفـاظ الـل        

تتعلّق باخلصائص الدينية هو اإلميان كأنّ  يلعب دوراا هاماا يف تبيني وإيضاح املعتقـدات الدينيـة   

رة مرةا يف جممل شعر إيليا بينما تـردّدت كلمـة   كلمة اإلميان قد تردّدت مثاين عش عند الشاعر.

 .(269: 1997 )املعوش، الشك أربعا وعشرين مرةا وكلمة موت مئة وأربع وستني مرةا

ــان بالصــبغات املختلفــة يف دواو ميــصــطبغ اإلي ــها: الفلســف  ي ة، ية، التســاحمين الشــاعر من

ون كـ التساؤالت حول الو ةيالالأدر، كالشى عتمد عليان الفلسفي فمية. أمّا اإليالواعو ةيالفطر

 اإلنسـان  رية حـول مصـ  يع املوضـوعات الفلسـف  يـ انـ  الفلسـفي بتجم  ميا عـ  إ يـ لياة. بادر إيواحل

ــهو املبــدأك ــالمكا اليالقضــاى واملنت ــاإلختو ةيــاجل كة ي ــ  مل كار لي ــ صــل إىلينّ   الثابــ نيقيال

 وان "أيب ماضــي"يــالفلســفي يف دان ميــشــتدّ اإلي"لس  أدري". ـة بــيــتتّصــف قصــائد  يف النهاو
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ات يــتضــمّن نظروي اةيــاحلو ونكــة حــول مظــاهر اليــشــتمل القصــائد التأمليف يــ"اجلــداول" حو

دة يــة اجلديــتناســب باملدرســة التوماويداا يــاا جديشــف يف وجودهــا مــذهباا فلســفكع أن تيتســتط

ة يـ ائد التأملالقصـ ى نـر  شف أسـرارها. كة ال تية أو استدالليف تعتقد أنّ املعرفة هي حدسيحب

اإلحلـاد   س مبعـىن يهـذا لـ  و ان  ترتبط بـ"ال أعرف "كة " ي"الالأدر وان الشاعر متم إىلييف د

اا متـثّالا  كون شـا يكن ملحداا، وإنّما جرّب أن يكما تعتقد "سامل املعوش" أنّ الشاعر مل كفر كوال

الوجـ  البـارز مـن    ى قـد نـر   .(262 :1997املعـوش،   )راجـع:  خصوصـاا املتصـوفة  و ببعض الفالسفة

 دة "الطالسم"، "اخللود" و" روة األمل".يا يف قصيليان الفلسفي عند امياإل

ة يـ نين الديئاا مـن التسـاهل يف املـواز   ية شـ يلتقون يف البلدان األجنبيان املهاجرون العرب ك

ال و ةيـــنيتـــرال للتزمّـــ  يف طقوســـارم الدكتر ـــون أيّ ايكن ال ي الـــذينيف تواجـــ  بـــالغربيـــحب

ــون باألدتصــرفي ــاء  كــ كاإلفــراط لــذل و بالتشــدّدى ان األخــري ــون التســامح  يلّ هــوالء األدب رفع

ا من يليدة يف نفوس إيإ ارة العاطفة اجلد إىلى القبليّ فهذا أدّو ينيالتعصب الدى ين عليالد

اهـتمّ  و ةيـ نيمتخّض عن تنازل الشـاعر عـن تشـدّد يف معتقداتـ  الد    و ينية والتسامّح الدياحلر

 انــ  التســاحمي مية عــ  إيــد الوحــدة ونبــذ النعــرات القوم يــتوطى اا علــريثكــاهتمامــا  الشــاعر 

الوجـ  البـارز مـن هـذا     ى مـا نـر  كالتعصّـب املتطـرّف    كتـر و الوفـاق  دعو الشـعب العـريب إىل  وي

 ".ي"احلرب العظم دةيان يف قصمياإل

يستسـلم أمـام    أمّا اإلميان الفطري فيتمحور حول حمور الوجدان واحلب الصادق كأنّ الشـاعر 

ــاهلل واضــحاا دون الشــك           ــ  مــن كــلّ الريــب واإلحلــاد يف معرفــة اهلل فهــو يتمّســك ب اهلل ويفــرال قلب

والتساؤل من مثّ خيضع الشاعر أمام اهلل وميتاز إميانـ  مـن أجـل اإلميـان فحسـب دون شـيءٍ آخـرب        

وم علــى الوعــد يكــافح أبوماضــي بإميانــ  الفطــري اإلتّجــا  اإلميــاين الــذي يقــ  مــن اخلــوف والثــواب.

والوعيد والترغيب والترهيـب وجيسّـم نوعـا مـن اإلميـان مصـطبغاا باهليـام الـدائم والقلـب املشـتاق           

إىل اهلل ويوجد الوج  البارز من هذا اإلميان يف قصيدة "اإلنسـان والـدين" قـد رأى الشـاعر صـورة      

املعـوش،   )راجـع: ح واملنّـة  احملبة والصفاء هلل بواسطة عبادت  ليس  مرهونة باملقابـل وال يكـون بـالطم   

ــد الشــاعر مبناهضــة العمــي، التحّجــر واخلرافــات الســيئة        (270: 1997 ــواعي عن ــاز اإلميــان ال . ميت

ــدعو الشــاعر الشــعب العــريب إىل البصــرية واملعرفــة الصــحيحة  بواســطة التغلغــل يف املظــاهر          في

لطالسـم "عنــدما يهجــم  املختلفـة مــن احليـاة ويوجــد الوجـ  البــارز مـن هــذا اإلميـان يف قصــيدة " ا     

الشــاعر علــى الرهبــان الــذين انقضــى حيــارم بالتنسّــك واالعتــزال وال يفهمــون أنّ ينــابيع اإلميــان    

 األصيلة تعتمد على العقل والدليل ودون كلّ منهم يقع الفرد يف اجلهل والتعصّب املتزمّ .
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 ان الفلسفي مياإلو ايليإ

اإلميـان، الفلسـفة تتطلـب الـتفكري والتمحـيص يف األمـور       غاية الفلسفة هى املعرفة وغاية الدين هو 

و تاج طاقةا ال طاقةا لإلنسان العـادي فأصـاب اإلنسـان علـى مـرّ الزمـان نوعـاا مـن احلـرية وعـدم           

ال  .(21: 2005 خليـل،  )راجـع:  اإلنسجام الفكري وقد يصـل الفـرد يف هنايـة األمـر إىل اإلحلـاد والكفـر      

ليا بالرفض املطلق أمام تعاليم الدين حبيف ميتاز باملنـهج النقـدي   يتّصف اإلميان الفلسفي عند إي

أمام مظاهر الكون فإنّ  يفتّش يف قضايا الـدنيا والعقـد فيصـل يف هنايـة املطـاف إىل التناقضـات       

 املختلفة ولكن اضمحلّ  هذ  الفرضيات مع بلوال املعرفة وحتوّل  إىل اليقني الثاب .

ما و ما قبلهماو اة واملوتية املتعلقة باحليان باألسئلة الوجودهتمّيين يان الدميالفلسفة واإل

متّصـفاا  و هـا يلّ أبعادهـا مبـا تـرتبط إل   كة يف يتنا اإلنسانيهوى دلّان عليقد و مابعدمهاو نهمايب

 ة إىلينتهي يف النهايقد و ف عالقارا باخلالقيالتساؤالت املختلفة من حو ةيالمكبالصفات ال

 .(9: 2001 النبهاين، )راجع: ك أو الشنيقيال

اة دوراا هاماا يف شعر شعراء العـرب القـدماء   ياحلو ونكة اليان الفلسفي يف قضميلعب اإلي

اا يـ اا وعاطفيون وجـدان يكـ انـ  ال  مين إكـ لو ان بـاهلل ميـ د اإليعتـ  شـد  يهو و ـ"أيب العالء املعري"ك

ــل   ــب بـ ــفحسـ ــان عقلكـ ــ اايـ ــة علـــ ويـ ــود اهلل ى أيت باألدلـ ــر،وجـ ــري  (210 :1999 )خضـ ــادر املعـ . بـ

ن محّل  االستسـالم ملنطـق العقـل اجملـرّد     كلو اة ونظام الوجودين  احلكبالتفحص والس  عن 

 قول :ك نييف ما جاء عن األخبار األولو ةيتب السماوكيف ال كيكالتش إىل

ــواةُ     ــا غــــــــــــــــــــ ــوا يــــــــــــــــــــ ــوا أَفيقُــــــــــــــــــــ  أَفيقُــــــــــــــــــــ

 

 

         

 

 فـــــــــــــإنّ د يـــــــــــــانَتَكم مكـــــــــــــرٌ مـــــــــــــن القُـــــــــــــدمَاء    

 

 

 هبا جَمعَ احلُطام فأَدركوا وباتَ  سنة لاللّوماءفأَرادوا 

(211 :2001النبهاين، )  

ف يـ ات" حيـ تـاب "اللزوم كوجهـ  البـارز يف   ى قـد نـر  و اايتاز شعر أيب العالء مزاجـاا فلسـف  مي

تـب  كالو اةيـ ون، احلكـ ل اجلـ ، ال كة بواسطة األسئلة الل تعين مبشـ ريثكها الوقفات اليجند ف

يف اجلانب واإل بات يف  كالش رت  إىلكسار مع  فو الفلسفةو   العقلية ّّا فرضَ عليالسماو

 اجلانب اآلخر.

ة، يـ الـذات اإلهل كة يا الفلسـف ياة والقضـا يـ ون واحلكـ ا عن اليليرة إكان الفلسفي فمي اإلنيبي

ى ات والتناقضـات املختلفـة يف شـتّ   كوكة بالشـ ريثكـ طـرح الشـاعر األسـئلة ال   يمث ى املنتهو املبتدأ
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ان ميـ نّ إكـ انـ  الفلسـفي، ل  مية للشـاعر يف إ يسـ يرة الرئكـ هـي تعتـ  أسـاس الف   و جودمواضع الو

سـتدلّون  ي ميألنّ الفالسفة منذ القـد  كفذل ارب...كابتى   أير الشاعر فكبتيال و ديٌيالشاعر تقل

 .(268: 1997 )املعوش، ة واجلامدةكوجود اهلل من خالل خملوقات  املتحرى عل

راد منـ  مـذهب   يـ هـذا  و "يـني أبا ماضي منتسبٌ مبدرسـة "الالأدر طوقان" أنّ ى تعتقد "فدو

مــن هنــا هــذا املــذهب و هــايع الوصــول إليالقائـل بــأن معرفــة احلقــائق يف هــذا العــامل ال تســتط 

. (319: 1949 )أمـني،  ونكـ ملعرفـة حقـائق هـذا ال   ى سـ  إلّـا السـع   يهادماا للفلسفة، ألنّ الفلسفة ل

تلف عند الفالسفة عن "لس  أدري" الـل وردت يف  خي ون"يفواضح أنّ موضوع مسائل"الالأدر

ة هو"ال ياجملرّد يف الالأدر ف املعىنيس  مذهباا مستقالا حبية ليدة"الطالسم"فأنّ الالأدريقص

املعرفة الثابتة  عجز عن الوصول إىلو ونكاة والين  احلكشف عن كا حاول يف يليأنّ اكأعرف"

 فر.كتّهمون  باإلحلاد والين يالذ الف برأي النقادخيهذا و ونكيف حقائق ال

اإلجابـــة  صـــل إىلي البشـــر مـــن دون أن ريمصـــو اول الشـــاعر البحـــف يف ســـرّ اخللـــق  ـــ

ــلكالقاطعــة م  نيبــى قــع يف املرتبــة الوســط يلســوف يهــو فو ة"يــقــع يف فــخّ "الالأدروي تفــاا بالتأمّ

س ملحداا ينّ  لك و ل ان عادةميلإلى عطيالذي  س مؤمنا باملعىنياإلحلاد فإن  لو انميمزني اإل

ــق يب مــن دون أن يــنــ  الوجــود بالعقــل والتجر كباحــفٌ عــن  و ضــاا بــل هــو جمــرّدٌ متســائلٌ  يأ وفّ

اسـاا  كصـبح انع يد أبوماضي من التساؤالت ليستفي كيف أ ناء ذلو قةيساحل احلق الوصول إىل

 ال تقنع بأيّ إجابة .  و سأل عن ي  الدائم من اجملهول الذي كشو توتّر و واضحاا لقلق 

ان ميـ سـتدلّون باإل ين ي الـذ ني مـن العرفـاء الشـرقي   ريثكـ ان الفلسفي بـالرأي ال ميعارض اإلي

تشـفٌ عـن القلـب فـال     كعتقـد أنّ اإلميـان نـورٌ م   ي" هـو  ـ"إبن عريبكالعاطفي و الوجداينو القلل

بواســطة النــور  اإلميــان احلقيقــي هــو اإلميــان الــذي يتحقّــق يف القلــب،  و ميكــن االعتمــاد عليــ  

 اةيـ احلو ونكـ رتـ  مـن ال  كشـتغل ف يمـا   ا إىليـ لي. تطرّق إ(625 :دون تا ابن عريب، )راجع:الباطين 

قـةَ  يحق كدريـ ع أن يسـتط ين العقـل ال  كـ لو اةيـ ون واحلكـ ا اليمـاا لقضـا  كحو جعل العقل مرشدااو

ال و املختلفـة دخل الشـاعر يف التناقضـات   يـ بـة هلـذا   يالركيك وقـعُ يف فـخّ التشـ   وي ونكـ ماوراء ال

 العاطفــةو ئاا مــن الوجـدان يانــ  شـ ميتضـمّن إ يمشوّشــاا ألنّـ  ال  و ااريصــب ح مـتح وي ع حلّهـا يسـتط ي

ــروي ــع إيد أن يـ ــل ميقـ ــمار العقـ ــ  يف مضـ ــاؤالت. و انـ ــتمل اإليالتسـ ــشـ ــب  ميـ ــفي اجلوانـ ان الفلسـ

ــلياملتناقصــة يف شــعر ا  ــارةا  ي ــارةا أخــر و ونكــالو يف اخللــود كشــيا فهــو ت  ةاملعرفــ صــل إىلى يت

ة والتفــاؤل  يــ ة واحلريــ  اجل نيانــ  الفلســفي بــ  ميتــردّد إ يضــا يأو ون واخللــود كــ  يف النيقيالــو
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ان اإلنســان ميــإى دّل علــويــ اةيــا عــن واقــع احليــليان الفلســفي يف شــعر إميــنــتَجُ اإليوالتشــاؤم. 

انــ  ميا املختلفــة عــ  إيالقضــا تطــرّق الشــاعر إىلي. قــد نيقيالــو ر متحالفــاا مــع املعرفــة كــاملف

 :من أبرزهمو التناقضات واإلهبامات ة إىلينتهي يف النهايقد و الفلسفي

  كأساس الشى ان الفلسفي علمياإلو ايليإ
ا يح للقضـــايبـــادر بـــاحللول الصـــحية فهـــو يـــاملنطقو ةيـــعنـــد الشـــاعر بالعقالن كتّصـــف الشـــي

فاحتــة  كعت  الشــياة.يــنــ  احلكالــتفحّص يف و اة بالتــدبّريــاحلو ونكالكــة يــالمكالو ةيالفلســف

دهـراا مـن   ى قضـ و  من املسـائل الـل حبـف عنـها ذهنـ      ريثكيف  كشيف يان أيب ماضي حبميإ

 قول:يدة "الطالسم" يما نشاهد يف قصكجد اإلجابة عنها يات  ليح

 جئــــــــ ُ ال أعلــــــــمُ مــــــــن أيــــــــنَ ولكنّــــــــى أتيــــــــ ُ 

 ولَقــــــــد أبصــــــــرتُ قــــــــدّامي طريقــــــــاا فَمَشــــــــي ُ 

ــ ُ    و ــذا أم أابيـــــ ــئ ُ هـــــ ــائراا إن شَـــــ ــأَبقى ســـــ  سَـــــ

ــف  ــ ُ،كيـــــــ ــي   ج ئـــــــ ــرتُ طَريق ـــــــ ــفَ أَبصَـــــــ  كيـــــــ

 لَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أَدري 
 

(195: 1997 )املعوش،   

لّــ ، فإنّــ  ال كدة جهلــ  أمــام الوجــود بــل مصــدر الوجــود  يا يف فاحتــة هــذ  القصــيــليعلــن إي

 وآخـرون،  )فـاحتى  ار يال االختو ال اإلرادةو ها الرأيين ل  فيكاة مل يهي حو ات ،يعرف إلّا حي

 ونكـ ق أمـام مظـاهر ال  يـ شـف عـن شـعور  العم   ويك ألغاز و ونكالشاعر أمام التأمّل  .(55: 2006

 عمـل إ اررـا يف العقـل   ية يـ ة الوجوديتنـاول القضـ  وي املقـابر و ريالبحر، الـد كـ لة يمتعلقات  الطوو

الكون إىل الشك. هذا الشك الذي  يط بعقل أيب ماضي لـيس  نتهي تغلغل  يف مظاهر يقد و

دمي منـذ وجـد اإلنسـان علـى األرض فعنـدما تأمّـل اإلنسـان يف        من بدع  هو؛ بل هـو موضـوع قـ   

الوجود خطر ببال  سؤال فهو ملاذا طرح الشاعر هذ  التساؤالت؟ هل يشك يف مصري اإلنسان 

 واإلميان مبصدر احلياة أم ال؟

فاجلدير بالذكر أنّ الشاعر ال يبتكر شيئاا من اجلديد من حيف التأمّل يف الكـون واحليـاة   

"ألنّ الفالسفة منذ القدمي حبثوا عن هـذ  القضـايا    ؛إميان  بشكل" اإلميان التقليديبل يعت  

دة الطالســم يأنّ فلســفة أيب ماضــي يف قصــ  الكالميــة والفلســفية. تعتقــد "ســلمى اخلضــراء"   

هـا حبثـا   يال جتـد ف و س  الشاعر من موقف العلماين الالأدريكعيرغم ما ى ةٌ عليفلسفةٌ سطح
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  روح يـ دة عـن قلـق فعلـي تعان   يال تعبّـر القصـ  و عـة ييف مـاوراء الطب ى  كـ قا عن احلقائق اليعم

 .(178: 2001 )اجليوسي، مضطربة حقا

 قول :كة اخللود ير قضكنية إن  ينيالشاعر يف معتقدات  الد كوكأما الوج  اآلخر من ش

ــيّ   ال خلــــــــــود حتــــــــــ َ الســــــــــماءا حلــــــــ
 

 فلمــــــــــــــاذا يــــــــــــــراودُ املســــــــــــــتحيال 
 

(75: 2004 )مريزا،  

ضـرب مـن   ى مـا اخللـود سـو   و نحدر بـبطء حنـو الـزوال،   ينظر أبوماضي حول  فإذا العامل 

قـف الشـاعر   يال و الفنـاء  سـاق إىل ية يع العناصر احليلّها هباء فجمكاة يالتراب واحلو الياخل

 يف اخللود معنا  الوقوع يف اخلطأ فمعلـوم أنّ  كريأنّ جمرد التف تعدّا  إىليعند هذا احلدّ، بل 

فهـو  ى ا األخريل للبشر، أما اخللود اآلخر يف الدنيعتقد بأنّ اخللود يف األرض مستحيالشاعر 

 قول :كل اخلطأ يضا من قبيأ

 غَلَـــــــــــطَ القائـــــــــــلُ إنّـــــــــــا خالــــــــــــدون   

ــرمَدا  ــوا األرواحَ تبقــــــــــــى سَــــــــــ  زَعَمُــــــــــ
 

ــا بعـــــــد الـــــــرّدى هـــــــيّ بـــــــن يبّ    كلدنـــــ

 خَـــــــدعُوها نَحـــــــنُ والشأـــــــمع ســـــــواءمل   
 

(75 :2004ريزا، م)  

الشاعر يف الشك على أساس "الشـك املنـهجي" و" النسـل " وهـو نسـلٌّ ألنّـ  مؤقـ ٌ        يقوم منهج 

ــا الشــك املنــهجي فــيعين أنّ إيليــا يتّخــذ     ووســيلةٌ ال غايــة يف ذاتــ  إذ غايتــ  الوصــول إىل الــيقني، أمّ

الشك منهجاا يف التفكري ال الطريقة الثابتة يف احلياة وهو يقوم على عدم تسليم بصـحّة حـلّ معـني    

ألنّ  و"الزنعـة القطعيـة"   "الشك املـذهل " للمشكل إلّا بعد حتقّق من كون  الصحيح فهذا خيتلف عن

الشك املذهل دائمٌ وغاية يف ذات  ال تتوافر لإلنسـان إمكـان حـلّ أى مشـكل وقـد عبّـر القـرآن عـن         

دون هــذا الشــك املرفــوض بالريــب وأيضــاا الزنعــة القطعيــة فتقــوم علــى التســليم بصــحّة حــلّ معــني  

 .(7: 2005 خليـل،  )راجـع:  حتقّق من كون  صادقاا أو كاذباا وقد وجّـ  القـرآن الـذمّ هلـذ  الزنعـة أيضـا      

يستخدم الشاعر الشـك للوصـول إىل الـيقني ومتوجّهـاا مـن خـالل هـذ  الفكـرة الشـكاّكة إىل  نائيـة           

الختيـار لتسـتقيم   اخلري والشرّ يف العامل ليقف على السلوك اإلنساين الذي خلق  اهلل علـى أسـاس ا  

احلياة ومن خالهلا يبنيُ أنّ اإلنسان خمتلف املشارب واالهتمامات وهذ  الرمـوز دالـةٌ علـى حقيقـة     

 .(267: 1997 )املعوش، الوجود الل ليس  إال طريقاا مضيئاا ملعرفة اهلل

 وفّر ذهــن القــارئ إىل  يــمتعلقاتــ  ل  و االســتدالل يف عناصــر الوجــود  ى عتمــد الشــاعر علــ  ا

 كف أراد الشيحب كحملض الش كرد الشيهو مل و الوجودو ونكة اليق يف مشوليوالتدقالبحف 
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ان الفلســفي ميــن اإليكــامنــة يف الوجــود.مل كقــة واملعــاين اليانــ  الفلســفي لطلــب احلق ميعــ  إ

ون كــالــرفض املطلــق حلقــائق ال ة عنــد أيب ماضــي مبعــىنيــاة األخرويــيف مظــاهر احل كوالشــ

ــ اة حـــىتيـــواحل ــر بـــل كالو  اإلحلـــادريتدخلـــ  يف مسـ ــيفـ ــهجي،  كأســـاس الشـــى عتمـــد علـ املنـ

 اإلنســان نيبحــف عــن العالقــات بــي كفــإنّ هــذا النــوع مـن الشــ  ة.يــالنقدو ةيــة، املنطقيـ العقالن

 معرفة اهلل. رة اخللود للوصول إىلكة فيحتمو قةيواإلل  لوضوح احلق

  نيقيالو أساس املعرفةى ان الفلسفي علمياإلو ايليإ

اا بالغـاا يف الوصـول   ريؤ ّر تـأ  يـ لّ منـها  وكـ  احلـدس و احلـواسّ، العقـل  ى املعرفة علـ تعتمد وسائل 

ســتخدم املـــذهب  ياملعرفــة فهـــو   لّ هــذ  الوســـائل للوصــول إىل  كــ تّخــذ الشـــاعر  ياملعرفــة.   إىل

انــــ  مية عــــ  إيا الفلســــفيشــــف عــــن القضــــاكاحلدســــي للو العقــــالين، احلســــي أو الــــواقعي

نـــور كانــ  الناصــع   ميإو ن الشــاعر ية يف تــد يـــفة التوماو الفلســ نير بعــض احملققــ  كالفلســفي.ذ 

لقـد حـاول    .(267: 1997 )املعـوش، هـا  يلّـل ف خيال و شوب  شائبةٌيروح العصر الكشفاف و الشمس

جعـل  ي اإلنسـان ل ريمصـ و اةيـ ون، احلكالكـ ة يـ لّل عناصر هـذ  الفلسـفة التوماو   أبو ماضي أن 

 ل ما خلق  حنو: كهو مؤمنٌ ب  بو يف نظر ين فاإلل  موجود حقاا يمن  أساسا ملنطلق  الد

ــــــــــــــــــ  يآو آمَنـــــــــــــــــــ ُ بـــــــــــــــــــاهللا   اتـ 
 

ــأ   هـــــــــــــــــــــــايس أنَّ اهللز باريلـــــــــــــــــــــ
 

(156: 1987 )أبوماضي،  

مرة أخرى جند لونـاا عميقـاا مـن اإلميـان بـاهلل وقـد يـبني الشـاعر معرفتـ  يف الكـون كأنّـ  يـرى             

 يف ردّ على سؤال ولد  عن اهلل:اهلل يف كلّ مظهر من مظاهر الطبيعة فكراا وحسّاا وشعوراا كقول  

ــخرا    ــذّرات صــ ــن الــ ــاالَ مــ ــذي صــ ــب اهلل الــ  أحســ

 والـــــذي شـــــاءز فصـــــارت قطـــــراتُ املـــــاءا حبـــــرا     
 

(191: 1987 )أبوماضي،   

 قول يف موضع آخر:يضا يوأ

 عنــــدما أوجَــــدَ هــــذا كــــانَ حسّــــاا وشــــعوراا  
 

 والحَ يف حسنة  األكمـل  يف ديـوان  الشـاعر    
 

(191: 1987 )أبوماضي،  

 املعرفــةى معتقداتــ  الــل تعتمــد علــ و انــ  الراســخميتحــدّل الشــاعر عــن إ يان آخــر كــيف م

ا ي الشـاعر حـول القضـا   ريشـ يقـد  و التـردّد ك وأن قد زال عن  الشكون ك الثاب  أمام النيقيالو

 قول :ك نيقيالو اخللود بواسطة املعرفةو املعادكة ينيالد
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ــريُنا   ــيسَ يضـــــ ــاملوتُ لـــــ ــي فَـــــ  ال تَجزَع ـــــ
 

 إيـــــــــــابٌ بَعـــــــــــدَ ُ ونُشـــــــــــورٌ   فَلَنـــــــــــا   
 

(454: 2005 )مشس الدين،   

 قول :كفار كسنن اهلل بوصف الو تابكن بيركصف الشاعر املنيضا يأو

ــاب    ــول  الكتـــــــــــــ ــونَ ب قـــــــــــــ  أال تُؤم نـــــــــــــ
 

 فَوَيـــــــــــلٌ لَكـــــــــــم إنأكـــــــــــم كـــــــــــافرونُ 
 

(450 :2005مشس الدين، )  

ــاز هــذا الــ مي مــرتبط مبقــدار املعرفــة الــل    كذلــو الشــدة عنــد الشــاعر و  بالضــعفنيقيت

احلواس، كـ  املعرفة ضا الوسائل الل اتّخذها الشاعر للوصول إىليأو ملها الشاعر من ربّ  

ــ  ال  كالعقــل والشــ يف بعــض  كســفر عــن الشــ ية هلــذا يالــذات اإلنســانو ر بالوجــدانيســايفإنّ

 ومعرفة اهلل.  ك الشنيقي الطرنيقع الشاعر بوي انياألح

 ةيأساس اجلربى الفلسفي علان مياإلو ايليإ

أصـحاب الفـن، فهـي القـول بنفـي      و رة وعقائـد األدبـاء  كـ ة تلعب دوراا هامـاا يف ف يتزال اجل  ال

ئة اهلل. فهـم  يئة لإلنسـان مـع مشـ   يأنّ  ال مشـ  واهلل تعاىل إضافت  إىلو قة عن العبديالفعل حق

  عـدم  يـ غـرس ف وي نسـان اإلى ة لـد يرغب الـروح السـلب  يفعلون فمن مثّ اجل  يما ى رهون علكم

ــار أنّ ذلــ  و املدافعــة ــ ، ألنــ  لــ  ى عبــفٌ ال جــدو  كاملقاومــة لألقــدار باعتب س لإلنســان قــدر  يمن

 .(89: 1978 )عبدالعزيز، قةياحلقى واستطاعة عل

اهلل يف ى ريـ قـد  و اريـ ة ونفـي االخت يأساس اجل ى الشاعر على ان الفلسفي لدميتاز اإلمي

ف يـ أمّـا مـن ح  و راا وحسّـاا وشـعوراا  كـ وجـود اهلل عنـد  ف   جتسّـم و عـة يل مظهر من مظـاهر الطب ك

ــ  يف القصــائد املنظومــة  يمشــ ــ   ك والشــ  إىلريســيانــاا الميؤمن ايــئت  فواضــح أنّ الداللــة بــل أنّ

 عــدم اإلرادة إىل« تعــاىل»دة ية مــن قصــيــات التاليــ الشــاعر يف األبريشــيمــا ك ريٌ ال خمــريٌمســ

 قول :كار اإلنسان يإختو

ــناء   أَرادَ اهللل أن  ــدَ احلَســـــــ ــا أوجَـــــــ ــقَ ملـــــــ  نَعشـــــــ

ــيئَتُ  ومـــــــا كـــــــانَ مَشـــــــيئتُ  ب ـــــــال مَعـــــــىن       مَشـــــ

 مـــاذا أَحبَبـــ ُ مـــا ذَنبُـــك أو أَحببـــ   مـــا ذنـــل؟      
 

( 34: 1986 )أبوماضي،  

ر كـ نينّـا جنـد الشـاعر    كلو اريختق املعلوم دون االيالطر  إىلريسي ريعتقد الشاعر أن  مسي

تارةا أنّ  صائرٌ و "رياملص"لة أعتقد يف مسيدري ما يال ، فهو تارةا حائرٌريداا هذا املصياراا بعكإن
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ش يعــيهـو  و نقضــي بـاجل  ي اإلنسـان  ري الشـاعر يف موضـع آخــر مبسـ   ريشــيضـاا  يالفنـاء. أ  إىل

 قولة:كاة يل يف احليالعبد الذلك

ــار    ــديف  بالنّـ ــى التجـ ــ  علـ ــدّف َ جُوزيـ  إذا جَـ

ــدّار     ــادي أو الـ ــ َ يف النّـ ــامَرتَ أو راهنـ  وإن قـ

ــذا  ــمار  إذن فهـ ــر ّ وإضـ ــمُ يف سـ ــرُ األعظـ  املنكـ
 

 وإن أحببـــ  عـــريت مـــن اجلـــارة  واجلــــار      

ــاري   ــاس  والبـ ــدَ النّـ ــلُ اآلمثُ عنـ  فأنـــ  الرّجـ

ــارب    ــريَ خمتـ ــدا غـ ــاس  عبـ ــ  كالنّـ ــاحى ومُـ  فـ
 

(238: 2006 )أبوماضي،  

يعتقــد يشــري إيليــا يف هــذ  األبيــات إىل آرائــ  اجل يــة ونفــي اإلختيــار يف أحــوال اإلنســان كأنّــ    

باجل  ويتّخذ  إماذاا يف موضـع احملـن والشـدة وتنـاقض احليـاة فهـو يكتـرل مبشـيئة اإلنسـان يف          

إطار إميان  الفلسفي فيعتقد أنّ اإلنسان مسريٌ و رّك إىل الطريق املعني وال يسـتطيع أن يفـرّ مـن    

ألنّ  ؛ليـة اجملـرّدة  هذا املسري. تتحوّل فكرة الشاعر مادام  مقصورةا علـى الدراسـات الفكريـة والعق   

العقــل ال يصــل يف بعــض األحيــان إىل اهلــدف املنشــود فيقــع اإلنســان يف الشــك والتــرددّ، فنــرى أنّ  

ــيتحدّل عن أعمال  اإلرادية يف أشعار .  الشاعر يعتقد حبرية الفرد يف املوضع اآلخر فـ

 ةية الوجوديأساس احلرى ان الفلسفي علمياإلو ايليإ

أهــمّ مــا نــادت هبــا الفلســفة الوجوديــة وفيهــا أمهيــةٌ بــارزةٌ لــدى اإلميــان      إنّ احلريــة تعتــ  مــن  

الفلسفي للشاعر، من املؤكد أنّ الفلسفة الوجودية أكثر الفلسفات املعاصرة متحدّ اا عـن احلريـة   

. تعتـرف احلريـة مباهيـة اإلنسـان وقـد      (10: 1967 )فرحـات،  واألعمال اإلرادية لإلنسان يف احلياة

ألنّ  ؛د احلرية واالستقالل فإذا الميتلك اإلنسان حريت  فهـو يفتقـد حتقيـق ذاتـ     تتوقّف على وجو

. (16: 2015، )بايزيـدى واآلخـرون  وجود  يعين وجود أفعـال يأتيهـا عـن االختيـار مـبىن علـى احلريـة        

جتعل الوجوديـة اإلنسـان حـرّاا ومسـؤوالا جتـا  أعمالـ  وهـذ  املسـؤولية تنبعـف عـن كونـ  حـرّاا فـال              

اإلنســان خيتــار بذاتــ  . احلريــة تعــىن    مســؤولية حتــ  اجل يــة والقدريــة بــل مبعــىن أنّ  معــىن لل

استقالل االختيار وقيام بذات  وإن  ال يتناع مع وجود اهلل ذي القـدرة املطلقـة لكـنّ هـذ  الصـفة      

ــع باحلريــة املطلقــة مــع أنــ  مل        امللتصــقة باحلريــة مــثرية اجلــدل فكيــف ميكــن لإلنســان أن يتمتّ

 .(16: 2015، )بايزيدى واآلخرونولد ، بيئت ، شكل  وجنس  ينتخب م

ــليتّســم شــعر إ ي ــء مــن احلريا بشــي ــة أمــام أعمالــ  يف احل ي ــل ييف اجلانــب اآلخــر  و اةي قاب

تعجـب ّّـن   يهـو  و ة قـائالا بـاألمر الفطـري قـد وضـع اهلل يف وجـود اإلنسـان       يالقدرو ةيباجل 

 «:ةياحلر» دةيقول  يف قصكة يلنفس  احلر أىبي
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 فَتَنَتـــــــــــــــــ  مَحاس ـــــــــــــــــنُ احلُريـــــــــــــــــة

ــي أُمنيـــــــــــةُ اجلميـــــــــــع     ولكنّـــــــــــ  هـــــــــ

ــرّاا   عجيــــــــــبٌ أن خيلــــــــــقَ املــــــــــرءل حــــــــ
 

 السُــــــــــــليمى وال مجــــــــــــالُ نيــــــــــــة   

 أَرهَقَتـــــــــــــ  الطبيعـــــــــــــةُ البشـــــــــــــرية

 لنفســــــــــــــ  احلريــــــــــــــة  أىبمث يــــــــــــــ
 

(678: 2004 )مريزا،  

 نية الوجـود بـ  يار  يف قضـ كـ أنّ الشاعر تتـردّد أف كة ية يف النقطة املخالفة للج يتقع احلر

ة يــعــدم حتمك وتضــمّن الشــيقــد و انــ  الفلســفيميإ رجــع هــذا األمــر إىلوي ةيــة واحلريــاجل 

 قول :ك «الطالسم»دة ييف قصى ت  مرةا أخريا متسائالا عن حريليإى أنّنا نركالقول 

ــود    ــا حــــرٌّ طليــــقٌ أم أســــريٌ يف قيــ  هــــل أنــ
 

 هــل أنــا قائــدُ نفســي يف حَيــات ي أم مَقــودُ   
 

(399: 1997 )املعوش،   

ع املراحل ينتاب  يف مجوي دةية القصي  يف بداريتساءل الشاعر عن وجود  ومنشاء  ومصي

ة يـ احلر قـد تتّضـح نزعتـ  إىل   و هـا اإلجابـة الغامضـة   يب عليوجي نيقيعدم الك وء من الشيش

نشـــأت ، مـــع هـــذ  و مولـــد و واحلاضـــر واآليتى هـــل املاضـــجيألنـــ   ؛«ةيـــالالأدر»أســـاس ى علـــ

دّدَ بإرادت  موقف   ان اإلنسان أن كعتقد بإمين كلو ةير هذ  احلركنياألوصاف أن الشاعر ال

ى ة علـ يـ انـ  بصـراحة علـي احلر   ميإ ا إىليـ لي إريشـ يوجهـ  اآلخـر   ى نر كالظروف لذل كعن تل

 قول : كمولد  و   يف منشاء كرغم ش

ــذهل     ــرل مَـــــ ــلق حـــــ ــذهب لكـــــ ــرٌّ ومـــــ  حـــــ

ــاكنٌ يف مَعقـــــل      ــمريي ســـ ــن ضـــ ــا مـــ  أنـــ
 

 املتعصـــــــب  مـــــــا كنـــــــ ُ ب الغـــــــاوي وال  

ــب    ــائرٌ يف موكـــ ــالي ســـ ــن خـــ ــا مـــ  أنـــ
 

(99: 1986 )أبوماضي،   

شف الستار عـن  يكاإلنسان فو ونك النيار يف إطار عالقات بياختو ةيتناول الشاعر باحلري

ــ  كالتنــاقض و تضــمّن بــالتردّد يان كــانــ  الفلســفي الــذي  ميإ  يف ينياجلــ ى  يف مســرريســيأنّ

 اة.يار اإلنسان يف احلية واختيعن احلردافع ييف املوضع اآلخر و انيبعض األح

 ان التساحيمياإلو ايليإ

ى التعامــل معــ  علــو القبــول بــاآلخر عــىنيإنّمــا و عــتين التنــازل عــن معتقداتــ يالتســامح هنــا ال 

 نيالـنل بـ   كار املختلفة. جند التسـامح يف سـلو  كاملساواة بغضّ النظر عن األفو أسس العدالة

قـال  و كنية منتصراا عفا عـن املشـر  كدخل ميأن  استطاع الندذروت  فعندما  صل إىليالبشر 

 .(176: 1951 )اإلسكندري، «إذهبوا فأنتم الطلقاء»
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ة يف يــنيتنــازل عــن معتقداتــ  الديف ال يــان التســاحمي يف أشــعار  حبميــا اإليــليســتخدم إي

ج مــن ان للخــرويــانــدماج األدو ني املســلمنية للتوحّــد بــريثكــطــو اخلطــوات الوخي ثــر األوقــاتكأ

  فـدعا  يـ ب القضـاء عل جيـ مٌ ية شرٌ عظـ ينيعتقد الشاعر أنّ اخلالفات الدوي ةية والقبليالطائف

 تحـدل عـن عـدم تعصّـب     وي ة الـوطن لبنـاء اجملتمـع األفضـل    يـ ة  واحـدة  هـي را  ياجملتمع حول را

دحض ى ويـ النصـار و اإلسـالم كان يـ  األدنيالتضامّن بو ملّ الصفوف دعو الشعب العريب إىلوي

 القلـوب  رينـادي بالوفـاق وتطهـ   يقـد  و ةيـ  الشـعوب العرب نية بيالتناحر الطائفي والنعرات القوم

 ".ي"احلرب العظم دةير يف قصكتذيما ك

ــوادة   ــيحُ هــــــــ ــدُ واملســــــــ ــاعُ أمحــــــــ  تُبــــــــ

 اهلل رب  الشــــــــــــــــــــرعتني ورب كــــــــــــــــــــم 

ــروا   ــاق  وطَهأـــــ ــباب  الوفـــــ ــذُوا بأســـــ  فَخُـــــ
 

ــوانُ    ــرَ األخــــــ ــدُ أن يتنكــــــ ــا العهــــــ  مــــــ

 ن  خيتصــــــمان فــــــإىل مــــــىت يف الــــــدي

 أكبــــــــادَكم مــــــــن لُو ــــــــة  األضــــــــغان    
 

(737: 2004 )مريزا،  

مــا طلــب يف كة يــة وإزالــة النعــرات القبليــاا للخــروج مــن الطائفريثكــاا يا ســعيــليإى ســعيلقـد  

اع يان  سبباا يف ضكئة ألنّها ية السيالطائفى نهال هدماا علي األستاذ "جنبالط"أن ميركحفلة ت

  من أبنائ  حنو قول : ريثوك الوطن

ــوّلٌ   الطائفيــــــــــــــة لأنــــــــــــــ  األول معــــــــــــ

 حــــــــــىت تعــــــــــودَ وواحــــــــــد أقنومهــــــــــا   
 

 يف ســــــور ها،  ــــــاب ر علــــــى رــــــدميها    

 و ــــــــــــــــلد روحُ اهلل يف أقنومهــــــــــــــــا  
 

(237: 1997 )املعوش،  

ف يـ صـوّر أن الغ يف يـ ان  التسـاحمي ح ميإى عة متمثّالا منها للداللة عليالطب ا إىليلينظر إي

 بـذلُ ودّ  ي أحـد بـل أنـ     نيفـرّق بـ  ي فـال  ني أم طاحلنيع صاحليسقي اجلميوع يروي اجلميمثال 

ب عن سائلت  عن مذهب  يجيف يح« تابلك» دت يقول  يف قصكز يف العطاء يتمايال و سخائ و

 :اةييف احلو نييف الد

 وديـــــين كـــــدين  الشُـــــهب  تَبـــــدُو لعاشـــــقب

 فمـــــا اســــــتترت كيمــــــا يضــــــلّ مســــــافرُ 

ــحأ   ــف  إن ســ ــدين  الغيــ ــين كــ ــل وديــ  مل يبُــ
 

ــا يقلـــــ  و  ــا  ـــــب  ومـــ ــا مـــ  ىقـــــال، وفيهـــ

ــلّا   ــتَنريَ الـــــذي ضـــ ــى يســـ  وال بَزغَـــــ  كـــ

 ىأُروّي األقــاحي أم سَــقى الشّــوك والــدُفل
 

(266: 1997 )املعوش،  

العناصر الل استخلص  من و رية يف هذ  األشعار بالتصاويرت  التساحمك الشاعر فنيبي

عناصــر ى  شــتّنيفرّقــان بــياإلقصــار فالو املنــةان دون يــعطيالشــهب فإنّهمــا و فيــالغكعــة يالطب
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ري عـ   كـ اإلمجاع الف دعوهم إىلية فينية دي ّر أبوماضي الشعب العريب من طائفياة.  ياحل

ــنية الديد للتســاحميــاجلد ر يف أشــعار  املعــىن كتــذيانــ  التســاحمي  فهــو   ميإ ة الــل تشــتمل  ي

ة يــة القوميــة الرؤيجانــب هــذ  التســاحم ر يف كــنوي انيــ األدنية واحملبــة بــ ياإلنســانو االحتــرام

 التنـاحر الطـائفي   ؤدّي إىليـ املذاهب املختلفة فو نينع من جتمّع مشل املسلممياملتطرفة فإنّها 

 نهم.يالتفرقة واالختالف بو

 ان الفطريمياإلو ايليإ

هـي  و املقصود هنـا بـالغريزة، غريـزة التـديّن    و هو اإلميان الناتج عن الغريزة ان الفطريمياإل

ان الفطـري عـن   ميـ أيت اإلويـ  وجـود اهلل  االحتياج إىلو العجزو تعين إحساس اإلنسان بالنقص

ان ميـ سـم ون  إ يان مبـا  ميـ س هـذا اإل ينـةا لـ  يالقلب طمأنو أل العقل قناعةاميهو و ق الوجدانيطر

الـرادع  و ءٍ مـن اخلـوف  يالورع دون شـ و أساس احلبّى الثاب  علو ريان املستنميالعجائز بل اإل

إسـالم   كتـر يمل و زكيـ التر  موصـل إىل ريغـ و  مأمون العاقبةريق غيوحد  هذا الطر كترفإذا 

ة مـن  يـ فسـح اجملـال السـتجابة الـدواعي الفطر    يف يـ ان يف اإلنسـان حب ميق اإليالوجدان يف طر

 .(8: 2001 النبهاين، )راجع:  يالعجز فو نيالتد

 مياملسـتق و ريان املستنمياإلو صوت الوجدان ة من عمر  إىلريا يف املراحل األخيليتوجّ  إي

شـف  كفطرتـ  ل و وجدانـ   رجـع إىل يف ين  حبيستسلم أمام اهلل إلزالة النقص والعجز يف تدوي

ع ينسـتط  فر واإلحلـاد حـىت  كة فتقابـل بـال  يـ انميرة اإلكـ ة، أمّـا هـذ  الف  يالسرّ عن احلقائق اإلهل

قــد بــدا أبوماضــي و اتــ ية مــن حرية يف املراحــل األخــيــنية الالديــالقــول باضــمحالل هــذ  الرؤ

يف ختــام ى مــا نــرك .(269: 1997 )املعــوش، هاتــ يل توجكــقبــل بوي اهلل ن إىلكريــإنســاناا مؤمنــاا 

 قول:ي« ن بلسمااك»دت  يقص

 عبـــــــــــدوا اإللـــــــــــ  ملغـــــــــــنم  يرجونـــــــــــ 

ــا   ــنمَ أرواحَنــــــــ ــوا جبهــــــــ ــم روّعــــــــ  كــــــــ

 ها ل عــــــــــذاب نازَعَمُــــــــــوا اإللــــــــــ َ أعــــــــــدأ
 

ــك لســـــ َ تطلـــــبُ مغنمـــــا      ــدتَ ربأـــ  وعبـــ

ــا    ــل  أن تتألَّمــــــــ ــن قبــــــــ ــ  مــــــــ  فتألَّمَــــــــ

ــا، ــا   حاشـــــ ــةا، أن يظلمَـــــ  ورب ـــــــك رمحـــــ
 

(91: 1987، )أبوماضي  

قـد تفتـرق بالزنعـات    و ةيءٍ من اخلصوصيا بشيلية عند إية الفطريانميتنف  النظرة اإلكا

انـ  مـن أجـل    ميزةا باملقابل، بـل إ كس  مرتية وعبادت  ليقت  الفطريطرى ؤمن عليفهو ى األخر

يف اإللـ  صـورة للمحبـة    ى قـد رأ و الثـواب األخـروي،   وي اهتمام  إىليان فحسب دون أن مياإل
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 .(270: 1997 ،)املعـوش  ال املنّـة و  املطمحريمن غو بيب والترغي الترهريالنقاء من غو والصفاء

 قول :ك« نيالدو اإلنسان»دة ين يف ختام قصيالدو تحدّل الشاعر عن اهلليف

 لظـــالمَ فمـــنهـــو الضـــياء لالـــذي ميحُـــو ا

ــن    ــورود فَمَــ ــذبُ الــ ــقُ العــ ــهلُ الرائــ  واملنــ

ــر    ــال بصـ ــى بـ ــذي أَمسـ ــفُ الـ ــيس الكفيـ  لـ
 

ــا     ــلّ حريانـــــــ ــنا  ظـــــــ ــدي بســـــــ  ال يهتـــــــ

ــانا  ــ  دامَ الـــــدهرُ عطشـــ ــتَقي منـــ  ال يســـ

ــا    ــار  عميانـــ ــن ذوي األبصـــ ــي أرى مـــ  إنّـــ
 

(601: 2004 )مريزا،  

 ريمن غو ب من اهلليالترهو بيسة دون الترغيالقدو هةيالشاعر يف اإلل  الصورة الزنى رأ

لُ يـ زيالنور كـ إنّـ   و السـلوان و االستقرار ات  إىلين يف حكري اهلل ال ريهتدي بغيقائالا من و املنّة

صـف  يشرب من  بقي ظمآن أبـداا.  ين املورد العذب الورود فمن مل يعت  الدوي العتمةو الظلمة

التسـليم ألمـر  مـن    و فالرِّضـا بقضـاء اهلل   صـون املـرء عـن الزلـل    ين باحلصـن الـذي   يا الديليإ

مـن يتمسـك   و مها من أبرز اخلصال الل يتصف هبـا األنبيـاء  و أعلى مظاهر اإلميان الفطري

 هبا يرتقي إىل قمة اهلرم اإلمياين.

 ان الواعيمياإلو ايليإ
ى لـذ ان اميـ هـذا هـو اإل  و ديوالتقلى بتعد عن العمك وياإلدراو الفهم ان الواعي إىلميستند اإلي

صــل  ة الســاذجة الــل جتعــل العمــل هبــاءاا منثــوراا فــال  يــة والتبعيــز الشــخص عــن العبوديــم

 دييـ ان التقلمياإلى ردّ عليقد و نيال اهو صطبغ باألدلةيان ميهذا اإلو فائدةاو جةايصاحب  نت

قــد ذمّ القــرآن و اءيــالرو التحجّــرو ديــالتقلى   ســويــز علكــرتيس لــ  أســاس ياملتعصــب ألنّــ  لــو

 .(50: 2015 )اخلامنئي، السقوط فضي صاحب  إىلياملتعصّب و ، املقلّديالعم

بـادر الشـاعر بـالقبول    يف يـ ة حبيتالزم باآلراء النقديان الواعي الذي مي الشاعر باإلريشي

حة. ياملعرفــة الصــحو تنــاقض بــالعلمو انــ ميا الــل مــالف إيالــرفض املطلــق للقضــا و املطلــق

هتــدي الشــخص يف وي القلــوبو ة يف العقــولريالبصــو بالرشــد، املعرفــةان الــواعي ميــعتمــد اإلي

 تمخّض عن سقوطيد العشوائي الذي يالتقلى والعمى ردّ علوي نيالدو الثقافةو ل اإلجتماعيسب

نبـع  يإنّمـا  و ليالـدل ى سـتند علـ  يان الـذي ال ميـ ا باإليـ ليالف إخيل. ياألصو ينيان الدميإزالة اإلو

ين فنشـاهد الشـاعر يف   يالتحجر الـد و قع الفرد يف ورطة اإلفراطيمن التعصب املتشدّد الذي 

 قول :كاملعرفة و ةريالبص دعوهم إىلوي للرهبانى العمو اجلهل  إىلريشيدة "طالسم"يقص
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ــاة     ــرَ احليـــ ــوا سّـــ ــومٌ أَدركـــ ــدير  قـــ ــلَ ي يف الـــ  قيـــ

ــنات      ــولب آســـــ ــريَ عقـــــ ــد غـــــ ــي مل أج ـــــ ــريَ أنّـــــ  غـــــ

 قلــــــــوبٌ بُل يــــــــ  فيهــــــــا املٌــــــــىن فهــــــــي رفــــــــاتٌ و

 ؟ىأنـــــــــا أعمـــــــــى فهـــــــــل غـــــــــريي أعمـــــــــ مـــــــــا 

 لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ أَدري 
 

(236: 1986 )أبوماضي،  

ال و شــون يف الصــومعةيعين يالرهبــان الــذى ة علــيــدة التأمليهجــم الشــاعر يف هــذ  القصــي

اجملتمـع إلّـا    نظـرون إىل يال و  دت عقـوهلم  شدّدون يف آرائهم حىتياا بل يراا تأملكرون فكفي

نسب العارف  يان  الواعي حىتميع  إى اجلهل والعما يليناهض إيمبنظار التعصب املتشدّد. 

 قول :كالناس ى اجلاهل بأشق

ــى   ــهم األســــ ــل نفوسُــــ ــوا ومل تَجهَــــ  جَهَلُــــ
 

ــول    ــارف اجملهــــــ ــام  العــــــ ــقى األنــــــ  أشــــــ
 

(459: 2004 زا،)مري  

 ةريعـدم البصـ  و مناهضـة الرئـاء   ار" إىليدة "ملن الـد ي الشاعر يف ختام القصريشيضا يوأ

 قول :كاحلضارة و بالعلم والعمل التؤأمان ألجل تطوّر اجملتمع ناشد الشعبوي التأملو

ــد  ــن اهلُــ ــد  ىأيــ ــر باهلُــ ــن يبَشّــ ــا مَــ  ى، يــ

ــوا   ــىت يعلمُـــــــ ــالء حـــــــ ــدرَ للجهـــــــ  ال قـــــــ
 

ــلُ    ــا املزّمّـــــــ ــا أيهـــــــ ــى يـــــــ ــن التُقـــــــ  أيـــــــ

ــوا   ــى يعملـــــــ ــاء حتّـــــــ ــلَ للعُلمـــــــ  ال فَضـــــــ
 

(456: 2004 )مريزا،  

ءٍ مــن التعصــب املتطــرّف الــذي  ية دون شــريانــ  الــواعي بالـــتأمل والبصــ ميلّــل الشــاعر إيك

 ":تايبكدة "ير يف سُؤال عن مذهب  يف قصكتذيأنّ  كعل اإلغالل يف عنق اإلنسان جي

 فَقُلــــــ ُ هلــــــا ال يقــــــتَين املــــــرءل مــــــذهبا

ــار نــلّ كــلَّ مــا يطلــق العقــالء    وأيضــا صَ
 

ــا   و  ــ  غلّــــ ــانَ يف عُنقــــ ــا كــــ ــلَّ، إلّــــ  إن جَــــ

 ىصـــــارَ كتـــــايب الكـــــون  ال صُـــــحُف تُتلـــــ 
 

(485: 2004 )مريزا،  

ــواعي التعصّــب  ميالف الشــاعر بإخيــ ــات الســ و انــ  ال  ئة الــل تســوق اجملتمــع إىل  ياخلراف

فهمـون أنّ  يال ى وشـون يف ظـلّ اجلهـل والعمـ    يعين ي الذكني واملتنسنينتقد املتزمّتيهو و التخلّف

الـواعي  انـ   مينبّ  أبوماضـي عـ  إ  يقة باهلل. يالصلة احلقك ونتج من اإلدرايقي يان احلقمياإل

قـف  ياملنطق والوعي فهو ى نة علياء  فهي مبيس  طاعةا عميف أن الطاعة ليالشعب العريب حب

تمتّـع  يالـذي ال  "يديان التقلميناهض يف أشعار  بـ"اإليل للمجتمع العريب فيالدلو موقف املرشد

 التحزّب والتعصّب املتطرّف. صل الشخص إىلي الباصرة فنية والعريبالبص
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 ائجالنت

 هذ  النتائج: ا وصل  املقالة إىليلية إلين الشعريالدواوو راسة شاملة حول العقائدبعد د

 ة ع  التغلغـل ية واألخالقية، اإلنسانيداا من املبادئ اإلهليوناا جدكبين يا أن يليحاول إ -

ــل يف الو ى ة مــن عقائــد  علــ يزات األساســكــاملرتو انــ ميز إكــاة. قــد ريــاحلو ونكــالتأمّ

ــاس اإل ــأسـ ــواعي  ان ميـ ــري والـ ــاحمي، الفطـ ــفي، التسـ ــد و الفلسـ ــف بالعقالنيقـ ــتّصـ  ةيـ

ان بالصـبغة  يـ ثـر األح كة يف شـعر  يف أ يـ انمياصطبغ  الزنعات اإلو ةيالنقدو ةياملنطقو

جـة مـن   ينت كهـذا العمـق يف التأمـل والشـ     كذلوكـ  ااية الل منحتـ  عمقـاا فلسـف   ياللّاأدر

  الشرق والغرب.نينتائج التمازج ب

ضـاا الفضـائل والرذائــل   يأو اةيــون، احلكـ ة الينــ  احلقـائق يف قضـ  كحبـف الشـاعر عـن     -

ــر ــد او ةيالبشـ ــقـ ــة  كـ ــات املختلفـ ــعر  بالتناقضـ ــإنكتظّ شـ ــ    كـ ــ ، اجلـ ــود وإ باتـ ار اخللـ

ــواحلر ــاؤلي ــد بــ     و التشــاؤمو ة، التف ــداداا للشــرق للتوحّ ــار  امت ــ األدنيقــد ســارت آ  ان ي

 ة .يهوديالو ةيحياإلسالم، املسكاملختلفة 

 يبالدينيــة واجلوانــب اإلميانيــة قــد تغــريت عنــد الشــاعر حبيــف مل تكــن ينــابيع أ     النظــرة  -

ماضي اإلميانية غربيةا خالصةا وال شرقيةا خالصة  كأنّ  يتّسم بشيءٍ من التعادل والتسـامح  

 يف قضية اإلميان وهو يدعو املسلمني واألديان األخرى كالنصارى بالتوحّد والتآخي.

فلســـفية يف املرتبـــة األوىل يف قصـــائد الشـــاعر وتعتمـــد علـــى  وقعـــ  الفكـــرة اإلميانيـــة ال -

العقل، الواقع والشـك، فأمّـا الفكـرة اإلميانيـة التسـاحمية تقـع يف املرتبـة الثانيـة وترتكـز          

على الوحدة والتضامن بني الشعوب واألديان خاصةا مث تقع الفكـرة اإلميانيـة الواعيـة يف    

فات السيئة ورفع التحجّر املتزمّـ  وتقـع الفكـرة    املرتبة الثالثة وقد تعتمد على نقد اخلرا

 اإلميانية الفطرية يف املرتبة األخرية معتمداا على نداء الوجدان والفطرة اإلنسانية.

ان كـ عـدم إم  كالشـاعر أدر  ان باهلل فـإنّ مياإل طرة العقل يف الوصول إىليرغم سى عل -

 احلــس حمــدودان و لاحلــس فقــط ألنّ العقــ و ون بالعقــلكــالو معرفــة اهلل الوصــول إىل

ة اخلالصـة  يـ انميا اإليقـد جعـل شـعر  للقضـا    و ونكماوراء الو اهلل كعجزان عن إدراوي

اهلل  صـفاء قلبـ  إىل  و قـي يات  واصفاا حبـ  احلق ية من حرية يف السنوات األخيالوجدان

ســجل  يف و الرغبــة يف الثــواب فــاهلل موجــود حقــاا يف نظــر  و دون اخلــوف مــن العقــاب
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أنّ كـــاإلفتراقـــات املختلفـــة، ك و  دون شـــيءٍ مـــن الشـــيـــان الزنميـــاإلة ريأشـــعار  األخـــ

ــد تتعـــدّ يهـــذ  القضـــا  كجـــة أنّ إدرايهـــذ  النت  الشـــاعر وصـــل إىل  ــن قـــدرة ى ا قـ  مـ

 تمتّع من مظاهرهايالبدّ لإلنسان أن و اة زمناا حمدوداايتعت  احلو استطاعة اإلنسانو

 التناقضات املختلفة.ك ودّرها بالشيكال و اهلل غتنم الفرصة للوصول إىليأن و
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