دساسبت األدة الوعبغش ،السٌٔ السبثعٔ ،سث٘ع  ،4931العذد الخبهس ٍالعطشٍى :غع411 -401

ایلیا أبىماضی بیه التشکیک والریبة فی الحیاة
تاسیخ الَصَل93/9/3 :

ًشجس تَحیذیفش

تاسیخ القثَل93/9/52 :

الملخص
اٗل٘ب اثَهبؾٖ عبش فٖ القشى العطشٗي هتٌقالً ث٘ي التقل٘ذ ٍالتدذٗدذٍ ،ؤفادبسُ السلسدس٘ٔ
ثحتٔ کلّْب غ٘ش عو٘قٔ ٍَّ ،قذ تشک ضعشُ ٗجسكْب علٖ غسحبت دٍاٌٍِٗ ٍقذ اتخز قشٗق
السلسسٔ التَهبٍٗٔ الدذٗذٓ التٖ تعَد فٖ خزٍسّب بلٖ آساء سخد الدذٗي الوسد٘حٖ تَهدب
األکٌَٖٗ فٖ القشى الثبلث عطش؛ ٍقذ اعتجشت ّزُ السلسسٔ هدي ؤّدنا الحشکدبت فدٖ ّدزا
العػش ٍالاٌ٘سِ ٍافقت علٖ ّزُ الساشٓ ٍالحشکٔ اإلعتقبدٍٗٔ .قذ غشق اثَهبؾٖ فٖ ثحَثِ
فٖ ثحش التطبئم ،فلزلک ًشٕ ت٘ابس الح٘بٓ قٌَّٕ ٗغشق کُ ّ هب ٗػبدف ؤهبهدِ بى لدن ٗقدبٍم،
ٍضبعشًب هي الوقبٍه٘ي الٌبخ٘ي ،فةرا الَقي کلِّ غسحٌٔ سدَداء فٌ٘تبثْدب الدْد ٍال لدن
ٍالتخبرل ٍالتوضق ٍالؿعف ٍالسَؾٖ ٍسَء الحان .فتطدبموِ کتطدبمن الخ٘دبم فدٖ ثعدؽ
ؤضعبسًٍُ ،حي علٖ عو ٍ ثإى ًزکش ّزُ التطبثْبت ٍالوستشقبت هع الزکش علٖ تإث٘شُ هدي
ؤفابس ؤثٖالعالء الوعشٕ ،ألًِ کبى ٗع٘ص ثٌسس الساشٓ التَهبٍٗٔ.
الکلوات الذلیلیة :التطبئم ،اثَهبؾٖ ،الخ٘بم ،التسبئل ،اثَالعالء ،ضَثٌَْس.

* هبخست٘شٓ فٖ اللغٔ العشث٘ٔ ٍآداثْب.

*
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المقذمة
ٍلذ اٗل٘ب ؤثَهبؾٖ عبم  4934م فٖ قشٗٔ الوح٘ذثٔ التبثعٔ لقؿبء الوتي الطدوبلٖ الدزٕ
ؤؾسٖ علْ٘ب هي خوبلِ سحشاً ٍهِي ًسجِ قشآًٍ فٖ لجٌبىٍ ،علٖ الشغن هي خوبل الكج٘عدٔ
کبى ٍالذُ ٗع٘ص علٖ تشث٘ٔ دٍدٓ القض ٍالعٌبٗٔ ثإضدبس التَت؛ ٍلاي الؤٌْ ال تق٘ن ؤٍداً ٍال
تُطسٖ عل٘الً ،األهش الزٕ خع ّزا الَالذ ؾ٘ق ال٘ذ ،قل٘ الشصق ،ؤهبم ؤسدشتِ الجبلغدٔ علدٖ
ثوبً٘ٔ ؤفشاد ٍّن خوسٔ ؤثٌبء ٍثٌت ٍاحذٓ ٍالسقش قذ فدع ثوَت األٍالد ؤحذّن تِلَ اٙخدش
فٖ سٗعبى الطجبة ،فسقش ٍهدَت ٍّددشٓ ٍؾد٘بت ٍتسدشق ٍاسدتجذاد کبًدت ّدٖ العٌدبٍٗي
الشم٘س٘ٔ التٖ عبضْب اثَهبؾٖ فٖ ح٘بتِ ٍهطالتِ ؤًدِ کدبى عػدبه٘بً لدن ٗعتدذ الودبهلدٔ
ٍالوحبثبٓ ألحذ(اثَهبؾٖ.)90 :4311 ،
ٍهب کبد ٗتلوس قشٗقِ فٖ الح٘بٓ حتٖ الحات عل٘دِ حبختدبى؛ حبخدٔ الدسدذ ٍحبخدٔ
الشٍح ،فةًِ کبى ٗعو ٍٗذساس ٍٗستغشق رلک هٌِ ثودبًٖ سدٌَات ٍکدبى ٗضقدشؼ خاللْدب
ثعؽ الطعش ٍخوعِ فٖ ضجِ دَٗاى سوبُ «تزکبس الوبؾٖ»ٍ .قبل عٌِ خجشاى خل٘ خجشاى
فٖ ح٘ي ؤًِ کبى ٗقػذ حبلٔ ؤثٖهبؾٖ الطبعش« :بًِّ هخلَق غشٗت رٍ ع٘ي ثبلثدٔ هعٌَٗدٔ
تُشٕ فٖ الكج٘عٔ هب ال تشاُ العَ٘ىٍ ،ؤرىٌ ثبقٌ٘ٔ تسوع هي ّوس األٗبم ٍالل٘بلٖ هب ال تعِ٘
اٙراى»(اثَ هبؾٖ :4344 ،الوقذهٔ).
کبى اثَ هبؾٖ ٗتحو هضٗذاً هِي الوطاالت ٍٗػبدف العذٗذ هِدي التددبسة التدٖ کدبى
السقش ؤٍلْبٍ ،ال لن ثبًْ٘دبٍ ،حدبل األسدشٓ التدٖ کبًدت کشٗطدٔ فدٖ هْدتا الدشٗا ثبلثْدب،
ٍاإلؾكْبد الس٘بسٖ ساثعْبٍ ،فقذاى الحشٗدٔ خبهسدْبٍ ،عدذم األهدي ٍاإلسدتقشاس سبدسدْب،
ٍالوطبک التٖ ؤخجشُ ثوغبدسٓ الَقي سبثعْبٍ ،حتا الوعشفٔ ٍتتجع األدة ثبهٌْب(اثَهبؾدٖ،
.)91 :4311
کبى اٗل٘ب علٖ هب ٗجذٍ هي هس٘شٓ ح٘بتِ ٍهي تشت٘لِ لطعشُ قبًعبً ثوَّجتٍِ ،قدذ ثدشصت
سٍحِ الْبهسٔ ثتشت٘ الطعشٍ ،هب ّٖ ؤهدبکي ّدشتدِ بالّ هعدبلن هتطدبثْٔ ؤهدبم الطدبعشٗٔ
الوجاشٓ لزلک قبل الطعش هٌز عْذ هجاّش.
ٍ ٗعتجش األستبر صّ٘ش ه٘شصا ؤىّ قػ٘ذتِ «غبحت القلن» خ٘ش ٍث٘قٔ عدي ح٘دبٓ الطدبعش
فٖ هػش(اثَهبؾٖ ،)511 :1003 ،فَْ ٗشٕ فٖ هػش هشتعبً سامعدبً لػدجبُ ٍؤٗبهدبً ًبعودٔ لدن
تتَفّش لِ فٖ سَاٍُٗ ،قَل ّازا:
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لادديّ هػددشاً ٍهددب ًسسددٖ ثٌبسددٍ٘ٔ

هل٘اددٔ الطددشق رات الٌ٘د ٍالْددشمِ

غشفتض ضكش الػجب فْ٘ب فوب خط٘ت

ًسسٖ العثبس ٍال ًسسٖ هِدي الَغدنِ

(اثَ هبؾٖ)511 :1003 ،
ٍال غَشٍ ؤى تاَى هػش «تبج الطشق» ثوب توتبص ثِ هِدي الطدوبم ٍهدب فْ٘دب هِدي األدة
الدنا ،األهش الزٕ ٗحَلْب لتاَى الوقذهٔ علٖ سبمش ثلذاى العشةٍ ،قذ ٍغف هػشاً فٖ ؤثعدبد
عبل٘ٔ ثعذ ؤى تعشّف علْ٘ب ٍؤقبم سٌ٘ي فْ٘ب هٌطذاً:
ٍالطشق خ٘صض ٍهػش حبهد العلدنِ
الطددشق تددبجص ٍهػ دشٌ هٌددِ دضساتددِ
ّْ٘بت تكشف فْ٘ب عد٘ي صامشّدب

ثغ٘ددش رٕ ؤدةٍ ؤٍ غ٘ددش رٕ ضددون

(ى.م)119 :
ٍؤّن هب فٖ ّزُ الجلذٓ الحشٗٔ التٖ توتبص ثْب ضعجْب ٍاکتسبة العلن علدٖ سدكاٍ عدبلٍ
ثقَلِ:
فبلحشّ فٖ هػش کبلَسقبءِ فٖ الحَدشم
ؤحٌٖ علٖ الحشّ هِي ؤمٍّ علٖ ٍلذٍ
(ى.م :ى.ظ)
ٍبرا عشفٌب ؤىّ ّزُ القػ٘ذٓ ق٘لت ثعذ صهي هي هغبدستِ لوػدش ،اتؿدا لٌدب هدذٕ ّدزا
الحتا الزٕ حولِ ث٘ي خَاًحِ لْب ،ثٌ٘وب کبًت دٗبس الغشة ٍثبالً ضذٗذاً علِ٘ ،فبرا َّ ٗقَل
الطعش ٍال ؤحذ ٗسْن هب ٗسَُ ثِ ٍٗجقٖ غشٗجبً ٍلَ عبش فِ٘ دّشاً ٍتحدَل الٌدبس فْ٘دب بلدٖ
قشٍد تُذعٖ الحطؤ ٍٗقَل هٌطذاً:
ض دشم هددي الددذاء فددٖ األحطددبءِ ٍال دتُخَن
ؤغجحتض فٖ هعطشٍ تقزٕ العَ٘ى ثْن
هددب عددضّ قددذس األدٗددت الحددشُّ ث٘ددٌْن

رلّددبً کوددب عددضّ قددذس الحددٖا فددٖ الددشهن

هي ک ّ فدٍٍ ٗشٗدک القدشد هحتطدوبً

ٍٗؿددحکَ القددشد هٌددِ غ٘ددش هحتطددن

برا ثػددددشت ثددددِ الفبتددددِ کددددذسص

سؤٗدد دتَ ؤسددددواَ خلددددق ا ِ کلّْضددددن

هِددي األعددشاة لاددي حدد٘ي ؤًطددذُ

خدددَاّش الطدددعش القدددبُ هِدددي العددددن

هدددب بى تحشّکدددِ ّودددبً ٍال قشثدددبً

کإًّودددب ؤًدددب ؤتلَّدددب علدددٖ غدددٌن

(ى.م :ى.ظ)
ٍثق٘ت هػش فٖ خبقشُ اًطَدٓ هحجتِ ٍهجعثبً لإلفتخبس ٍاإلعتضاصٍ ،لْب فٖ ًسسدِ هابًدٔ
سف٘عٔ ٍکوب ٗقَل حَل ٍقٌِ ٍهػش هٌطذاً:
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ٍقٌددبى ؤضددَق هددب ؤکددَى بلْ٘وددب

هػددش التددٖ ؤحججتْددب ٍثددالدٕ

ثلدددذ الدودددبل ،خس٘دددًٔ ٍخل٘دددًٔ

ٍالسددي هددي هسددتكشفٍ ٍتددالدِ

ؤثٌدددبء هػدددش الٌبّؿددد٘ي تح٘دددًٔ

کددَدادکن بى لددن ؤق د کددَدادٕ
(ؤثَ هبؾٖ)91 :4311 ،

صىعته الشعریة وغرضه
َّ قذ ً ن الطعش هي ؤخ الطعش ٍلن ٗوذح ؤحذاً ٍلن ٌٗخشـ فٖ الوتبّبت الس٘بسد٘ٔ
التٖ لدإ بلْ٘ب اٙخشٍى هي ؤثٌبء الَقيٍ ،ظ ّ ثع٘ذاً عي ت٘بسات األدة الوػكشعٔ ثع٘ذاً عي
دسبمس اإلًال٘ض ٍحجبملْن عي ٍعٍٖ ،لن ٗدذ خ٘شاً هي ؤى ٗستا قلجدِ للخ٘دبل ٗإخدز هٌدب
ؤخو هب فْ٘ب ٍٗغوؽ الكشف عي ک ّ ضشٍسّب ٍآالهْب(الٌبعَسٕ.)94 :4311 ،
حیاته التشائمیة و اوعکاسها فی أدبه
کبى التطبمن ٗلعت دٍساً ثدبسصاً فدٖ تكدَٗش األدة العشثدٖ فدٖ فٌ٘دِ األسبس٘٘ي(الطدعش
ٍ الٌثش)ٍ ،قذ ظْدشت الحشکدٔ الشٍهٌك٘ق٘دٔ الوتدإثشٓ ثدبلغشة فدٖ ؤثدشص هالحوْدب ٍؤخلدٖ
خكَقْب حتٖ ؤغجحت العقَل عبهالً لتشق٘ٔ األدة العشثٍٖٗ .واي ؤى ًزکش ؤسدوبء الدزٗي
لعجَا دٍساً هْوبً هِي التطبئم فٖ ح٘بتِ ّن خجشاى خل٘ خجشاى ٍه٘خبم٘د ًع٘ودٔ ٍسضد٘ذ
سل٘ن الخَسٕ ٍبل٘بس ف٘بؼ حتٖ ًذسک ؤّو٘ٔ الخكَٓ التدٖ قدبم ثْدب الوْدشٗدَى علدٖ
غع٘ذ األدة.
ٍعلٖ الشغن هي ؤىّ هػش کبًت تعحا ثبلت٘بسات األدث٘ٔ ،عط٘أ ّجَـ اثٖ هبؾٖ بلْ٘دب؛ بالّ
ؤًِ ثقٖ علٖ ؾسبفْب ٍلن ٌٗغوس فْ٘ب ٍلع عذم تجحاشُ فْ٘ب کبى السدجت الشم٘سدٖ الدزٕ
ؤثقبُ فٖ هٌدٖ هٌْبٍ .قذ دل الذکتَس قِ حس٘ي علٖ ّزُ الحق٘قٔ فٖ حذٗثِ عي ضعشُ
ٗقَلِ« :لايّ ضخػ٘تِ قَٗٔ ،فَْ ٗتٌبٍل الوعبًٖ التدٖ سدجق بلْ٘دب الطدعشاء الوتطدبموَى
ٍالوسشفَى فٖ الطک هي القذهبء ٍالوحدذث٘ي ف٘دٌسم هدي سٍحدِ القدَٕ ٍٗادبد ٗسدشؼ
ضخػ٘تِ فشؾب»(حس٘ي ،د.ت.)411 :
ّازا ًشٕ الطبعش ٗجسف هَؾَت التطبئم فٖ دٍاٌٍِٗ ٍَّ األسبس الزٕ ٗجٌٖ علِ٘ ک ّ
ضٖءٍ ،الساشٓ التٖ ٌٗكلق هٌْب للَغَل بلٖ غبٗتِ فٖ تػو٘ن السدشح ٍبرا کبًدت السلسدسٔ
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التَهبٍٗٔ الدذٗذٓ تذعَ بلٖ الغجكٔ ٍالسعبدٓ ٍتدع هي هػ٘ش اإلًسبى هتعلقبً ثْوبٍ ،علِ٘
ؤى ٗعو للَغَل بلْ٘وب ألًِ ٗشٕ ؤىّ هسَْم الق٘ؤ َّ هشکض األخالق ٍالٌطبـ الذامن ،ؤهدب
فٖ تخ٘الت التَهبٍٗٔ الدذٗذٓ ًشٕ ؤًْب تق٘ن اعتجبساً لوقَلدٔ السعد ٍالقدَٓ الوشکضٗدٔ فدٖ
ً بهْن السلسسٖ(ًسس الوػذس.)919 :
ٍعٌْن ؤخز ً شتِ بلٖ ّزا الَخَد هعتجشاً ؤًِ ارا کبى الَخَد هل٘ئبً ثبلوأسدٖ ٍالسَاخدع
ٍالوطبک ٍَّ ٍخَد فعلٖ تطبئهٖ ،فةى الَخَد هلٖءص ثبلسعبدٓ ٍالسشح ٍَّ ؤى ٌٗكلق فٖ
ّزا الاَى ل٘جحث عي غجكتِ ٍٗاطسْب ثٌسسِ ٍٗقَل هٌطذاً:
ٍحددالًٍٓ بى غددبس غ٘ددشک علقوددبً
کي ثلسوبً بى غبسَ دّدشک ؤسقودب
بىّ الح٘ددبٓ حجتددک ک د ّ کٌَصّددب

ال تجخليَّ علدٖ الح٘دبٓ ثدجعؽ هدب

فبعْو إلسدعبد السدَٕ ٌٍّدبمْن

بى ضئت تسعذ فٖ الح٘دبٓ ٍتٌعودب

(اثَهبؾٖ)111 :4311 ،
ٍالذّش فٖ ً شُ ؤسقن ٍعلقنٍٗ ،قَل هي عقذ العضم علٖ الح٘بٓ علِ٘ ؤى ٗتٌات سالحِ
ٍؤى ٗاَى فبعالً ٍال ٗذت األهَس تدشٕ ٍَّ الثث ٌٗت ش ،فٖ ح٘ي ؤى الح٘بٓ هل٘ئٔ ثدبلاٌَص
ٍعلٖ اإلًسبى ؤى ٗسعٖ بلْ٘ب ل٘دذ سعبدتِ.
ؤهب برا کبى اثَ هبؾٖ قذ غشق فٖ لدٔ التطبئم ،فألى ت٘بس الح٘دبٓ قدَٕ ٗغدشق کد ّ هدب
ٗػبدفِ ؤهبهِ بى لن ٗقبٍمٍ ،ضبعشًب هي الوقبٍه٘ي الٌبخ٘ي فلٌٌ دش حبلتدِ الػدشاع٘ٔ فدٖ
ّزُ الح٘بٓ ث٘ي حق٘قٔ ٍخَدُ ٍث٘ي هب ٗسعٖ لْب .فعٌذ الخكَات األٍلٖ هِي ح٘بتدِ کبًدت
ثؤ ضعَس ثبلؿ٘ق ٍالحشج هي الوطاالت التٖ ٍاخْتدٍِ ،الحدَاد تؿدغف علدٖ خسدذُ
ٍسٍحِ ٍثؤ غشثٔ ٍهعبًبٓ ٍثؤ ٍؾع عشثٖ ثبمس ٍٍقي ٗغلجِ الطقبء ٍٗقَل:
فإثٖ سَٕ ؤى ٗستا٘ي بلٖ الطدقب
ٍقددي ؤسدًددبُ علددٖ حددتا العلددٖ
(اثَ هبؾٖ)910 :1003 ،
ٍلِ غوتص ٗؿ٘ق علٖ الٌسس ٍٗعتػش األکجبدٍّ ،ازا ٗخشج هي دٗدبسُ ٍالْدن ٗسدتَلٖ
علِ٘ ٍالعجَس ٗغكٖ هسبحبت ٍخَدٍُ ،الجاس ضبمع فٖ ٍقٌِ قبمالً:
عددي غ٘اْددب حتددٖ تددضٍلَ ٍتوحقددب
ؾدددعست قَاموْدددب ٍلودددب تشعدددَٕ
ق٘ اعطقَّب ،قلدت :لدن ٗجدق لٌدب

هعْددب قلددَةص کددٖ ًحددت ًٍعطددقب
(م.س)911 :
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ٍلاي الذً٘ب ال تضال علِ٘ ثغ٘ ٔ ٍال توطٖ هعِ هٌطذاً:
ّددال سددجقتَ بلددٖ ؤسددجبة الطددقب
اقجلدددتَ ٍالدددذً٘ب بلدددٖ ثغ٘ دددٌٔ
حٌقددت ثددال سددجت علددٖ ٍبًّددِ

سددجتص خددذٗشٌ عٌددذُ بى ؤخٌقددب

(ى.م)919 :
ٍهي ٗقشؤ هكَالتِ «األسكَسٓ األصل٘ٔ» ٗػ بلٖ الٌت٘ددٔ ًسسدْب ،ح٘دث ًدشٕ حطدَد
الجطش هتطبمو٘ي ؤهبم عشش اٙلْٔ هتجشه٘ي ف٘وب ؤغبثْنٗ ،كلجَى ًقلْدن هدي حدبل بلدٖ
حبل ٍکوب ٗقَل حَلْن ٍالجاس فٖ قلجِ:
ٍثشهددددَا ثبلسددددقن ٍالعبف٘ددددٔ
هد د ّ ثٌدددَ اإلًسدددبى ؤقدددَاسّن
فبستػددشخَا خددبلقْن ٍاضددتَْا

لددددَ ؤًّددددِ کددددًَّْن ثبً٘ددددٔ

(م.س)501 :
ٍک ّ ٗػشّح ثوطالتِ فٖ تٌبقؽ الح٘بٓ هي الثشٕ ٍالسق٘شٍ ،الطبة ٍالعددَصٍ ،الحسدٌبء
ٍالقج٘حٔ ،فةرا الستٖ ٗقَل هٌطذاً:
هػددددذس احضاًددددٖ ٍآالهددددٖ
قددبلَ الستددٖٗ :ددب سةا بىّ الػددجب
ٍالط٘م ٗػ٘ا قبمالً:
فػددبحَ ٗددب سثاددبُ ،خددز حاوتددٖ

ٍاسدد علٖ عجذک عػش الطجبة

الحسٌبء:
ٍقبلددت الحسددٌبءٗ :ددب خددبلقٖ

ٍّجتٌددٖ الحسددي فإضددق٘تٌٖ

ٍالدبسٗٔ:
ٍسددداتت فػدددبحت الدبسٗدددٔ

ثبک٘ددًٔ هدددي ثاسدددْب ضدددبک٘ٔ

ٍالسق٘ش:
ٗػددشی ٗددب سثاددبُ حتددٖ هتددٖ

تُحاّددن الوَسددش فددٖ ًسسددٖ

ٍالغٌٖ:
ٍقددبلَ رٍ الثددشٍٓ ،هددب اضددتْٖ

ال اضددددتْٖ بًددددٖ رٍثددددشٍٍٓ

ٍاألثلِ:
ٍغددددشی األثلددددِ هستسسددددشاً

هب القػذ هي خلقٖ کدزا ٍالودشاد؟

ٍاألدٗت:
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فقدددبل :بًّدددٖ تبمدددِص حدددبمِشٌ

ؤًددب غشٗ دتص فددٖ هاددبىٍ غشٗددت

(ى.م)503 :
ٍٗشٗذ اثَ هبؾٖ ؤى ٗقَل ثإى الوإسبٓ اإلًسبً٘ٔ قبمؤ ثق٘دبم اإلًسدبىٍ ،بًْدب لدي تدضٍل
حتٖ ثضٍال اإلًسبى ٍّزُ هعٌٖ ا ٔٗٙالطشٗسٔ:
الإنساٌ فی َک َبد﴾ (البلذ)4/
﴿ َلقَد خَ ل َْقيا
َ
ٍٗتوٌٖ اثَ هبؾٖ ؤى ٗاَى الوستقج ؤحلٖ هي الحبل ثقَلِ:
سدددتعَد دً٘بًدددب ؤحدددت ٍؤخودددال
فبستجطشٕ ،فغذاً برا الٌقعض اًدلدٖ
(م.س)101 :
التساؤل
َّ قكت الشحٖ فٖ ک ّ هب رّت بلِ٘ الطبعش ،ظ قَال ح٘بتِ ٗتحدذ ٍعلدٖ لسدبًِ
کث٘شٌ هِي األسئلٔ ٍفٖ قلجِ ضَق بلٖ ال٘ق٘ي ٍهعشفٔ الحق٘قٍٔ ،بًِّ ٍخذ الاث٘ش هي عٌبغدش
ؾبلتِ التٖ عبش فٖ ک عوشُ ٗجحث عٌْب ٍکبًت ضْشٓ ؤثٖ هبؾٖ تإتٖ هي قػبمذ هْؤ
ثٌ٘ت علٖ التسبئل ،بى تحذ عي الكج٘عٔ ٗتسبءل ٍبى تغٌدٖ ثبلدودبل ،فْدَ فدٖ ضدک
ٍسٗجٍٔ فٖ ؤهشُ ،بلٖ ؤى ٗػ بلٖ ٗق٘ي عجش اسئلتِ الواتطسٔ ٍفٖ ثحثِ عي السعبدٓ کدبى
الساال ؤداتِ ٍفٖ اعتٌبقِ للوزّت کبى فٖ دّطتِ هي اسئلتِ.
بىّ الٌبظش لودو ضعشُ ٗشٕ خكَـ ّزا الوٌْح القدبمن علدٖ اإلسدتقشاء ٍاإلسدتذالل
للَغَل بلٖ الٌت٘دٍّٔ ،زُ ّٖ الحقبمق التٖ ٍغ بلْ٘ب ٍؤهي ثْب.
ٍفٖ هحبٍلٔ اٗدبد القبسن الوطتشک ث٘ي ؤثٖ هبؾٖ ٍث٘ي هػبدسُ السلسدس٘ٔ ٍخػَغدبً
التَهبٍٗٔ الدذٗذًٓ ،دذ ؤًِ حبٍل ؤى ٗكجق الوزّت الدزٕ تقدَل ثدِ ّدزُ الٌ شٗدٔ فدٖ
اعتجبسّب« :بىّ الوَخَد َّ الوَخَد السشدٕ الوتع٘ي ٍلاي کد ّ هَخدَد کدبمي لدِ هبّ٘دٔ
عقلٍّ٘ٔ ،زُ الوبّ٘ٔ تَخذ ٍخَداً هتعٌ٘بً فٖ الَاقعٍ ،لايّ العق َّ الزٕ ٗشفعْب بلٖ هقبم
الال٘ٔ ٍالعوَه٘ٔ ٍرلک ثَس٘لٔ التدشثٍٔ ،بى التدشٗذ ٌٗكلدق هدي الوسدم الحسد٘ٔ التدٖ
تقذهْب الوخ٘لٔ بلٖ العق هي سسَم ٗقَم ثػٌعْب التخ٘ (ثَضٌساٖ.)919: 4331 ،
ٍقذ اعتجش اٗل٘ب ؤىّ الطعش هي دٍى تسا٘ش کبلجٌبء هي غ٘ش سٍحٍ ،لودب کدبى ٗسدعٖ بلدٖ
اٗدبد عبلن هي الحقبمق ٗشکي بلِ٘ ٍٗػدذس ضدعشُ هدي خاللدِ ،فَخدذ ؤى ٗدَقٍ الوعشفدٔ
للوَخَدات ثكشٗقٔ قشح األسئلٔ ٍبثبسٓ قؿبٗب هعشٍفٔ.
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ٍالوعشٍف ؤىّ هٌْدِ اعتوذ علٖ قشٗق٘ي:
األٍل :اح٘بء األسئلٔ القذٗؤ حَل الوَخَداتٍ ،هػ٘ش اإلًسدبى ،هِدي ؤٗدي خئٌدب؟ ٍهدب
ًحي؟ ٍبلٖ ؤٗي غبمشٍى؟ ٍقذ توثّ رلک فٖ قػ٘ذٓ الكالسن(اثَ هبؾٖ.)434 :1003 ،
ح٘ث حَت هدوَعٔ اسئلتِ ٍبضبساتِ بلٖ ه بّش کث٘شٓ ٍحَل هبّ٘بتْب عجدش هدوَعدٔ
کج٘شٓ هي األسئلٔ التٖ استعو فْ٘دب عجدبسٓ «لسدتض ؤدسٕ» فدٖ خودس ٍسدجع٘ي هدشٓ،
ٍخبءت األسئلٔ علٖ ؤسلَة «تدبّ العبسف» ٍلاٌِ ؤٍّن القبست علٖ ؤًِّ الٗعلن ض٘ئبً.
الثبًٖ :اإلخبثٍٔ ،قذ توثلت فٖ هدو ضعشُ ٍفدٖ هَؾدَعبتِ الوتٌَعدٔ ٍفدٖ حبالتدِ
الٌسس٘ٔ هي تسبئل ٍتطبئمٍ ،سفؽ ٍقجَل ٍبقجبل ٍبدثبس ٍفشح ٍتشح ٍحضتا ٍکشُ ،فةرا کبًدت
قػ٘ذٓ الكالسن توث الساال الزٕ ضغلِ ،فقػ٘ذٓ «الوسبء» تد٘ت علٖ خضء کج٘دش هودب
ٗجحث عٌِ.
ٍبرا کبى ضعش ؤثٖ هبؾٖ ال ٗختضل فٖ ّبت٘ي القػ٘ذت٘ي ،فةًْوب تعاسبى هٌْدِ فدٖ
قشح الوطالٔ ثن هحبٍلدٔ اٗددبد الحد ّ لْدب عدي قشٗدق الطدک ٍاإلسدتذالل ٍاإلسدتقشاء
ٍاإلستٌتبج.
ٍقػ٘ذٓ «الوسبء» ّٖ الكشٗق بلٖ التسبئل الدزٕ هدأل ضدعشٍُّ ،دٖ الٌقد٘ؽ لودشؼ
الساال الاج٘ش الذامن حَل دقبمق الح٘بٓ ،کوب َّ الوجكد لدذعَٕ التطدبئم ٍّادزا ٗػدجا
الَخَد خولٔ هي الحقبمق الوجْؤ ًٍشٕ ًوَرخبً هي قػ٘ذٓ «الوسبء»:
فأصغی إلی صَت الجذاٍل جاسیات فی السفَح
ٍاستٌشقی األصّاس فی الجٌات هاداهت تفَح
ٍتوتعی تالشْة فی األفالک هاداهت تلَح
السحة تشکض فی الفضاء الشحة سکض الخائفیي
ٍالشوس تثذٍ خلفْا صفشاء عاصبة الجثیي
سلوی  ......توارا تفکشیي
سلوی  ............توارا تحلویي
إى الجوال یغیة هثل القثح تحت الثشقع
(اثَ هبؾٖ)110 :1003 ،
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الریبۀ و الشک و تأثره بزمالئه الشعراء
فٖ قػ٘ذٓ «الكالسن» ٗتإثش الطبعش هي ؤفابس ؤثٖ العالء ٍؤثٖ العتبِّ٘ ٍالخ٘دبم ٍٗقدَل
ٌٍٗطذ ،کإًِ خبّ ٌ ثبألهشٍ ،قشٗقٔ بًطبدُ َّ الساال ٍالطک ٍالشٗجٔ فٖ خَاًت ضتٖ ٍَّ
هتإثش تإثشاً حبداً ٍالطبعش ٗغٌٖ هَؾَعِ ثثقبفٔ ٍاسعٔ هستوذٓ هِي السلسسٔ ٍالذٗي ٍالتبسٗم
ٍعلن الٌسس ٍاالختوبت؛ ٍٗدع هَؾَعِ کبه التسبئل حَل ک ضٖء ،ألًِ سدَف ٗتْ٘دإ
فٖ هدو ضعشُ الزٕ قبل قج ً ن قػ٘ذٓ «الكالسن» ٍٗدع ک ّ هعتقذاتِ بلدٖ فشدٗدٔ
ٍتشٕ فٖ القػ٘ذٓ ک هقكَعٔ تعجش عي فاشٓ قبمؤ ثزاتْب ٍالدذل ٍالٌقدبش ظدبّشٓ فدٖ
قشٗقٔ الطبعش .فإهب تإث٘شُ ثإثٖ العالء ٗقَل هٌطذاً:
ٍقئددت خجددبّضْضن ًعددبلَ الوبضدد٘ٔ
بىّ األلٖ ٍقئدت ًعدبلُْن السادْٖ
(ى.م)501 :
ٍقذ اًطذُ ؤثَ العالء فٖ «سقف الضًذ» قبمالً:
خسّددف الَقددإ هددب ؤظددي ؤدٗددن األ

سؼ بالّ هدددي ّدددزُ األخسدددبد
(الوعشٕ)491 :1001 ،

ٍقَل اٗل٘ب فٖ ث٘ت آخش هتإثشاً هي ف٘لسَف الوعشٓ:
فالخلعدددي علدددٖ الجطددد٘ش ضدددجبثِ٘
عػددشٌ لددئي خددبء الجطدد٘ش ثعددَدُ
(اثَهبؾٖ)501 :1003،
ٍَّ التجبکٖ علٖ الطجبة ٍعلٖ ؤٗبم هدذ سبلسٔ فٖ ح٘ي ؤى ؤثب العالء ٗقَل هٌطذاً:
دددددتک ؤثل٘تددددِ هددددع األًددددذادِ
ٍخلعددتض الطددجبة غؿددبً ف٘ددب ل٘ددد
(الوعشٕ)431 :1001 ،
ٌٍّبک هسشدات کث٘شٓ غ٘شّب هستوذٓ هِي قبهَس ؤثدٖ العدالء هثد «الجطد٘ش ٍالعلدح
ٍاألخذاد» ،ف٘وب ٗقَلِ اثَهبؾٖ:
غدددبست عج٘دددذّن الكغدددبم هَال٘دددِ
ٍا خدلددٔ العشثددٖ هِددي ؤخددذادُ
(اثَهبؾٖ)501 :1003 ،
ٍاستٌتح اللغبت هي ؤثٖ العالء ثقَلِ:
ٍقجددد٘اض ثٌدددب ٍبى قدددذم العْدددد

دددددذض ّددددَاى اٙثددددبء ٍاألخددددذادِ
(الوعشٕ)13 :1001 ،
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التأثر باإلسالم و سىر القرآن
قذ تإثش اثَ هبؾٖ ثبإلسالم ٍسَس القشآى ٍَّ ٗزکش القجبمد التدٖ اًدذثشت اثدش العدزاة
اإللْٖ ،ثزکشُ فٖ بحذٕ قػبمذُ هع ؤى ّزُ األث٘بت رکشت هِي قج اثٖ توبم ٍؤثٖ العدالء
ٍالجحتشٍٕٗ ،زکش العشاق فٖ عػش الشض٘ذ هستوذاً هِي اٗٙبت الاشٗؤ ٍالقبف٘ٔ هي الالوبت
التٖ تضى علٖ اٍصاى السدع القشآًٖ ف٘وب قبلِ ا تعبلٖ:
لالَا ل َ ذ ّ َ )5أمذذا عذذا ب فذذا و ْاللاُا لتذ
﴿ َکذ َب َت ْ ثَنذذُ و عذذا ب تلالقا لع َعذ ّ 4
)فأمذذا ثَنذذُ و فذذا و ْاللاُا ت ّ
َص َص عات ل َ َ )6سخّ َ اا َعلَ هله َس َبع َل ال ثَناى ل َ أ ّاو حسُما ً َف َت َری القَُوَ فل هذا َصذ َعک َکذأىَهوه
و
أعجاز ىَخل خا ل َ َ )7فهَل َت َ ی َلهوه لمً تا لق َ ﴾ (الحاقة)8-4/
ٍفٖ القشآى اٍصاى ؤخشٕ قذ استعولْب اثَ هبؾٖ فٖ قػبمذٍُ ،هٌْب هب ٌٗذد ثجغذاد التٖ
کبًت فْ٘ب قػَسص عبل٘ٔ ٍٗقَل هٌطذاً:
فادددإًْن ؤعددددبص ًخددد ٍ خبٍٗدددِ
ٍاختددبح هدتددبح العددشٍش هلَکْددب
ؤٗددي القػددَس الطددبّقبت ٍؤّلْددب

ثددبدَ الدو٘ددع فوددب لْددن هددي ثبق٘ددِ

هلددکص ؤدال هِددي الدْبلددِٔ علوددِ

ٍؤرّل غدددبسهٔ الولدددَک العبت٘دددِ

هستسددلوَى بلددٖ القؿددبء کإًوددب

ؤخددزٍا ٍلوددب ٗاخددزٍا ثبلغبضددِ٘

غددغشت ًسَسددْن فجددبت عضٗددضّن

ٗخطٖ الدجبى کوب ٗخدبف الكبغ٘دِ

(اثَ هبؾٖ)501 :1003،
ٍتإثش ثإضعبس ؤثٖ العتبّ٘ٔ ٍاستسبد هي قَافٍِ٘ ،استشس فٖ اضدعبسُ ّادزا کودب ٗقدَل
ّزا الطبعش(اثٖالعتبّ٘ٔ) هٌطذاً:
تإکلددددِ فددددٖ صاٍٗددددِ
سغ٘دددف خجدددضٍ ٗدددبثسٍ
هعتجدددشاً ثودددي هؿدددٖ

هِدددي القدددشٍى الخبل٘دددِ

تعقجْدددددددب عقَثددددددٌٔ

تُػددددلٖ ثٌددددبسٍ حبه٘ددددِ
(اثَالعتبّ٘ٔ)193 :4331 ،

ابى ماضی و الخیام و أدباء الغرب بیه التأثیر و التقلیذ
کبًت ٍالدٓ عوش ثي اثشاّ٘ن الخ٘بم ٍَّ هي هطبّ٘ش الحاوبء ٍالشٗبؾ٘٘ي السشس ٍؤحدذ
هسبخش اٗشاى سٌٔ ّ 191د ٍکبى ٍفبتِ حدَالٖ سدٌٔ ّ 141ددٍ ،قدذ کتدت عٌدِ هاسخدَى
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ٍکتّبة کجبس هٌْن ادٍاسد ثشاٍى فٖ کتبثِ «تبسٗم علَم ؤدث٘ٔ اٗشاى» ٍکتت حَلِ ثإًِ لد٘س
ضبعشاً قف ث کبى هٌدوبً حبرقبً فٖ صهي السالخقٔ ٍتعلن اللغٔ العشثٍ٘ٔ ،ؤغدجا هتخػػدبً
فْ٘ب ٍقذ خبقجِ الطبعش االٗشاًٖ خبقبًٖ الطشٍاًٖ ثقَلِ:
ّددن عواددش خ٘ددبهٖ ٍ ّددن عواددش خكّددبة
صاى عق ثذٍ گست کِ إ عواش عثودبى
(ً بهٖ عشٍؾٖ)131 :4999 ،
 بًک عبلن فٖ الٌدَم ٍعبدلٌ کعوش الخكبة.ٍلِ ؤضعبس عشث٘ٔ هٌطذاً:
ٗشعددٖ ٍدادٕ ارا رٍ خلددٔ خبًددب
سخ٘ت دّشاً قَٗالً فٖ التوبس ؤیٍ
فان آلسدتض ٍکدن آخ٘دتض غ٘دشَ ؤیٍ

ٍکددن تجددذلتض ثددبإلخَاىِ اخَاًددب

ٍقل دتض للددٌسس لواددب ع دضّ هكلجْددب

ثب ِ ال تدإلسٖ هدب عطدتض اًسدبًب

(م.س)133 :
ٍؤهب االضعبس التٖ اضتْش ثْب الخ٘بم ّٖ «الشثبع٘بت» ؤٕ «الذٍث٘ت» ٍّٖ تستشق کدبهالً
عوب ٗقبل فٖ الذٍث٘ت السبسس٘ٔ .لن ٗاي الخ٘بم عٌذ هب ً ن سثبع٘بتِ ٗحلن ثوب س٘اَى لْدب
هي الطإى ٍخبغٔ عٌذ ؤهن غشثٍ٘ٔ ،لاي ؤغجا لْب اإلقجدبل ٍالتْبفدت علدٖ دساسدتْب فدٖ
الغشة ًٍقلَّب بلٖ لغبت العبلن هي قج الشاثكٔ األدث٘ٔ ثبسن «عوش خ٘بم کلَة» ٍتإسسدت
ّزُ الدوع٘ٔ سدٌٔ  4939م ؤٕ سدٌت٘ي ثعدذ ٍالدٓ اٗل٘دب اثَهبؾدٖ فدٖ الغدشةٍ ،قدذاهَا
هدوَعٔ هي الَسٍد بلٖ هقجشٓ ف٘تض خشالذ الزٕ اعتٌٖ ثتشخودٔ اضدعبسٍُ ،اغدجا الاتدبة
هٌتطشاً ثثالث٘ي لغٔ عبلو٘ٔ ٍثعؽ الاتت دًٍت حَالٖ  90هشٓ هي قج الوكبثع العبلو٘دٔ،
ٍهب ًشٕ ؤى اثب هبؾٖ قذ ّبخش بلٖ ؤهشٗاب سٌٔ 4341مٍ ،قذ سؤٕ ثعدؽ التشخودبت ٍتدإثش
ثاالهِ حٌ٘وب ٗعو هع الوْدشٗ٘ي فٖ الشاثكٔ القلو٘ٔ.
ٍقذ قلجت ّزُ الشاثكٔ األدث٘ٔ هي هلک اٗشاى آًزاکٍّ ،دَ ًبغدشالذٗي ضدبُ علدٖ ؤى
ْٗتن ثجٌبء هقجشٓ خ٘بم ،فإخبة« :ؤًب هَافق لْزا العو ثطشـ اى ٗذفع ثوي الجٌبء هي قج
ّزُ الدوع٘ٔ»(الوػذس السبثق.)941 :
ٍقذ ق٘ حَل خ٘بم ؤًِ کبى هي «السشقٔ الال ؤدسِٗ» کودب کدبى اثدَ هبؾدٖ ّادزا فدٖ
اًطَدتِ «الكالسن»(لست ؤدسٕ) ٍلاي الخ٘بم کبى هسلوبً ٍهسشحدبً فدٖ ح٘بتدِ ،ال ٗقدَل
الاسش اثذاً ٍهحجبً للكج٘عٔ الح٘ٔ کوب َّ الحبل فٖ ضعش ؤثٖ هبؾٖ ٍلاٌِ کبى هعتشؾبً علٖ
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الح٘بٓ الشٍحبً٘ٔ ٍکبى هػل٘بً ٍاألسٍثَ٘ى ٗعتقذٍى ؤًدِ کدبى هدي الػدَف٘ٔ؛ ٍلاٌدِ حاد٘ن
ٍتعتجش سثبع٘بتِ التٖ هي ؤخو الشثبع٘بت اًطذت هي قج الطعشاءٍ ،قذ عذات ّزُ األضدعبس
علٖ ؤکثش هي  4111سثبع٘ٔ ٍهٌْب لن تٌطش ثقَلِ:
ث٘شٍى ص ّدضاس ردشدُ دس ردشدُ دسٕ
إ رات هٌددضُّ تددَ اص ع٘ددت ثددشٕ
دس رشدُ ّضاس هعػ٘ت ّسدت هدشا

اٗوي ضذُام ص فؿلت اص ردشدُ دسٕ
(ى.م)910 :

التشخؤ:
الْددٖ ٍسثددٖ الددزٕ ًضّّ دتَ هددي ک د ع٘ددت
ٍؤًددب هشتاددت الع٘ددَة فددٖ الدْددش ٍالغ٘ددت

ٍؤًت الزٕ دٍى سِتبس ٍتاطدف سدشّ األسٗدت
قذ ؤهٌتض فٖ خٌجک ٍاستتشتض هي ک سٗدت

ٍبى ؤکثش الالوبت الوتشددٓ فٖ سثبع٘بتِ ّٖ «الحبًدٔ ٍالادَص ٍالعدَد ٍالٌدبٕ ٍالخودشٓ
ٍالكج٘عٔ» ؤٍ عجبسٓ «العوش سشٗع الضٍال» ف٘دت ؤى ًٌتْض السدشظ قجد فَاتْدبًٍ ،حدي ال
ًعلن هي اٗي ؤتٌ٘ب ٍبلٖ ؤٗي ًزّت کوب َّ الحبل فٖ ضعش ؤثٖ هبؾٖ:
خئددت ال ؤعلددن هددي ؤٗددي ٍلاٌددٖ ؤت٘ دتض

ٍلقدددذ ؤثػدددشتض قدددذاهٖ قشٗقدددبً فوطددد٘ت

ٍسددبثقٖ هبضدد٘بً بى ضددئت ّددزا ؤم ؤث٘ددت

ک٘ف خئت؟ ک٘ف ؤثػشت قشٗقٖ؟ لست ؤدسٕ

ؤخذٗ دذص ؤم قددذٗن ؤًددب فددٖ ّددزا الَخددَد؟

ّدد ؤًددب حددشّ قل٘ددقٌ ؤم ؤسدد٘ش فددٖ الق٘ددَد؟

ّددد ؤًددددب قبمددددذ ًسسددددٖ ؤم هقددددَد

اتوٌدددٖ اًٌدددٖ ؤدسٕ ٍلادددي لسدددت ؤدسٕ

(اثَهبؾٖ)93 :1003 ،
ٍقذ ؤًطذ الخ٘بم هسبّ٘ن ّزا الساال ثقَلِ:
آٍسد ثدِ اؾددكشاثن اٍل ثددِ ٍخددَد

خض ح٘شتن اص خْبى چ٘دضٕ ًسدضٍد

سفت٘ن ثِ اکشاُ ٍ ًذاً٘ن چدِ ثدَد

صٗي آهذى ٍ ثَدى ٍ سفتي هقػدَد

التشخؤ:
حددددد٘ددددي اٍخَدددذتض قشثددددتض لدددلدددَخدددَد
ٍالتدعدددددت کبى فددددٖ فْددددوٖ ثإًّددددٖ ال ؤصٍد
ٍالددزّبة فٖ هسدددد٘دددشٕ للحدد٘بٓ إلکشاُ القدددَ٘د
ال ؤعلن هي ؤٗي ؤت٘ت ٍبالمَ ؤًٌّٖ اٍخذت فٖ ّزا الَخَد
ؤٍ:
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چَى ً٘ست هقبم هدب دس اٗدي دٗدش هقد٘ن
تب کدٖ ص قدذٗن ٍ هحدذ اه٘دذم ٍ ثد٘ن

رس ثٖ هٖ ٍ هعطَقِ عدزاثٖ اسدت الد٘ن
چَى هي سفتن خْبى چِ هحذ چِ قذٗن

التشخؤ:
برا لن ًادي فدٖ الدذّش ًجقدٖ فع٘طدٌب
بالمَ اّتودددبهٖ فدددٖ قدددذٗنٍ ٍحدددبد

ثدددذٍى الحو٘دددب ٍالحج٘دددت الدددزه٘ن
ٍسدد د٘ابى ثعددددذٕ حددددبد ٍقددددذٗن

ٍکبًت هذسسٔ الخ٘بم األدث٘ٔ ّٖ اٗؿبً هذسسٔ الشٗت ٍالطدک فدٖ کد ضدٖءٍّ ،دضئُ
ثإّ صهبًِ ٍقجبت هعبغشِٗ ٍخشؤتِ فٖ القدَلٍ ،تعدذإ حدذٍد الدذٗي ٍاٙداة ٍاسدتعوبل
الاٌبٗبت الوشٓ فٖ الكعي ٍالتطٌ٘ع علٖ الوشام٘ي هي ؤدع٘بء الضّذٍّ ،زا هوب ؤدإ بلدٖ ؤى
ٌٗ شٍا ؤّ صهبًِ بلِ٘ ضضساً(خ٘بم :4334 ،هقذهٔ).
ٍَٗؾا فٖ بحذٕ سثبع٘بتِ علٖ ؤًِّ قذ عبش حَالٖ سجع٘ي عبهبً قبمالً:
ثب هَٕ سدس٘ذ قػدذ هدٖ خدَاّن کدشد
هي داهي صّذ ٍ تَثِ قٖ خَاّن کدشد
ر٘وبًددِ عوددش هددي ثددِ ّستددبد سسدد٘ذ

اٗي دم ًاٌن ًطدبـ کدٖ خدَاّن کدشد
(الخ٘بم :سثبع٘بت)

التشخؤ:
بًّدددددٖ سإغددددد٘ش فدددددٖ قشٗدددددق التَثدددددٔ
کإسدددٖ قدددذ اهدددتأل ثسدددجع٘ي دٍى ثدددشٍٓ

ٍالطَّددعش ؤثدد٘ؽ ٍالقػددذ فددٖ هسددشح القْددَٓ
بى لن ؤسع للتشح ٍالسشح فوتٖ ؤغِ ُ بلٖ الطَْٓ

ٍٗقَل اثَ هبؾٖ هطبثْبً لْزا الاالم:
سدددلختْب سدددجع٘ي هدددي ؤخلْدددب

فددٖ عددبلن الكددشس ٍدً٘ددب الددذٍآ

الٌددبس هددي حَلددک فددٖ قدد٘لْن

ٍؤًدددت کبلعبثدددذ ٍقدددت الػدددالٓ

(اثَ هبؾٖ) 414 :1003 ،
لقذ کبى ً ش الخ٘بم بلٖ الحبدثبت ً شاً فلسدس٘بً علو٘دبًٌٗ ،كجدق اًكجبقدبً ضدذٗذاً علدٖ
السلسسٔ العلو٘ٔ التٖ تعشف الَ٘م ة«الوَث٘ل٘ضم» ؤٍ فلسسٔ اإلًقالة.
فسٖ ً ش الخ٘بم ک ّ الابمٌبت س٘ ٗستوش هي األصل بلٖ األثذ ٍاإلًسبى کذقبق الع٘ذاى
ٗقزفْب ٍٗوؿٖ ثْب ٍَّ ،رلک خبّ ال ٗذسٕ هِي ؤٗي ؤتٖ ٍبلٖ ؤٗي ٗزّت کوب ٗقَل اثدَ
هبؾٖ «خئت ال ؤعلن هي ؤٗي ٍلاٌٖ ؤت٘ت» ٍٗعتقذ الخ٘بم ؤى خو٘ع العٌبغش فٖ تشک٘دت
ٍاًحالل دامن ،األخضاء الجس٘كٔ التٖ تتشکت هٌْب هبدٓ الوَخَدات ّدٖ دامودبً فدٖ تدودع
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ٍتسشق ،فبإلًسبى الزٕ ٗوَت تَدت خثّتِ فٖ ثكدي الثدشٕ ٍتٌحد عٌبغدشُ ٍتجعثدش ٍقدذ
ٗذخ ثعؽ ّزُ العٌبغش الوتجعثشٓ فٖ عسػٔ سشٍٍٓ ؤٍ صّشٍٓ خج٘ضٓ ؤٍ کتلٔ ق٘ي ؤٍ عدشٍٓ
اثشٗق(ًسس الوػذس.)11 :
فساشٓ التطبئم ّٖ هي خػبمع فلسسٔ الخ٘بم الٌ شٗٔ ،ؤهب فلسستِ العلو٘ٔ فةًْب فلسسٔ
سعبدٓ ٌٍّبءٍ ،فلسسٔ ضَْات ٍهلزات ،فَْ ثزلک «اث٘اَسٕ» الٌضعٍٔٗ ،ددذ السدعبدٓ فدٖ
هكبٍٕ الولزات ٍالوطتْ٘بت ٍٗقَل ّازا هٌطذاً:
هٖ خَسدى ٍ ضبدثَدى آٗ٘ي هدي اسدت

فبسغ ثَدى ص کسش ٍ دٗي ،دٗي هدي اسدت

گستن ثِ عشٍس دّش کبث٘ي تدَ چ٘سدت

گستددب دل خددشم تددَ کددبث٘ي هددي اسددت

(الخ٘بم :سثبع٘بت)
التشخؤ:
بى دٌٗدددٖ الٌْدددب ٍسضدددف الحو٘دددب
قل دتض هددبرا ٗاددَى هَْددش عددشٍس الددذ

ٍاثتعدددبد عدددي کددد دٗدددي ٍ کسدددش
ّْد دشِ قبلد دتْ خدددزالى قلجدددک هْدددشٕ

فبلطددعشاء الغشث٘ددَى ٗطددجَْى الخ٘ددبم ثدإث٘اَس ٍؤثددٖ العددالء ٍغَتددِ ٍضددَثٌَْس(ًسددس
الوػذس .)11:ؤهب تطبئم ؤثٖالعالء لن ٗاي کتطدبئم الخ٘دبم ثد کدبى حق٘ق٘دبً ه لودبً ،ألىّ
الوعشّٕ عبش صاّذاً هتقطسبً ثع٘ذاً عي الولزات ٍالطَْاتٍ ،کبى ٌٗ ش داموبً بلٖ لزامز الذً٘ب
ً ش اصدساء ٍؤقَالِ السلسس٘ٔ ؤخالقٍ٘ٔ ،ؤهب هطبثْتِ لضَثٌَْس ّٖ هي خْٔ التطدبئمٍ ،ؤهدب
ضجبّتِ لغَتِ الطبعش السشًسٖ َّ هي خْٔ عذم الوجبالٓ ثبلذٗي ٍؤهب غَتِ ؤع ن ضخػد٘ٔ
ؤدث٘ٔ هوتبصٓ فٖ القشى الثبهي عطش ً شتِ بلٖ الابمٌبت کالخ٘دبم ٍلادي اعتقدبدُ فدٖ ا
ٗختلف اختالفبً تبهبً عٌِ.
وتیجة البحث
ٗواي القَل فٖ ًْبِٗ الاالم ؤىّ الطبعشٗي الوتطبمو٘ي اضتشکب فٖ ؤغدَلٍ ٍافتشقدب فدٖ
ؤغَلٍ ؤخشٕ:
 .4کبًب کالّوب هتطبمو٘ي ٍهتسبمل٘ي فوي تطدبئّوب ؤًْودب کدبى ٗتسدبمالى دامودبً عدي
الكج٘عٔ ٍالَخَدٍ ،ال ٌٗتْ٘بى ثبلدَاة کوب قدبل اٗل٘دب اثَهبؾدٖ فدٖ قػد٘ذٓ «الكالسدن»
ٍقػبمذ ؤخشٍٕ ،اًطذ الخ٘بم ؤٗؿبً فٖ سثبع٘بت هتاشسٓ.
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 .1کبى الخ٘بم هي ضعشاء الكج٘عٔ ٍلِ عالقٔ ثبلسشدٍس ٍالَسد ٍالدٌٔ ٍالٌجبت ٍالولزات
الذًٍَ٘ٗٔ ،اثَهبؾٖ ّازا کبى ٗعتقذ ثبلكج٘عٔ ٍٗحٖ٘ ثلجٌبى ٍقج٘عتْب السزٌٓٗ .طذ خ٘بم:
ثٌگش ص غجب داهي گ چدبک ضدذُ اسدت

ثلجد ص خوددبل گد قشثٌدبک ضددذُ اسددت

دس سبِٗ گ ًط٘ي کدِ ثسد٘بس اٗدي گد

اص خبک ثشآهذُ است ٍ دس خبک ضذُ است

التشخؤ:
ؤهب تشٕ األصّبس فْ٘ب عجثدت ٗدذض الػدجب
فجبدس الضّدش ٍدتْ ؤًدت األسدٖ ٍالاشثدب

ٍهي خوبلْدب غدذا الجلجد ٗطدذٍ قشثدب
فْزُ األصّبس کن صّتْ ٍکن عدبدت ّجدب

ٍاثَ هبؾٖ کبى ٗعتقذ ثإى الشٍح سَف تزٍة فٖ ٍخَد األصّبسٍ ،سثوب تح سٍحْب فدٖ
صّشٓ ؤٍ اثشٗقٍ ؤٍ ضٖء آخش هع اعتقبدُ کبهالً ثبلكج٘عٔ الحشٓ هٌطذا:
فبلودددددذ لألصّددددبسِ ٍالٌغوددددبتِ
کددي صّددشًٓ ؤٍ ًغوددًٔ فددٖ صّددشٍٓ
توطٖ الطَْس علٖ الَسٍد ؾدحَکًٔ

ٍتٌددبم فددٖ األضددَاکِ هاتئجددبتِ

ٍتوددَت رٕ للعقددن قجدد هوبتْددب

ٍتعدد٘ص تلددک الددذّش فددٖ سددبعبت

(اثَهبؾٖ)441 :1003،
 .9بى الخ٘بم کبى هعتقذاً ثبلذٗي ٍثبٙخشٍٓ ،کدزلک اثدَ هبؾدٖ کدبى اعتقدبدُ ثبلدذٗي
ٍثبألهَس اإللِْ٘ قَٗبً ٍال ْٗتن ؤى ٗاَى هسلوبً ؤٍ هس٘ح٘بً ؤٍ َْٗدٗبً کوب ٗقَل هٌطذاً:
ا ُ فدددٖ السادددشِ ٍالع٘دددَى
ثٌ٘ددٖ ٍثدد٘ي الع٘ددَى سددش
برا عػددت فاشتددٖ القددَافٖ

ؤٍحت لٌسسدٖ ثْدب الدٌدَى

اى کددددبى خ٘دد دشٌ ؤٍ ضدد دشُّ

بًّددددب بلددددٖ ا ِ ساخعددددَى
(ى.م)111:

ٍٗقَل الخ٘بم ّازا:
اص خدددبلق کشدگدددبس ٍص سة سحددد٘ن

ًَه٘ذ ًٖ ام ثِ خشم ٍ عػ٘بى ع د٘ن

گش هست ٍ خشاة هشدُ ثبضدن اهدشٍص

فشدا ثخطذ ثِ اسدتخَاى ّدبٕ سهد٘ن
(الخ٘بم :سثبع٘بت)

التشخؤ:
ؤًددب لسددت ؤقددٌف هددي خددبلق
برا ال٘ددَم ه دتی سددشٗع الكددال

سح٘ن لعتء رًدَثٖ الحسدبم
س٘عسَ غذاً عي سه٘ن الع دبم
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 .1کبى اثَ هبؾٖ هعتقذاً ؤى غٌعِ هي قج ا هي التشاة هْوب کبى الَخدَدٍ ،اعتقدبد
خ٘بم کبى ّازا ٍقذ اقتجس کالهِ هي الخ٘بم ثقَلِ:
ٍهلّددت حتددٖ هِددي األحجددبة
سئوت ًسسٖ الح٘بٓ هع الٌدبسِ
ٍتوطددت فْ٘ددب الواللددٔ حتددٖ

ؾدشت هي قعبهْن ٍالطدشاةِ

علّوتٌٖ الح٘بٓ فدٖ القسدش ؤًدٖ

ؤٌٗوب کٌت سبکي فدٖ التدشاة
(اثَهبؾٖ)11 :1003،

ٍٗقَل الخ٘بم:
ٗک چٌذ ثِ کَدکٖ ثِ استبد ضدذٗن

ٗک چٌذ ص استبدٕ خَد ضبد ضدذٗن

ربٗبى سخي ضٌَ کِ هب سا چِ سسد٘ذ

اص خبک دس آهذٗن ٍ دس خبک ضدذٗن
(الخ٘بم :سثبع٘بت)

التشخؤ:
کن غشتض قسالً لتحػ٘ العلَم ٍکدن
فبسوع ختبم حذٗثٖ هب ثلغدت سدَٕ

ؤغددجحت ثعددذ ثتددذسٗس لْددب قشثددب
بًّددٖ خُلقددت تشاثددب ثددن عددذت ّجددب

ٍٗقَل فٖ سثبعٍ٘ٔ ؤخشٕ:
تب خدبک هدشا ثدِ قبلدت آه٘ختدِ اًدذ

ثس فتٌِ کِ اص خبک ثشاًگ٘ختدِ اًدذ

هددي ثْتددش اص اٗددي ًوددٖتددَاًن ثددَدى

کض ثَتِ چٌ٘ي هشا ثدشٍى سٗختدِ اًدذ
(ى.م)

التشخؤ:
کددن فتٌددٔ قددذهبً ؤثددبس هددي الثددشٕ
ؤًدددب ال اؾددد٘ق تشق٘دددب عوادددب ؤًدددب

بر کدددَاى الجدددبسٕ تشاثدددٖ ٍغدددَاسا
ف٘دددِ فكٌ٘دددب ؤفشغدددَُ کودددب تُدددشٕ

ٍ .1کبى اثَهبؾٖ هي الزٗي ٗعتجشٍى الخوشٓ عبهالً لٌس٘بى الْوَم ٍاقتجس کالهِ هدي
الخ٘بم قبمالً:
کوطددبع الشّجددبى فددٖ األغددالسِ
ٗدددب ؤْٗدددب السدددبقٖ ؤدس کإسدددبتْب
ٍاًددس الْوددَم فلدد٘س ٗضسددعذض راکددشاً

ٍاسدددقِ الٌددددَم فةًْدددب خلّبسدددٖ

ٍاغددشت ثْددب عقدد الٌددذٗن ٍلجادددِ

هددب ًغّددع الحبسددٖ کعق د الحبسددٖ
(اثَهبؾٖ)944 :1003،

ایلیا أبوماضی بیه التشکیک والریبة فی الحیاة 727 /

ٍٗقَل الخ٘بم هٌطذاً:
غجحٖ خَش ٍ خشم است خ٘ض إ سبقٖ

دس ض٘طِ کي آى ضشاة اص ضت ثدبقٖ

خددبهٖ ثددِ هددي آٍس ٍ غٌ٘وددت هددٖداى

اٗددي ٗددک دم ًقددذ سا ٍ فددشدا ثددبقٖ

ٌٍٗطذ ؤثَ هبؾٖ ثٌسس ّزا الوعٌٖ قبمالً:
ساق الػدددجبح فقدددن ؤسق ثضخبخد دٍٔ
ثددن اسددقٌٖ کإسددبً ٍثددبدس لح ددًٔ

ثددبقٖ سددالفٔ ل٘لٌددب ٗددب سددبقٖ
هِي عوشًب سدتضٍل فبلغدذ ثدبقٖ

ٌٍّبک فشٍق ٍهطبثْبت کث٘شٓ ال ٗقدذس الوقدبل ؤى ًجحدث ؤکثدش هدي ّدزاٍ ،بى کدبى
الودبل لٌب س٘اَى الجحث فٖ هقبلٍٔ آخش.

 / 611دراسات األدب المعاصر ،السنة السابعة ،ربیع  ، 6931العذد الخامس والعشرون

المصادر والمراجع
القشآى الکشین.
اثَالعتبّ٘ٔ4331 .م ،الذیَاى ،ضشح هد٘ذ قشاد ،ث٘شٍت :داس الاتبة العشثٖ.
اثَهبؾٖ ،اٗل٘ب4344 .م ،تزکاس الواضی ،هقذهٔ ثقلن خجشاى خل٘ خجشاى ،القبّشٓ :الوكجعٔ الوػشٗٔ.
اثَهبؾٖ ،اٗل٘ب4311 .م ،دیَاى الجذاٍل ،ث٘شٍت :داس العلن للوالٗ٘ي.
اثَهبؾٖ ،اٗل٘ب1003 .م ،الذیَاى ،ضشح غالح الذٗي الَْاسٕ ،ث٘شٍت :داس الْالل.
ثَضٌساٖ ،ؤ.م4331 .م ،الفلسفة المعاصرة فی اسٍتا ،تشخؤ عضت فشهٖ ،ث٘شٍت :داس الاتبة.
حس٘ي ،قِ .د.ت ،حذیث األستعاء ،هػش :داس الوعبسف.
خَسٕ ،السشد4359 .م .ایلیا اتَهاضی؛ شاعش الجوال ٍالتفاؤل ٍالتساؤل ،ث٘شٍت :ث٘ت الحاؤ.
دٕ قشاصٕ ،ف٘ل٘ت4349 .م ،تاسیخ الصحافة العربیة ،ث٘شٍت :الوكجعٔ األدث٘ٔ.
ساس  ،ثشتشاًذ4399 .م ،حکمة الغرب ،الفلسفة الحذیثة والمعاصرة ،فااد صکشٗب ،کَٗت :عبلن الوعشفٔ.
ضشاسٓ ،عجذاللك٘ف4351 .م ،ایلیا اتَهاضی ،ث٘شٍت :داس غبدس.
ض٘خَ ،األة لَٗس4311 .م .اآلداب العربیة فی القشى التاسع عشش ،ج ،4ث٘شٍت :الوكجعٔ الابثَل٘ا٘ٔ.
الخ٘بم الٌ٘طبثَسٕ ،عوش4334 .م .ستاعیات عوش الخیام ،تشخؤ ؤحوذ الػبفٖ الٌدسٖ ،ث٘شٍت :الجالغ.
غ٘ذح ،خَسج4351 .م ،أدتٌا ٍأدتاؤًا فی الوْاجش األمریکیة ،ث٘شٍت :داسالعلن للوالٗ٘ي.
فتحٖ غسًَٓ ،دذٓ4311 .م .ایلیا اتَهاضی ٍالحرکة األدبیة فی الوْجش ،ثغذاد.
القجبًٖ ،عجذالعل٘ن4311 .م .ایلیا اتَهاضی؛ حیاتِ ٍشعشُ فی اإلسکىذریة ،ث٘شٍت :هٌطَسات عَٗذات.
الاتبًٖ ،هحودذ4391 .م ،الصشاع تیي القدذین ٍالجذیدذ فدی األدب العشتدی الحدذیث ،الوغدشة:
داس الثقبفٔ.
الوعشٕ ،اثَالعالء1001 .م ،دیَاى سقط الضًذ ،ضشح ٍ تعل٘ق ٗحٖ٘ ضبهٖ ،ث٘شٍت :داس الساش العشثٖ.
الوعَش ،سبلن4331 .م ،ایلیا اتَهاضی؛ تیي الششق ٍالغشب ،ث٘شٍت :هاسسٔ ثحسَى.
الٌبعَسٕ ،ع٘سٖ4311 .م .ایلیا اتَهاضی؛ سسَل الشعش الحذیث ،ث٘شٍت :هٌطَسات عَٗذات.

المىابع الفارسیة
ً بهٖ سوشقٌذٕ عشٍؾّٖ 4999 .د ش ،چْاس هقالِ ٍ تعلیقات ،تػح٘ا هحوذ هع٘ي ،تْشاى :غدذإ
هعبغش.
خ٘بم ً٘طبثَسٕ ،عوشّ4919 .د ش ،ستاعیات خیام ،هقذهِ ٍ ضشح هحوذعلٖ فشٍغٖ ،تْشاى :اًتطدبسات
خبٍٗذاى.

