
 

 

 

 

 الرُّؤية الكونية لدى اخليام والزهاويُّ يف ميزان املقارنة والّتحليل

 2أحمد صنوبر، *1يعبد الرضا عطاش
 عبادان، آزاد اإلسالمية جامعة، وعضو هبي ة التدريس مساعدأستاذ  .1

 . طالب دكتورا ، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة آزاد اإلسالمية، عبادان2
 

 (17/9/2016؛ تاريخ القبول:  28/7/2016)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

ــة      ــذ البداي ــون من ــرات األ  مــن زمــن الرســول االكــرم     انتشــرت احلضــارة االســالمية بــالعلوم والفن ــة واســتمرت يف الفت موي

هـا مـن   والعباسية فهذ  احلركة نشط  بعد دخول األُمم اجلديدة يف اإلسالم وبعد االمتزاج الـذي حصـل بـني األُمَّـة العربيـة وغري     

كالفارســية والتُّركيــة واهلنديــة ومتيــزت هــذ  احلضــار  بالتوحيــد والتنــوع يف العــرق والفنــون والعلــوم فامتــدت أواصــرها يف      األمــم

ــرازي )        ــل ايب بكــر ال ( صــاحب كتــاب احلــاوي يف الطــب   هـــ304-251ايــران وبــدأت تنــتج مثارهــا بظهــور شخصــيات فريــدة مث

 واألرصـاد ( صـاحب القـانون والشـفاء    هــ 428-371الطبيب وايضاا مثل ايب علـي سـينا )  واجلدري واحلصبة وكتاب من الحيضر  

( صـاحب رسـالة ميـزان احلكمـة املقابلـة ورسـالة الكـون والتكليـف فظهـر علـى مسـرل الفكـر             هــ 536-440واحلكيم عمـر اخليـام )  

ولكـن هـذا   « الكـون والتكليـف  »ثـل رسـالة   واألدب كفيلسوف مشائي تـابع ألبـن سـينا فيـدافع مـن تلـك الفكـرة يف رسـائل  الفلسـفية م         

اخليـام يبـدي لنـا صـورة اخـرى مـن افكـار  يف الرباعيـات فنسـميها اآلراء التحرريـة يف عصـر اجلمـود مث ظهـر حـافظ الشـريازي                

هـاوي  الذي لقّب بـشارل افكار اخليام فهذ  الورقة البحثية تتكفل دراسة تطبيقيـة فيمـا بـني رباعيـات اخليـام والشـاعر العراقـي الز       

ــة أنى           ونكشــف فيمــا بينــهما مــن نقــاط مشــتركة وخمتلفــة ومــدى تــث ر الزهــاوي مــن اخليــام حيــف نصــل إىل هــذ  النقطــة اهلاّم

ختلف  لغـاهتم لكـنَّهم يشـتركون يف أمـور كـثرية نبينـها مـن خـالل هـذ  الورقـة ومـا أحوجنـا اليـوم هلـذ  الدراسـات                االبشرية مهما 

 .لضَّغناء العالقة نتيجة التَّباعد الفكريالت تقر ب األمم وترفع احلقد وا
 

 ةلمات الرئيسكال

 .ةياميالفلسفة اخل ،الزهاوي ،اتيالرُّباع ،امياخل
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 ةمقدم

اتــ  يانــ  حوك القــرن اخلــامس اهلجــري القمــري  ســابوري يفيام النيــم عمــر اخلكــيعــاش احل

ة يخالدة يف اآل ار العلمى ة تبقيبصمة علم كران والرّجل قد تريا يف ةيتقارن الدولة السلجوق

جنـد أنى   ةيـ األدبو ةي، عنـدما نـدرس آ ـار  الفلسـف    األدبو الفلسـفة و اياجلغرافو اتياضيالر يف

ة يـ فكير كذويـ  ثب  لنـا وجـود اخلـالق   يف يلكالتو ونكاراا متناقضة ألن  يف رسالة الكفأو ل  آراء

اآلراء. فهــذ   كقــد تتعــارض مــع تلــ  يف النظــرة األوىلو اتــ ين يف الــبعض مــن رباعكــلو ا باتــ 

مـن  و مرّ العصـور ى دة عليام قد أنتج  دراسات عديات اخليرباع جندها يف ة التياالزدواج

جنـد  و ام بصـورة واضـحة  يـ تـث ّر مـن اخل  ي  هـؤالء الزهـاوي الشَـاعر العراقـي املعاصـر الـذ      نيب

اتـ  جنـد أنى   ينظم رباعيـ ضـاا عنـدما   وأي نظمااو ام نثراَيات اخليعرّب رباعي عندما ريهذا التث 

 هــذا األســاس بعــد مــاى ام علــيــات اخليــ رباعنيمضــام رتــ  مــنكفى  منــها قــد اســتوحريٍثكـ يف 

ة فمــن خــالل هــذ   يــاهتمــا تظهــر أمامنــا األســ لة التال يرمهــا مــن خــالل رباع كفى نتعــرف علــ

 الورقة نتداوهلا.

 أس لة البحف

 ات ؟يرباع ام يفيتبنَّا  اخلي الىذ يُّر الفلسفكما هو الف (أ

 ام؟يف تث ر الزهاويُّ من اخلكي (ب

 ؟ي الزهاوو امية عند اخليونكة الك املشترنياملضامي ما ه( ج

 منهج البحف

 لي.يأساس املنهج النَّقلي التَّحلى هذ  الورقة تدرس النّقاط العالقة يف البحف عل

 ان املوضوع يب
تبـدوا متناقضـة    الىتو امية واإلهبام عن آراء اخلية نرفع الضَّبابيمن خالل هذ  الورقة البحث

ــاعر العراقــ الزَّو مــع بعضــها ــ  الشَّــد ي هــاوي الشَّ ــة الفارســ دينظــراا حلبُّ  بعــد ســفر  اىلو ةيللغّ

هـــذ  املعرفــة هبـــذ    ي قراءهتـــا فجلبــ  للزهــاو  ى ف علــ كـــام فعيــ آ ــار اخل ى ران تعــرّف علـــ يــ ا

 لنــا يف جتلىــ  ة والىــتيــركات الفكة نوعــاا مــن االنبــهار فظهــر هــذا االنبــهار باالشــترا يالشخصــ

من أَجود  يالىت هو نثرااو ام نظماايات اخليلرباع ي ب الزّهاويهو تعر: األوَّلاملوضع : نيموضع
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يف « اركـ  بنيحس»بات يالتعر كر تلكذو اميار اخلكأَفى ألنّ  قد عرّف مغز ؛بات املوجودةيالتَعر

نظـم الزهـاوي   : ( املوضـع الثـاين  هــ 1383« )افة الشـعر العـريب  يام يف ضـ يات اخليرباع»تاب  ك

ة كات املشتريام فاختزلنا من هذ  الرباعيات اخلية مع رباعك مشترنية مبضاميربات عيرباع

 : ليية واضحة وهي مبا يركت جاهات فا ستة نياملضام

 ة حوهلا ياآلراء العلمو اةية حول احلرياحلك والشَّ .1

 الفخار لهن اىليتبدو رجوع االجسام .2

 انة اخلالق كم .3

 ت  عندمهايفوكي املعاد .4

 املعرفة يف مثن العقل االنساين .5

 ار.ياالختو اجلخ .6

 ية البحفأَمه

تتجلىى أمهية دراسة هذ  الورقة البحثية والىت تعدُّ مـن الد راسـات التَّطبيقيـة يف جمـال الفكـر واألدب      

الشُّــعوب  بـنيَ األ مـة الفارسـية واألُمَّــة العربيـة ونظـراا لــدور الدَّراسـات التطبيقيـة يف التقريــب فيمـا بـني         

 فإنى هذ  الدَّراسات تقوم بسد  الثىغرات الثىقافية فضال عن إجياد الوئام واإلخاء والتَّقارُّب.  

 ية البحفخلف

هنالك دراسة تطبيقية باللغة الفارسـية أجريـ  ضـمن رسـالة لنيـل درجـة املاجسـتر يف األدب العـريب         

بر زهاوي حت  إشـراف الـدكتور عبـداهلل    جبامعة كردستان حت  عنوان: تث ريات فكري واديب خيام 

فمــا وجــدنا حبثــا آخــر يعــاجل املوضــوع   والــدُّكتور جنــم الــد ين جبَّــاري وغــري هــذا البحــف  رســول

تطبيقيا لكـن هنالـك حمـاوالت فرديـة باللغـة العربيـة والفارسـية واإلجنليزيـة قامـ  بدراسـة وترمجـة            

 وشرل وتعليق على نتاجات اخليام والزَّهاوي كلِّ واحد منهما على حدة ومنها يلي:  

اا فعـرَّب  يـ أدبو اايـ ركف اميـ ول مـن اهـتم باخل  أ( م1883-1818تز جرالد )يعد  فيمن الغرب 

انى  ب حــىتيـ التّعر كاآلراء بـذل و اركـ االف كتلـ  الغـريب   ألة وعـرّف للقـار  يـ زياالجنل ىلإاتـ   يرباع

ــالرباع كام عـــخ تلـــيـــاخلى العـــرب تعرّفـــوا علـــ  ــا يف األدب و ة.يـــزياإلجنل ات املعرّبـــة إىليـ أمّـ

ة يـ ة واألدبيـ ركتّجاهـات الف ش( اال1356) اميدمي با خى تاب  املسمَّكناقش الدشت ب يّالفارس

ة ية واألدبيركة الفيهذ  الشخصى   للتعرّف علريبكفرصة  راينيام فقد اتال للجمهور اإليللخ
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 نياا مثّ مشّر عـن الـذّراع  يرباع 56 ات  يفيحدّد رباعو اميق لدراسة اخليإذ قام ببحف دام  دق

ــق حــول األف   ــللبحــف املعمّ ــة للخيار الفلســفك ــر ي ــ  املســمّ  كيف يام؛ العلّامــة اجلعف ل يــ"حتلى تاب

 »مقـاالا   يخكاي تور علكتب الدكة مث ية الفلسفيش( من الناح1372) ام"ي  خيشخص

ة يف لبنـان  يـ جملـة الدّراسـات األدب   يف «يفارسـ  ودر زبـان عـريب   ك مشـتر نيبر مضام امجاي

 الدراسـات و من البحوّ ريثكال كضا هناليوأ ام يف األدب العريبيار اخلكأفو  أدبريحول تث 

صُّ هـذا املوضـوع   خيـ مقـال   رناها حنتاج إىلكام فإذا ما ذية حول اخليباللغة الفارسى األخر

اتــ  جنــد أنــاء يرباعو اميــة الىــت تناولــ  عمراخليــللحــال وأَمَّــا الد راســات العربى وال مقتضــ

ــذم1981-1983)ي اتــ  مثــل امحــد رامــ   يب رباعيــالمعــة قــد اهتمــ  بتعر   ى تعــرف علــ ي ( ال

، فـاهتم امحـد رامـي    يكـوال ني   مـن املستشـرق الفرنسـ   يام عخ ترمجتها الفرنسيات اخليرباع

ــاعي فــدرس املخطوطــات الــت حصــل عل     يبتعر ــب الرب ــها بالقال ــا مــن امل يب ــات الفرنســ كه  ةيتب

طبعهـا يف لبنــان  و عيالبحـر السَّــر ى اا علـ يــرباع 168عـرّب  و 1923بـدأ عملــ  عـام   و ةيـ زياالجنلو

ضـاا طبعهـا   ياو وتريبـ  العـودة؛  مطبعـة دار  يف 1931ة يف عام يعها للمرة الثانطب وللمرة االوىل

 ضـاا جنـد امحـد صـايف    ياو ب يف القـاهرة يمنشورات غر آ ار  يفي يف مصر مع باق 1985عام 

بعـد  و ع البسـتاين يـ ام عخ ترمجة وديات اخليرباعى تعرّف علي ( الذم1977-1897)ي النجف

احلقبـة عملـ  لـثالّ سـنوات      كتلـ  رَّس يفكسبع سنوات ف حىت 1920طهران عام  ن يفكأن س

 ام وحـافظ أمحـد صـايف   يـ اا مـن مصـادر خمتلفـة للخ   يـ رباع 351ات فعـرّب  يب الرباعيتعرى عل

بصـورة  ي تعرفـ  وإتقانـ  األدب الفارسـ   ى ات نظـراا علـ  يـ الرباع وحـدة املوضـوع يف  ى علـ ي النجف

راعـوا  ين مل ين العـرب الـذ  ياملعاصـر بـات الـت صـدرت مـن األدبـاء      يدة خالفاا لسـائر التعر يج

ات إذ يــب الرباعيــة يف تعريــنَّــ  اســتعمل البحــور الصــعبة العرب كلو بــهمياملوضــوع يف تعار كذلــ

هـالل يف  ي مـ يحممـد غن  توركقـام الـد   كن.بعـد ذلـ  يجعل  مرماة للنقد الواسع مـن قبـل املنتقد  

 اميـ باخل يث ر الزهـاو تـ ى شـف مـد  كم( ب2009ف )ية خريآ ار  املنتشرة جمللة الدراسات األدب

وان يف ير مجاعـة الـد  كاا نـذ ريس أخـ يلـ و نـهما وآخـرَا  ي  بيـ ركة الفكدراسـة البنـود املشـتر    ىتبنَّـ و

 نصــوص»تابـ   كيف ي نـهم الزَّهـاو  يمــن بو ارهـا كنشـر اف  ام يفيـ هـذا املضـمار لقـد تــث رت باخل   

بصــورة و ةيــالعرباتــ  يام واســتخدمها يف رباعيـ ار اخلكــيف أف فــإنى الرَّجــل ختصــص« ودراسـات 

ة باللغـة  يـ اآلن مل جنـد أعمـاالا أدب  ى نَّ حتَّـ كـ   ليات الفارسـ يالرُّباع كب  تلي مباشرة يف تعرريغ

 دراستهاو ن من نقدهاكنتمكي الزهاوي و امي اخلنية قام  بالتَّقارن بية ذات شثن علميالعرب

 .أدت عملها رائعااو بصورة منفردة دراسات أعتن  هبما كن هنالكلو
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 ى الدِّراسات املقارنةد عليمته

ــث يظهـــرت إرهاصـــات األدب املقـــارن نت ــث ر بـــريجـــة ظـــاهرة التَـّ أوَّل  و داب املختلفـــة اآلني والتَـّ

اا عـام  يرك واحتلوهم عسينيونانيون اليها الرُّوميف ىنما غزيإرهاصات األفدب املقارن حد   ح

ل  مـن األدب  كـ فقـد صـار     قـايف أديب  بـاحتالل  ينيون الرُّوميونانيالد فقد قابل اليقبل امل 146

. تـثَ ىر  وناينيون باملسرل الي فقد تث ىر الروميني مرجعاا لفلسفة وأدب الرومينيونانيوالفلسفة لل

يني أمثـــال: ديـــ التَّراجينيونـــاني الينيمـــن املســـرح (يكاني)ســـ الرُّومـــاين يديـــالتَّراجي حاملســـر

ــبيوروي سيلكســوفو  . ريبهم يف املســرل وغــ يعــض أســال ب كىاهم وحــاكــوس وحايليدس واســخي

ـابق إال أنى    اآلداب يفنيدة بــ يــ ة العديــ وبــالرغم مــن احملــاوالت املقارن    (25: 1983)بكــادي،   السَـّ

 بـدأ  نيحـ  كفرنسـا وذلـ   يف م.1857سـنة   ثة مل تظهـر إال يف يمالمح هذا العلم مبدلوالت  احلد

ــ"آب الفرنســي املقــارين أول مــن اســتخدم "األدب  ان ي كــالــذ Abel villemainsلمــان" يل في

قـوم بإلقـاء حماضـرل  يف     ياألديب هلذا الفرع املعريفّ عود وضع األسس األوىلي  ياملقارن "وإل

ا  ية متناوال فياألوروب باآلدابون حول عالقة األدب الفرنسي يجامعة سور ات املتبادلـة  ريها التَـّ

ــامن يــطاليإ يفي  األدب الفرنســريوتــث  زييــاالجنلاألدب و  األدب الفرنســينيبــ ا يف القــرن الثى

مـي هـالل أنى األدب املقـارن قـد نشـثَ      يتور حممـد غن كالـد ى رويـ  (35م: 2001، )كلود بيشوا .عشر

 علوم نية بي  وصار ل  أمهيوتشعب  أنواع البحوّ ف تمل مفهوم ؛كف اية؛حييف القارة األُوروب

. عمـاد األدب والنَّقـد معـا   بـل أصـبح  نتـائج حبو ـ       ف؛ية النقـد احلـد  يـ األدب ال تقل عن أمه

هـا مـن الـدُّول    رياألدب املقارن يف فرنسـا قبـل غ   وأمَّا األسباب الىت لظهور( 20: 1981، )غنيمي

ــدة عوامـــل   رية فيـــاألُوروب ة يـــ الفتـــرة يف فرنســـا ومنـــها الثقاف   كة يف تلـــيـــانـــ  مؤاتكجـــع لعـ

 : من أمهها ة والىتياسية والس يجتماعواال

ــاخ : أوال ــالفرنســي  الثقــايفأن املن ي ملمارســة البحــف  يكالســكان مســعداا منــذ العصــر ال  ك

 األديب املعمق.

م ينـهم وبـ  يب كمة التـراّ املشـتر  يق  إىلينيهم من األُوروبريون قبل غيتنبَّ  الفرنسو: اي ان

 .ىاألخرة ياملناطق األُوروب

 ة.يضة املايانة فرنسا الثقافكاسترجاع م  يفينيدة للفرنسيالرغبة الشد:  الثا

: ة للدراسـة املقارنـة ومنـها   يها شـروط املدرسـة الفرنسـ   يتمل  فكة لقد ايهذ  الورقة البحث

تـوفر الـرَّابط   يي جمـال األدب وأن  ـون إلّـا فـ  كـ ثـر وال ت ك أو أني قـوم ني أدبـ نيون الدراسة بكأن ت
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: 1999، )عبـد  . اا أنى أحـدمها تـث ىر بـاآلخر   يـ خي وهـو أنى  بـ  تثر  يني األدبـ ني العلمـ نيبي خيالتثر

 ار .كأفو ة لقد تث ىر بثدب يالعرب ام إىليات اخليومبا أنى الزَّهاوي من خالل ترمجت  رباع (32

 ري والتَّث رة يف التَّث يقيي من هذ  الورقة التّطبخياجلانب التثر

 رانيـ ا سـفر  اىل و ةياللغـة الفارسـ  ى نظراا لتعرّف الزهاوي علـ و اميار اخلكأف عند الرجوع اىل

ــزو فردوســي راينيــللشــاعر االي ين الســنويبثاحلفــل التــ  ضــور  يفحو ــارة قــخ اخلي ام جنــد ي

مـا  ي كة الزهـاو ياا يف شخصـ ريبكـ اا ريام بصورة خاصَّة تـث  يللخو دب الفارسي بصورة عامَّةلن

ــنعرفــ  فاخل ــل نشــاطات الزهــاو   ي ــعتقــد اخليفمــثالا ي ام قــد فعّ ــاب التَّحــرُر الف ي ري كــام يف ب

 : لييقول ما يأساس من التّقدُّم فى اإلصالل عل إرادةو يريوالتّغ

 

 
 

  

 
 

(20: 1378، )املنصور   

طلـب أن  وي هـا يدعو اإلنسـان إل  يـ ة الـت يـ رة املسـتمرة التحرر كـ الف كقـد اخـذ تلـ   ي فالزَّهاو

 : نشدياملتخلفة ف اركاألفو العاداتى ثور علوي وديالبشرُ عن الق كنفي

 س ـــــــــريُوا اىل غايـــــــــات كمُ يف جـــــــــرأة   

ــانقٍ    ــورةَ خـــ ــادات   ـــ ــى العـــ ــوُرُوا علـــ   ـــ
 

 عصـــــــــــارلكالسَّـــــــــــيلل هَـــــــــــدَّاراا وكاإل 

ــدارل    ــى االقــــــ ــى عَلَــــــ ــرَّدُوا حتَّــــــ  وتَمَــــــ
 

(425م: 2008)الفاخوري،    

بعـد   أللـذهن القـار  ى تـداع يما » ل يقى ام حتَّير اخلكاء فياحى علعمل و لذا جاءف الزهاوي

 ركـ زعم أنى فيـ ان كـ ف (323م: 1962 ،)الرشـودي  .اميـ ات اخليـ ظنُّهـا رباع ي يقراءة اشعار الزهـاو 

ي ج قـد عرَّفـ  الزَّهـاو   ين هـذا املـز  كـ ل رناهـا كمـن عـدة مـوارد ذ    جيهي مـز ي ت جاهات الزَّهاواو

يف شـبايب بالطـائش   و  املثلوفـة ريايت الغكدعي باجملنون حلرن  يف صباي أٌكف قال يبنفس  ح

ق يخوخت بالز نــديشــ يفو هــولت بــاجلري ملقــاومت االســتبداد كيف و غــاي يف اللــهوياو خلفــت

اهرة  »و (46: 1962، )الرشـودي  .ة املخالفـة آلراء اجلمهـور  يجملاهريت بـآرائي احلـرة الفلسـف    الظـى

ورة    الىت نستطيع أن نراها بوضول يف يم والثـى شعر الزَّهاوي  هي النّزول إلىل احلري ة وإلباة الضَـّ

ــاة     ــى  ــط الفكــر واحلي ــى الواقــع املــردي وعل ــة     و عل ــل املنــاظلني مــن أَجــل احلري  ــ  مــن أَوائ إلنَّ

 ،)حممــدزاد « واملتمــردين علــى اجلــور والظ لــم واالســتبداد وكــان شــغوفاا باحلري ــة إلىل حــد بعيــد 

1436 :162). 
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 لسوفيام الفياخل

ــات الفــذة األدبيالشَّخصــ ــاول األدبــاء وال    ي ــامل ألنّهــا   كة دائمــا تقــع مطمحــا يف متن ــاب يف الع تّ

ان يــع األديــ يف مجنية فثصــبح  مــادّة  ــرّة للبــاحث  يــميجتــازت احلــدود اإلقل اأدهبــا و رهــاكبف

ل  حـدوداا  ى الطّائر يف ناء األدب ال تركأدب  و تّجاهات او ر كام بغزارة فيواللغات فهذا اخل

تفـنن  و سـابور يسـابوري ولـد يف مششـاد يف ن   يام النيم اخليالفتح عمر بن ابراه بوأحملقا فهو 

اتـ  مــع  ية تزامنـ  ح يهـا مـن العلـوم االنسـان    ريغو ايـ اجلغرافو اتياضـ يمثـل الر  علـومٍ شـىت   يف

 ينيهم مـن الغزنـو  يسـابق كهـؤالء السـالجقة   و رانيـ ة مـن ا ريثكـ مناطق ى طرة السالجقة عليس

ــر الس كــلو نشــاطاهتمى األُدبــاء علــو حرّضــوا العلمــاء قــد جنــد و ةيــنيوالدة ياســين ضــمن األُط 

 نف التقـو ية مثـل تـثل  يـ بعـض النشـاطات العلم   يفي اسـ ي الس ريام لقد تـث ىرَ مـن هـذا التـث     ياخل

 ينيللسلجوقي اسيعدم استقبال النّظام الس ى ن القكة ليار  حبركدر س أفينّ  أخذ كد لياجلد

ي ركـ أ ـر ف ي نشـر ا يمل و ثخذ احلذري كة فنجد  بعد ذليالتَّحرُّرو دةيار  ورواؤ  اجلدكإزاء اف

ام يف يـ ة للخيـ ركاملدرسـة الف ى والبُـدّ مـن التعـرف علـ     .كد آنـذا يـ اجلدي ت جاه  التحـرر اظهر ي

 ر واضـح كـ فو ام هـي عبـارة عـن فلسـفة    يـ اتـ ، فلسـفة اخل  يالفلسفة فضال عـن الغـوص يف رباع  

ــ   ؛ةيإذ هــي تابعــة لفلســفة املدرســة املشــائ   غــامضريغــو نا يعلــي ســ ذ ايبيــان مــن تالمكــألنّ

ــو تــاي» ـلقــب بــ يان وكــ لســوفيالف ــذا جنــد اخل ( 123: 1373)جعفــري،  ،نايابــن ســ « تل ــل  ام يفي

مَ « »هـل « »اءاملـ »ة يف بـاب  يآراء مشائ ألبدييف موضوع إ بات اهلل « يفلكالتو ونكال»رسالت   « لـ 

 : يني التالنيالقسمى ون علكاء يف اليقول انى االشيبواب هذ  األي فف

 العلة.ى سمَّياء فيشو ن سائر األ يكون حىتيكوهو الذي البدّ ل  أن : ولالقسم األ 

 ون معلوالا للقسم االول.يكهو الذي : القسم الثاين

اخلـالق هـو    نعـم؛  بيـ ي جيلـ يهل اخلالق موجـودٌ ؟مبـا   : السؤال التايى ب عليجيام يفاخل

 ق الوصــول جلــوهر هــذ  اإلجابــة هــو يــطرو وّنكــتي يالقســم الــذ كاملخلــوق ذلــو وّنكــالقســم امل

طــرل ي اءياألشــو بعــد ا باتــ  وجــود اخلــالق و ةيــاملشــاهدات التَّثملو االســتدالل املنطقــيو ركــالف

ون بعـد  كـ اء تيب أنى االشـ يـ جيف ؟اءياألشـ و  اهللنيما بـ يالعالقة في ما هي: ليمبا  السؤال التاي

اء فاخلـالق  ياالشـ ى ض الرباين الـذي أفاضـ ُ اهلل علـ   يالسبب هو الفو  اخللقيف ة يف املرتباهلل

 .خرىاملراتب األ تقع يف اءياألشو ونكهو رأس اهلرم يف ال

ضاا لـ   يأو ةيفلسفو ةيل  آ ار علمو يف القرن اخلامس ةالفالسفو نيركام من املفيان اخلك



310   1437صيف ، الثانيالثانية عشر، العدد ، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

طرحهـــا يف ي مثلوفـــة الـــت ريآرائـــ  الغـــ نظـــراا إلىلام يـــات فاخليـــالرباعي ة وهـــيـــاآل ـــار االدب

ن هذ  التهم ما كلو حلاداإلو ةمن بعد  بالزندق حىتو  يتهم من قبل معاصريان كات يالرباع

ام يـ ان اخل واحلقيقـة  اتيـ الرباع يف ةار  املطروحـ كـ ال افيـ ال نوع مـن سـوء الفهـم ح   إان  هي ك

ام أصبح حمطاا لنقاش يد فاخليمصدر  التّقلي ان الّذميتفاء باإلكعدم اال لإلنساند يريان ك

 ـاا فضـال عـن تسـاؤالت  احلـادّة حـول       يار  جركعرض أف ل زمان ألنّ  يف كن يفيركاألُدباء واملف

 جـاء هبـا يف   اتـ  الّـت  يا واملـوت فهـو أصـبح مشـهوراا ألدب    يعـامل الـدّن   ان إىليفلسفة اخللق واإلت

ي  ـوب فلسـف   ات يفيـ الرّباعي قـة وهـ  ي  الطّرلى إنسـان فهـذ  كـ ار هتـمُّ  كـ د من عرض افي وب جد

صـل اإلنسـان   يون لكالعامل وال اا يفيمُّل ملثالتّ لِّ زمان إىل كلتمس من ورائها دعوة اإلنسان يفي

فبهــذا ي ديـ ان التقلميـ رج مــن ربقـة اإل  خيـ مـا أورد  حــول موضـوعات شـىت   يمـن وراء البحـف ف  

فــر كتســبب  الّــت ألللمبــاداراا كــلــ  إنتــهم بالزّندقــة فــنحن مل جنــد يالسّـبب مــن قبــل الــبعض  

احلـافظ  كن يشـخاص بـارز  أى ام قد أ ّـر علـ  يفهذا اخل ار اخلالق أم العامل اآلخركإنكاإلنسان 

 اركاالف كجند جرالد قد تث ر بتل دب الغريباأل يفو اميار اخلكفألقب بشارل يان ي كازريالش

ي جنـد الزهـاو   االدب العـريب  يفو اتيـ الرباع ةترمجـ  يفى عظمـ  ةجـاء خبطـو  و ااريثكاندهش و

 اتــ  نثــراايب رباعيــتعر يف:  أوالانيفاجتــ  اجتــاه ةمباشــر ة فتــث ر بصــورينيائيــتــب اإلحكمــن امل

 ة؛كريـ الف ةالبنـود السـت   كاشـعار  فوجـدنا تلـ    ىلإام يـ ار اخلكـ ت جاهـات اف ا: ادخل ااي ان ؛نظمااو

 .دب العريباأل ىلإنقلها و اميار اخلكفحىي أأي قد وجدنا الزهاو ةيالنها يفو

الصـادر مـن    ض الربـاين يمنها أنى الفـ و رة رائعةكفو خاصي ام حول سبب اخللق رأيوللخ

نُّ ي ميـُ ون املطلـق الـذ  كـ املخلوقـات لـذا فهـو ال   ى ض عليفيللخلق فاهلل ي سيل الرئياهلل  هو الدل

ى املقـرر علـ   فيـ لكام إلنى التيـ قـول اخل يلـ   ك، بعـد هـذا   وخيلقهُم هميض علياملخلوقات بالفى عل

ــذ   ــوق هــو الواجــب ال ــدَّ ان ي املخل ــؤد يالب ــ  إزاء اخلــالق. هــذ  نبــذة وج  ي ــزة مــن آراء اخلي ام ي

ــا نســتنتج أنى للخ  كالفلســفة املــذ  ــورة فمــن هن ــذا فتســقط مــن    يام مدرســة فلســف ي ة واضــحة ل

ت   كتلـ ي اإلعتبار العلم هم هـا مـن الـتُّ   ريغو فـر كالو الزندقـة و وج هـ  لـ  اإلحلـاد    االهتامـات الـى

ــة ت يالصـــق  بشخصـــ  الـــت ــومي العمالقـ ــول أنى تلـــ كـ ــات هـــ اال كن القـ ــبعض  ينتي ت هامـ ــة لـ جـ

ذ   كر أول ي  ومل يات املنسوبة اليالرباع ة يـ قياتـ  احلق يرباع باالهتامـات ن رمـو   ياألشـخاص الـى

ا   يـ القـدرة الرَّبان و ة حـول اخلـالق  يرسـائل  الفلسـف   ام يفيـ ابـداها اخل  فاآلراء الت ة واخللـق ممَـّ

 املزاعم. كتفن د تل
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 أدبهي والزَّهاوي ل صدقيمج

ــاعر والفي ولــد الزَّهــاو  ان ي كــالزَّهــاو عــام م. وتــويف1863 ببغــداد عــام ي لســوف العراقــ يالشَّ

عشــرية الزهــاوي هــي احــدى عشــائر الكرديــة املعروفــة يف كردســتان العــراق وكــان   إىلي نتمــي

ل ابـو ُ ترب  كوقـد ت  1963ة والفارسـية  يتكلم عدة لغات كاللغة العربية والكردية والتركماني  تـ  يفـى

م العلـوم املختلفـة   ى قبـل علـ  ي يان الزَّهـاو كـ احلقبة ف كتل بغداد يف ان مفتي كالذو ان وكـ  تعلـ 

 ق نظــم الشــعر بالعربيــة والفارســية منــذ نعومــة أضــافر  يــهــذا الطر ســاعد ُ يفيرشــد  ويابــو  

قـوة الـذهن وأتَّضـح لـ  بـثنّ      و سرعة الفهـم والنُّبـوال   كتلميل" يأنى ولد  "مي والد الزهاو كأدرو

ا يــاملراتــب العل تثمّــل وصــول  إىليرَّس اهتمامــ  كــ ســائر اوالد  لــذا نيتلــف مــن بــخيان كــابنــ  

ــ  بالثقافـــة االســـالمو نيالـــدو قـــد علىمـــ  الفلســـفةو تـــ يتربى فحـــرص علـــ علىمـــ  اللغـــة و ةي قفـى

   حنـو الرُّشـد  ريسـ  يفي املنطلـق األوَّل للزهـاو  ي هـ ان  العائلـة  كة فية فضالا عن العربيالفارس

 اا يفياا لعبتـا دوراا اساسـ  يـ الزوجـة  ان و مُّ اوالاة فـاأل يـ ات  العائليح ال ننس دور املرأة يفو مالكالو

 ي: ليما يفي ت جاهات الزَّهاوا نبذة من   إىلرينشي ليما يت  وفي و شخص

 حول املرأةي ة الزهاويرؤ

 مٌّأنــــــــــــــــــ   للشــــــــــــــــــعبل كلِّــــــــــــــــــ   أ

 الطـــــــ نَّمــــــا الصَّــــــدرُ منلــــــك حيمــــــل إ

 وَّلَ درسٍأيتلىقـــــــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــــــــ   

 منــــــك قبلــــــلَ اجلميــــــعُ وهُــــــو صــــــبيي
 

ــ  ــا  أذا إفــ ــ   طابَــ ــو طبــ ــانَ لــ ــ   هــ  هنــ

ــرابا ـــــــــ ــةا وشَــــــ  طفلَ غــــــــذاءً وحكمــــــ

ــيسَ    ــلل لـــــ ــوَ للطفـــــ ــاا إفهُـــــ ــا كتابـــــ  لّـــــ

 تلقــــــــــــــــى الفنــــــــــــــــونَ واآلدابَــــــــــــــــا
 

(13: 1388)نيازي،    

ــة إذكاجملتمــع ى  املــرأة علــريبتــث ي ذعن الزَّهــاويــف ــعب فــإذا يــقــول أنــ  أَمُّ جلمي افى ع الشَّ

أنّ ي الزهــاوى ريصــاب بــاهلوان فــيالشــعب ف الضَّــعف إىل كذلــ انتقــلمخــول و ضــعفاا كأصــاب

 صف املرأة ي  الثاينيالب يفو سلباو اباجياجملتمع إى  علرية والتّث ياهلدا للمرأة دوراا مهماا يف

هـذا صـدر األُم هـو    و أخالقـاا و األطفـال غـذاءً وعلمـاا    يغـذِّ ي يالرحب هو الـذ  كقول إلنى صدروي

 ة.يمل اإلنسان منذ صغر  إذ هو منبع العلم والعاطفة للبشري حيالذ

 يللزَّهاوي اسيت جا  الس اال

 ينيم العثمـان كـ ات  لقـد زامنـ  ح  يمن ح ةا فاملرحلة االوىلياسيب  احدا اا سكواي الزهاو ةايح

بلـد    م يفكـ عتقـدون ان احل وي ون لـ  وزنـاا  ريعـ ياا وال ريث كـ العـريب  بـاألدب هتمـون  ي انوا الكـ ن يالذ
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ة أخـذ موقفـاا مُشـر فاا    يـ  قافتـ  العال  نظـراا اىل ي ا فالزَّهـاو يستبداداون يكب أن جيمثل العراق 

ان كــان ألسـباب  يـ بعـض األح  ان يفكـ ن كـ لو االســتبدادو الظ لـم  كت جـا  فخـالف ذلـ   إزاء هـذا اال 

ة أرسـل مـن قبـل    ياسـ يان لذا من أجل الـتَّخلص مـن مواقفـ  السُّ   يعض األحب م يفكاحلي ارجي

 بعـد الرُّجـوع إىل  ك وحصل  هنـا  بعض الثىورات الت إلمخادو من للمفاوضاتيال ومة اىلكاحل

 : الفترة قائالا كتل يفي ة فثنشد الزهاوكياملدرسة املل بلد  درَّس الفلسفة يف
ــد   ــالنَّ  حممَّــــ ــؤم نُ بــــ ــانَ يــــ ــن كــــ  مَــــ

ــ     عل ــــــــــمَ الــــــــــيقنيَ فثنّــــــــــ ُ يف دينلــــــــ
 

 تـــــــــى يف مـــــــــزنلل القـــــــــرآن أبلمَـــــــــا و 

ــ  طاعـــــــة  السُّـــــــلطان     ــ  عليـــــ  وَجلبـــــ
 

(169: 1369)مجيلي،   

عتقــاد  بالســلطان فيقـول إنى الــذي يــؤمن  ايف البيـتني املــذكورين أعـال  يفصــح الزهــاوي عـن    

ــا أن طاعــة الســلطان       بنبــوة الرســول األكــرم    وبثحكــام القــرآن الكــرن لــيعلم علمــا يقيني

لطان        واحلاكم العادل الذي بيد  السلطة أمر وجويب لكنَـّ  مل يفصـح لنـا الزَّهـاوي أنى طاعـة السُـّ

اس بـثمر السّـلطان وهـل أنى      الىت يدعو إليها يف هذين البيتني كم يكون مداها وإىل حدٍّ تعمل النَـّ

 يف دين النَّاس أم يف الشؤون العامَّة وكم يكون حدود هذ  اإلطاعة.للسلطان أَمرٌ 

ــام ويف ــواا يف 1886 عـ ــبح عضـ ــداد  م أصـ ــارف بغـ ــس معـ ــافر اىلو جملـ ــتانة سـ درّس و اآلسـ

دة يـ تـداول اآلراء اجلد و ةيـ صـفات  حـبُّ احلر   مـن أبـرز  و ةكياملدرسة املل ة يفياالسالم الفلسفة

كـان  ودفاعـ  عـن الـوطن     ة حبُـّ  ية األصـل ياسـ يتـ  السّ ضاا مـن نا يوأ ةيحول املسائل االجتماع

الزهاوي معروفا على مستوى العـراق والعـامل العـريب كـان جري ـاا وطموحـاا وصـلبا يف مواقفـ ،         

اإلعـدام   رار يف غياهـب السـجن وتنفيـذ أحكـام    فاختلف مع احلكّام عنـدما رآهـم يلقـون بـاألح    

 : هبم فنظم قصيدة يف حتيّة الشهداء مطلعها

ــى   كــــــل عــــــود صــــــاحب وخليــــــل   علــــ

ــة  ــل عـــــــــني عـــــــــخة مهراقـــــــ  ويف كـــــــ

ــابر    ــات منـــــ ــدوع القائمـــــ ــثن اجلـــــ  كـــــ
 

ــة وعويــــــــــل     ــ  رنــــــــ ــل بيــــــــ  ويف كــــــــ

 ويف كــــــــل قلــــــــب حســــــــرة وعليــــــــل   

ــول    ــودهن نقــــــ ــاء عــــــ ــ  خطبــــــ  علــــــ
 

(180م: 1958، )عبدالغين  

 كلقــد أعــدموا باملشــانق ولــذل ي اســيفــال الس كال إلنى رفاقــ  وأصــدقاؤ  يفي قــول الزَّهــاويف

شـب    يهم حسرة وحرقـة مثى  يل  النَّاس علكي كبوي   من العراقيلِّ ب كوالصُّراخ يفاء كنسمع الب

 ها هؤالء املقاومون.يها أ عدم رفاق  باملنابر صعد عليعل األلوال الىت
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 يللزَّهاو ت جا  األديباال

  من اعظم نات هـذ و املعاصر ة من االدب العريبيائياملدرسة االح اىلي نتمي يان الزهاوك

ــو   ــة هـ ــحإاملدرسـ ــريباء األيـ ــ  ح  ؛دب العـ ــ  تزامنـ ــ  بـــ يألنّـ ــرةنياتـ ــة املعاصـــ و  الفتـ رة النهضـ

ــل االدب العــريب القــدن      احيــائيون كــانوا يثخــذون   فاإل ــابع شــىت مث ــة مــن من ت جهــاهتم الفكري

رواجــ  ى ســاعد علــي الــذ ويتــث رون بالفعــل مــن االحــداّ اليوميــة املــتغرية ومــن األدب الغــريب

 ةيـــان قـــد تـــث ر مـــن العوامـــل االجتماع ي كـــاحلقبـــة فالزهـــاو كتلـــ حصـــل يفي االنفتـــالُ الـــذ

 قافتـ  مـن    سـتمدَّ ا ونالقـد   مـن االدب العـريب  ريبكـ لـ  حـظ    ك وحـد   آنـذا   ة الـت ياسيالسو

ها مـن خـالل مطالعتـ  لـبعض آراء الفالسـفة      يحصل عل ة التياملعرفة الغربي واالدب الفارس

الفجـر الصـادق للـرد    و" "الفلسـفة  ائنـات يف ك"ال: ل  آ ـار مثـل  ي ن الزَّهاوي ومنهم داروينيالغرب

ضــاا لــ  يأي ووان شــعر للزهــاويــوّل دأهــو و "لــم املنظــومك"الو "آراء حممــد بــن عبــدالوهابى علــ

ات يـ رباعى ب علـ يـ لـ  تعر و اميـ تـث ر هبـا مـن اخل    الـت ي هـ و ةيـ امي خنية مبضاميات عربيرباع

ــاخل ــام يـ ــداد كوشـ ــوان االدب يف بغـ ــة أخـ ــام ل مجعيـ ــاطع   1921 عـ ــائها سـ ــرز اعضـ ــن ابـ م. ومـ

نمـا زارت كوكـب الشـرق    يوح م.1932عـام  و ي وآخـرون ـاحلصري ومعروف عبد الغين الرصاف

دت بعض أغانيها أالسيدة ام كلثوم بغداد رحب فيها الشعراء ومنهم مجيل صدقي الزهاوي و

 : جاء فيهاوتيل اهلالل مبيدان بغداد بشارع الرشيد وقد حياها الزهاوي بقصيدة أيف 

ــن روض  ــؤوم أالفـــــ ــري مســـــ ــق غـــــ  نيـــــ

 زعمــــوا قــــالوا كفــــرت ومل أكفــــر كمــــا 
 

 م كلثـــــــــــومأبلبلـــــــــــة يـــــــــــا  وأنـــــــــــ  

ــرا   ــا كفـــ ــق بيننـــ ــال حـــ ــن قـــ ــل مـــ  أكـــ
 

(138م: 2001، )األعظمي  

ل احملبـوب  يـ ق اجلميـ ها لقد شـبَّ  الفـن بـالرَّوض األن   كتل مية الىتيباملقدرة العلمي فالزَّهاو

ت  كلقد شبَّ  أمّ  كع بعد ذلياجلمى لد   يـ الب نَـّ  يف كتغـرد وتطـرب األنـاع ل    لثوم بالبلبلـة الـى

عتقـد  يما قالوا بل إنَـّ   كفر كمل أ قول إلنَّينيفر فإنَّ  كتَّهمو  بالان ي  الىذيمنتقدى ردُّ عل يالثىاين

  قول احلقَّ.يبإن 

 ت  حول الغربيرؤي والزَّهاو

ز العـراق فنجـد لـ  بعـض     يـ جنلبتـدأت عنـدما احتـل اإل   قـد ا ي اة الزهاويح ة يفيالثان ةالصفح

نجــون البلــد مــن ين يوهــم الــذي صــدقاء للشــعب العراقــأحســبهم ي فينيزيــمــع االجنل املماشــاة

 ينيمنـة العثمـان  يز حترَّر من هيهذا الصدد أنى العراق بفضل اإلجنل قول يفي فينيم العثمانكح
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 ي: ليما يقول فيلذا ي العل إىلي هذ  األقوام سترتق كأنى األُقوام حتررت ومن بعد ذلو

 تضـطَرلمُ  حـربَ مـن بعـد  هـذا اليـومل      ال

ــ ُ إ  نى العـــــــراقَ بفضـــــــلل املنقـــــــذينل لـــــ
 

 مــــــــمُوقَــــــــد حتــــــــرَرَت االقــــــــوامُ واأل 

ــريتقي بعـــــــدَ   ــوامٍ وينـــــــتظمُ أسَـــــ  عـــــ
 

(103 م:2001، األعظمي)   

ر يرينى هذا التغـ أد كنؤ ة يـ اخلارطـة األدب  ان يفي كـ عنـد الزَّهـاو  ة ياسـ ياآلراء الس ع يفي السَـّ

 كذلـ  نتمـون اىل يانوا كـ ن يوالـذ  ، الرَّصـايف بـراهيم إي، حـافظ   مثـل امحـد شـوق   ينيايحعند اإل

 كذلـ  اىلك حد   آنذا ة املتتابعة التياسياالحداّ السي ه كذل الباعف يف واملذهب األديب

ــ ــريريالتَّغ ــواالجتماعة ياســيفهــم نظــراا لنوضــاع الس    اآلراء ع يفي السَّ ــت ةي  كحــد   آنــذا  الّ

احلفلــة  انشـد قـائالا يف   حـىت  كـة هـذ  احلر  قـد افـرط يف  ي نَّ الزَّهـاو كـ املواقـف ل  كتّخـذون تلـ  ي

 ي: زيم  للمستشار االجنلياق الت

 ارأف بشـــــــــــــعبٍ قَـــــــــــــد قَصـــــــــــــدُوا  

 مَــــا وَقَــــد جل ـــــ ُ مصــــحُوباا مبقـــــدرة    أ
 

ــدَا   إ  ــا قصــ ــوَ مَــ ــ  وهــ ــرل فيــ ــارة الشَّــ   ــ

ــاَي   ــال أبـــ ــرَ  أفَـــ ــامَ الشَّـــ ــداأقَـــ  م قَعَـــ
 

(ةاملقدم :1979)الزَّهاوي،    

 ـورة  » دةية مثـل قصـ  يـ  من آ ـار  االدب ريث كيفي العالء املعر قد تث ىر من ايبي ان الزهاوك

فمثالا جند  ي ضاا تث ىر من املعريان آرائ  ايقت  لبيطر يفو تاايب 345 تقع يف الت« مياجلح يف

  يفريسـ يعجز   ن يفكلو التَّجددو التَّمرد ام يفي  من اخليصدر الب تث ىر يفيبعض اشعار   يف

 اىل شرب اخلمر. التَّلذذ او الدَّعوة عدم اللجوء اىل العالء يف قة ايبيطر

 حجاب املرأةي والزَّهاو

ة مــن يــركهاتــ  الفات جاخــذ أي ر املعاصــر الــذكــ املتفنيتــث ىر مــن قاســم امــ  يجنــد   كبعــد ذلــ

ر يـ بـاب حتر  يفي الزَّهاوى اا خاصاا علريخلطها معاا لذا فنجد تث و ةيسالماإلو ةيالثقافة الغرب

امللـبس أنى   ة املـرأة يف يـ حر يفي قـول الزَّهـاو  يف (157: 86ي زنـان،  وهشـ )جملـ   . حقوقهاو املرأة

اجملتمع فالسُّفور هو رمز لطهارة املرأة ى ؤ ر عليال كإشي   أيس فيحد ذات  ل سفور املرأة يف

 ي: ليمبا قول يف

 زَعَمُـــــــــوا انّ يف السُّــــــــــف ور سُــــــــــق وطاا 

ــرٍ   ــوان  ط هــــــ ــفورُ عنــــــ ــذّبُوا فالسُّــــــ  كــــــ
 

ــاا    ــ  خَرابـــــــــ ــادي وانى فيـــــــــ  يف املهـــــــــ

 لـــــــــيسَ يلقـــــــــى معـــــــــرة وارت يابـــــــــا   
 

(10: 1388)نيازي،   
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نـابع عـن تـث  ر     ي هـو رأ و   حـول حجـاب املـرأة   يـ عـن رأ ي صر ل الزَّهـاو يأعال  ي الرُّباع يف

فور هـو عنـوان طهـر وهـو بع     يإذ  العلمايني ر الفلسفكبالف ألنى  ؛نيد عـن رأي الـد   يـ قول إنى السُـّ

لكنَّ هذ  الرُّؤية إلزاء احلجاب ربَّما وليدة  للمرأة.ي األخالقي ووجب احلجاب الظىاهريالشَّرع 

حيــوي ديــوان » صــراعات فكري ــ  وكانــ  يف مســاحة زمني ــة معينــة والــدَّليل علــى ذلــك مبــا يلــي  

اعر أن يسـتلهم مـن           ة فقـد اسـتطاع الشَـّ الزَّهاويُّ وجبة وافرة مـن الـدَّالالت واملفـردات القرآنيـ 

القـــرآن الكـــرن يف أَشـــعار  ويتنـــاص مـــع القـــرآن الكـــرن بصـــور خمتلفـــة منـــها االمتصـــاص    

لى علـى  واإل شاري والشَّكلي والكامل واجلزئي من  داللي اا وشكلي اا ليزيد أشعار  مجاالا وهذا إلن د

 .(172 :1434، )حمسين «شيءيل فإلنَّما يدل  على مدى إلميان  وبي ت  الد يني ة

 فلسفة الغربي والزَّهاو

اس هـو     يامـل ف كن حـول الت يـ ار داروكـ قد تـث ىر مـن أف  ي ضاا جند أنى الزهاويأ قـول إلنى بعـض النَـّ

ة للـدفاع عـن   يـ افكدرة الس  هلـم القـ  ي لة من النَّاس ل كهنالو نيفترس اآلخريمفترلس بقوت  

ى ان سائدا مذ جاء البشر علـ كاء وهذا األمر هو يسة لنقويالء من النّاس هم فرؤأنفسهم فه

 ي: ليما يفي قول الزهاوي فرية ال تتغيسنة رباني هذ  األرض فهذ  ه

 لــــــــيهمإنَّمــــــــا النَّــــــــاسُ إن نظــــــــرتَ إ

 هــــــذ  مُنــــــذ كانَــــــ  النَّــــــاسُ نَاســــــاا     
 

 آكـــــــــــــلٌ يف احليـــــــــــــاة أو مـــــــــــــثكول  

 ســـــــــــــــنة  اهلل  مَالَهـــــــــــــــا تبـــــــــــــــديل 
 

(30م: 1967)الزَّهاوي،    

بالن سـبة لإلنسـان    االجتمـاعي لكن يف البيتني أعال  يعرب الزَّهاوي عن رأيـ  حـول علـم الـنَّفس     

فيقول إنى اإلنسان وحسب طبيعت  إمَّا ظاملا وإمَّا مظلوماا وهذا األمر هو منذ أن خلـق اإلنسـان لكنَـّ     

ت        اسـم يف الشّطر الثىاين من البي  الثىاين يقوم يـذكر   اجلاللـة "اهلل" فيقـول هـذ  هـي سـنَّ  اهلل الـى

 إلنسان إمَّا شكوراا وإمَّاا كفوراا ظلوماا.  أودعها يف اإلنسان وهو اجلانب األخر فيكون ا

 اتيام الرباعيخ

حينما نتمعن يف رباعيات اخليام االصيلة والىت تتناسب مع شخصيت  ومدرست  الفلسفية جنـد   

ا جعلـ  أحـد        متحرراا يف بيان افكار  من القيود يف االبواب الفلسفية ول  نظام فكـري بـ  هـذا م مَـّ

ألنَّ  يخز آراء  حبريـة حيـف يفهمهـا اخلـواص والعـوام خاصـة ولـ          ؛يةئشااألركان يف الفلسفة امل

 بنود فكرية واضحة وتزهلا من رباعيات  املستندة إلي  فنلخصها على الرُّؤى التَّالية: 
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 مة الوجودكحو امياخل

مـة املـوت   كة املتواصـلة إزاء موضـوع ح  ريات تنتابـ  احلـ  يـ هذ  الف ـة مـن الرباع   ام يفيجتد اخل

ذ     ياة فيهذ  احلبعد  ة وال يـ س لـ  هنا ية لـ يالبشـر ى من علـ يهـ ي قـف موقـف املتسـائل أنى هـذا الـى

 ي: ليما يقول فيا أنَّ  ملاذا ج نا   مَّ ننتقل فميقول قوال واضحاا وقويجتد أحداا 

 

 
 

  

 
 

(271: 1356)دشت،    

ي اآلخـرة والّـذ   ا إىلية من الدُّنية اإلنتقالكهذ  احلرو ذهابناو ابُناي  إيفي هذا الدّوار الّذ

نـا فـال   يتـها غامضـة عل  يتـها وهنا يعامل آخر مازال  أبد نتقلون إىليا مث يالدُّن النَّاس إىل ثيتي

رون  ويـ  ايالدُّن أناس إىل ثيتياب والذِّهاب؟ فيهذا اإللم يلجبد بثنّ  ملاذا كتيجتد أحداا  ذهب آخـ 

ــالواقــع انى اخلو منــها ــدُّنكــني الى ات أ خــريــشــاهب  مــن رباع يمــا ي وهــذا الرُّبــاع  ام يفي  اير ال

ن مـن  يريثكشغل الي طرل هذا السؤال الّذين كلو ؤمن بالعامل اآلخريوجودها أو اآلخرة فهو و

دفــائن  كر وحيــ ة اإلنســان املســلم لتتبــع األجوبــةريبعــف حــي لة ام هبــذ  األســيــالفالســفة فاخل

 الذىهاب؟ ء وملاذايفلسفة اجملي أنَّ  ما ه اإلنسان العقول يف

ر كـ دعو  للتفيـ نوناتـ  ف كم سـترجع إىل يد مـن االنسـان أن   يـ ريور أعـال   كاملـذ ي هبذا الرباع

 فلســفة الوجــود  كهــو إدراو توخــا ي يالخهــان الــذ  صــل إىلياا ليــر ملكــفوي نفســ  والتَّثمــل يف

اجلــواب هلــذ   ى مغــز ر والتّتبــع إىلكــاملمــات فــإذا وصــل اإلنســان بعــد التُّثمــل والتَّف   و اةيــاحلو

رة  ا واآليعامل الدُّنى روي اهلل مال إىلكال كمسل كسلياألس لة فهو   قبضـة قـدرة   المهـا يف كخـ 

 ولــ يتّجاهاتــ  وما مــن ريثكــ الريغية لإلنســان فــ ريثكــشــف عــوامل  كمتــ  لــذا تن كوح اهلل تعــاىل

أسـاس  ى ة علـ يـ ة مبنيراهـا سـطح  ي مـا  ريقـة اهلل غـ  يحقى ريالعامل فـ   نظرت  إىلريآمال  فتتغو

 ام. ي  اخلير هذا ما دعا إلكدون تثمل وتفي سطح

 مة املوتكام وحياخل

نـاقش  ياة فيـ تنتـاب احل  ات الّـت يأسـ لة حـول بعـض السّـلب    ى علـ ي تـو حيهذا القسم من البنود 

قــف موقــف املتســائل  يات يــهــذ  الف ــة مــن الرُّباع  اة فهــو يفيــضــوع املــوت بعــد احل ام مويــاخل

وجـود  املـوت او اجلـوع     ال علم ل  قائالا إنى اهلل بعد خلق  لإلنسان ملاذا جعـل يف ي اجلاهل الىذ

 ى: النقوص األُخرو أو العطش
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(30: 1383، )بكار   

 ذا أحســــــــنَ يف التركيــــــــبلإ الصـــــــانعُ 

 إن ســـــــــاءف فمَـــــــــن أحـــــــــقُّ بالتَّريـــــــــبل
 

 ل ـــــمَ خيـــــرج نظمَـــــ ُ مـــــنَ الترتيــــــبل     

 أو أحســـنَ مـــا احلكمـــة  يف التخريـــبل    
 

(56: 1383)الدويب،    

اخليام يف هـذين الربـاعيني وغريمهـا يطـرل أسـ لة واحلـق انَـّ  اليريـد اإلعتـراض علـى اعمـال            

اخلالق بل الغرض مـن تلـك االسـ لة هـو الـدعوة اىل التَّفكـر يف مجـال أعمـال اخلـالق والـدعوة اىل           

ا إليـ   البحف والتّفكر والكشف للحقائق الّت ال تنجلي لإلنسان املسلم إلّـا بعـد التّفكـر وهـذا مـا دعـ      

إىل مبـدأ التّفكـر حـىت حتصـل      وأئمـة أهـل البيـ      األنبياء والصّاحلون والـنَّ  األكـرم   

 .املعرفة الذاتية الغري مورو ة ويتحقق احلديف القدسي "من عرف نفس  فقد عرف ربَّ " لإلنسان

 امياخلى اة لدياإلنسان واحل

طـرل  يا فياالنسـان مـن هـذ  الـدُّن    ى م بالفنـاء علـ  كـ احل ات من هذا القسم تتعرض إىليالرباع

إذ  ؛األفــرادى قــوم علــيقــول إلنى حجــر األســاس للمجتمعــات وي ام موضــوع الفــرد واجملتمــعيــاخل

مـن   املصـراع الثـاين   يفو شب   األفـراد بقطـرات مـاء مث جتتمـع هـذ  القطـرات وتصـبح حبـاراا        ي

إنســان هــو ذرة مــن تربــة  لىكــهــو أن و بــول هبــذا املبــدأي  فيهــذا التشــب ســتمر يفي  األول يــالب

اين يـ الب األرض   مَّ جتتمع هذ  الذىرات فتصبح أرضاا ويف قـف موقـف املتسـائل اجلاهـل      ي  الثـى

قـة  ية والدَّقكيـ العامل لـذا هبـذ  األسـ لة الذى    إىل كانيمن إتى اجلدوي ها اإلنسان ما هيقول أَيف

ــطــرل اخلي ا مث يعــامل الــدُّن  ان إىليــاإلتفلســفة  ر يفكــفيدعو اإلنســان ليــاملــوت و ام موضــوعي

 ي: ليما يقول فياخلروج منها ف

 

 
 

  

 
 

(347: 1356 )دشت،  

إشـارة  قطـرة فثصـبح حبـراا وهـو     كاإلنسـان   أعال  أنى الفرد مـن بـين  ي الرُّباع قول يفيلذا 

هـذا العـامل    يف ك ـ يجم عـين يذرة من التُّربة أصبح  أرضاا ؛فماذا و مة الفرد واجملتمعيق إىل
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ى عتـرض علـ  يات يـ مثـل هـذ  الرباع   ام يفيـ  .قـال الـبعض إنى اخل  ياختفو إنّما أن  ذبابة ج ـ  

 الفنــاءو ام حــول املــوتيــســثل اخليفي وا االمتحــان االهلــكدريــن مل يفلســفة مــوت الشــباب الــذ 

اإلنسان اصـالل أعمالـ    ى علي نبغيل  إنسان لذا ك  يرُّ علميل   يالفناء هو سبو قول إنى املوتوي

 خ.كالأل واالبتعاد عن املساوو مع النّاس

 ةيويامللذىات الدُنو امياخل

ضـاا  يأ كا فهـو مـن خـالل ذلـ    يالتَّلذذ من مواهب الدُّن   إىليام فيدعو اخليور أدنا  كالبند املذ

ا مثى يالـدُّن  التلـذذ يف  دعو اىليـ ا قهـراا مث  يل مـن الـدن  يـ د اهلل  مث الرحيـ اخللق ب ضوعتعرض ملوي

 : ون باالجباريكمببدأ فهو قد  ذعني

 

 
 

  

 
 

(347، 1356دشت، )  

ا دون ياة الـدُّن يـ احل ر اإلنسان يفيساين احلزن ك لريثكال غينيقد و لق ما حولناخياخلالق 

وم كـ أتعلـل فـاخللق حم   عاا حـىت يسـر ي د يثس التَّلذ ذ يفك امنقول  ي  الثاينيالب   مَّ يفى جدو

 إىل ريشــيقتــ  فهــو يان بواقــع املــوت وحقميــدل  باإليــام إنَّمــا يــت جــا  للخم الفنــاء فهــذا االكــحب

 .ا"يمن الدُّن كبية "وال تنس نصكة املباريمفهوم اآل

 ةيواالجتماعة ينياة الدَّياحل ة يفيام وآراؤ  العقلياخل

 ة الــتيـ ة والعقائديـ نيات الديمـن العصــب  االبتعـاد ات يــهــذا البنـد مـن الرباع   ام يفيـ دعو اخليـ 

جتلــب نفعــاا  األمــور الىــتو ياالجتمــاعالس ــلم  دعو إىليــو ةيــعقالن ةياســتداللة يــس هلــا خلفيلــ

 ي: ليما يقول فيف

 

 
 

  

 
 

(367: 1356دشت، )   

ــبل النَّهــرل/ مــعَ األهــلل   و عليــفصــلل الرب يف  كهنالــو ثسكــبالة  فهــات يــوحور األصــدقاءو جن

التَّلـذذ   دعو إىليهذا البند  ام يفياخل املعابد و دونَ عن املساجد يبع الشَّارلبونَ صَبوحاا/ فنحنُ

ل  ينَـّ  قـد   كل ان فارغـاا مـن العبـادة   كـ ة طاملـا  يزة اجلنسـ يعة وإشباع الغريمن املواهب الطىب فضـ 
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عتقـد أنى  وي ت يسـ قـد اتعبـ  نف   الـت ي ات هـ ي  فهـذ  العصـب  يـ نيات الديالعصـب ى هذا التلذذ علـ 

ــد تقــع حــاجزاا أمــام األف  كون كــة تيهــذ  العصــب  ــار التقدمكــالسَّ ــي  املــبينو هــذا أســاس ى ة فعل

 ال .ي أهل  وعنياخللوة دائماا ب فاراا من الناس اىل ات يطوال ح اميجند اخلي ركالف

 يالزهاوو اميعند اخل يف اإلِتِّجاهات الفكريةة يقيدراسة تطب

 ريثكـ ها األوَّل  تظهر لنا اليحصل عل ة الّتيركة الفياخللفي والزهاوو امياخلى بعد التَّعرف عل

 املقطوعـــاتو اميـــات عنـــد اخليـــالرُّباع جـــاءت يف الـــتو ة عنـــدمهايـــركالف اتكاالشـــترامـــن 

ة يمـن امجـل االوزان الشـعر   ي هـ  ات الـت يـ فالرباعي وان الزَّهـاو يد ها يف جندالقصائد التو

 كوهنال ، مستفعلٌ فَع.مستفعلٌ، مستفعلٌ األغلبى ة عليالت التاليهلا التفعي االدب الفارس يف

 .ةيالفارسـ و ةيـ ة العربياالوزان العروضـ  جنـدها يف  ارات التياالختو ات من الزحافاتيللرباع

ار  كــان افيــب ام يفيــاســتخدم  اخلي ل الــذيــاجلم فهــذا الــوزن الشــع   (635: 1381 ،)حكيمــي

م ف كفهـو قـد ت  اسـتعمال    لقـد أحسـن يف  و ةيالتحرر آرائـ    عـن مـا جنـد  يف   ى خـر أ  بصـورة  يـ لـى

عزهلـا مـن   و ةيـ اميات اخليـ للرباع اإلحصاءو اتيالرَّباع كتل بعد االمعان يفو ة البحتةيالفلسف

ي ر االحلـــادكـــالفو ة مـــن الزّندقـــةيـــات خاليـــ  جنـــد ان هـــذ  الرباعيـــات املنســـوبة إليـــالرباع

ة يآ ـار  الشـعر   يفي الزهـاو ى ار جندها علك  االفمثل هذو امياخل نُس بَ  اىل االهتامات التو

ر يواجلــدى ات والعوامــل اال خــري تــث  ر  مــن الشَّخصــ ريام غــيــزة مــن اخليفتــث ىر بصــورة متمــا 

جنـد  ى وآ ـار  اال خـر   باا يفينسـ و آ ـار   املـة يف ك سـ  كانعات قـد  رير انى بعـض هـذ  التـث    كبالذ

 : ةيالبنود الستة التال نهما يفيب اتكاالشتراهذ  

 يام والزَّهاوياخلى اة لدية إزاء فلسفة احلرياحل

 

 
 

  

 
 

(367: 1365دشت، )   

ــر عــن عق ار  الــتكــفأو اايلســوفاا مشــائيعرفنــا  في ام الــذيــفاخل  كة وذلــياســالمدة يــتعب 

 ةيعرف البدايان  مل  عينيالم كقصد من هذا الي لم هبذ  الصورة هلكتيملاذا  ينيت جا  الد اال

ي هـ و مـرّ الزمـان  ى وم علـ يوماا بعد ي رية تتغياجلواب هو انى العلوم االنسانو نسان؟ة لإليالنهاو

 كامـل تلـ  كت سـتثمرها يف ي  ان يـ علو بقدرٍ من العلومي تفيكاالنسان ان ال ى امل دائمٍ فعلكت يف



320   1437صيف ، الثانيالثانية عشر، العدد ، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 هـذا األسـاس يف  ى تسـاور ذهـن اإلنسـان علـ     هبامـات الّـت  شف الغطاء عـن هـذ  اإل  يكل اركاألف

لة يل احلصـ كتشـ ي تخطاهـا إذ هـ  يللمـؤمن أن  ي نبغـ ي ال ـة أ صـول    كهنالـ ي الم اإلهلـ كـ علم ال

 ي: ليمبا ي هو ة لإلنسانياملعرف

 إىلى ف وملـاذا أتـ  كيعرف ياإلنسان أن ى لزم علي آخر ريبتعب عرف مبدأ .يب أن : جيأوال 

 .ايالدُّن ات  يفيأولوي ه ان  ومايفلسفة إتي ه ا ومايعامل الدُّن

ش يعـ ي يعرف العامل الذياإلنسان أن ى لزم علي آخر ريبتعب ن هو.يعرف أيب أن : جياي ان

 هذا العامل. ات  يفيهل تطابق  فلسفة حو  يف

 .يقيعرف منتها  احلقياإلنسان أن ى لزم علي آخر ريبتعبن يأ عرف إىليب أن : جي الثا

اسـتعدَّ  و أعـدَّ لنفسـ    ألرحـم اهلل امـر  : طالـب   بـن أيب ي مـام علـ  إلا  يإل وهذا ما أشار

 (206: 1378)جوادي آملي،  ن؟يأ إىلو ن؟يأ يفو ن؟يعل م من أو لرمس 
الثىال ـة أعـال     ألمعرفـة املبـاد   ام يفيـ ة اخليـ نشد متث ِّراا مـن رؤ يهذا الصَّدد  يفي والزَّهاو

 ي: ليما يقول في

ــا   ــاذَا حَيينــــــــ ــارفٌ ملــــــــ ــتين عــــــــ  ليــــــــ

 ق يـــــــلَ ل ـــــــي ال تَق ـــــــل فكـــــــانَ جَـــــــوابلي 
 

ــاذَا م ـــــــن بعـــــــد  حـــــــنيٍ نـــــــزول       وملـــــ

ــنَ ذَا يق ــــــــل    ــل فمَــــــ ــا إن ملَ أق ــــــ  أنَــــــ
 

(45: 1976 ،)الزهاوي   

 ي: ليما يضاا فيف أيضيو

ــ ُ  ــابط  يف الظىــــــــالملألســــــ  درلي كخــــــ

ــدَفتنليح ـــــــــريةٌ ف ـــــــــي   حَيـــــــــايت صَـــــــ
 

ــام ي    ــعَاديت أَم أمَـــــــــ ــي سَـــــــــ  أوَرَائـــــــــ

 عَـــــــن بُلـــــــوُغي يف احليـــــــاة  مَرَامـــــــي 
 

(41: 1976الزهاوي، )   

ذ ى طرل نفـس املنحـ  ياة واملوت يحول فلسفة احلي الزَّهاوى إذن نر  ام يفيـ تَّخـذ  اخل اي الـى

ن واألُدبـاء وهـذا مـا دعـا اهلل     يركـ  مـن املتف ريثكـ  أعال  وهذا املوضوع لقد شغل عقول النيتيالب

ــتيــالغا صــلوا إىلير كــمــن وراء هــذا الف ى خلــق اهلل حتَّــ  رُوا يفكــتفيالبشــر أن  خلــق اهلل  ة الى

ذي الـ  كمـا أراد  لـ  إذن فهـذا هـو الوجـ  املشـتر      ى م اإلنسـان علـ  يسـتق ي كون والبشر فبذلكال

فلســفة و ن فلســفة املــوتات أعــال  عــيــالرُّباع ســثالن يفيفهمــا ي الزهــاوو اميــجنــد  عنــد اخل

ة يف كيا عندمها يفيركن جند اختالفا فكاة لياملوحَّد حول فلسفة احل أيعن عدم الرو اةياحل

 خاصي تفاء برأكاناا الىا بسبب االياح كالشَّو ةرياحلو ام ما هذا اللومية فعند اخلريهذ  احل
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هــذا  وضــولٍ يف الوصــول إىلســتمرار هــذا اإلهبــام وعــدم  اإىلي ؤدّيــ م مَّــا نيجعلــ  نصــب العــو

 ئكــتية خاصَّــة يــركتنشــث  مـن عــدم جــود مدرســة ف ي ة عنــد الزهــاورين هــذ  احلــكــلو املوضـوع 

 اة.ياحل ها يفيعل

 يالزهاوو اميانة اخلالق عند اخلكم

 فس ــرونين يركــالوجــود فتجــد املف انتـ  يف كمو ســثل عــن ربّــ يمنـذ بــدء اخللــق وجــدنا االنسـان   

ال أو الشـعور  يسب  من اخلوحي ر اخلالقكنيس لة فالبعض منهم من األ كتلة لاا خمتلفريتفاس

للخلـق فاخلـالق رأس اهلـرم    سب  علة العلـل  حيالبعض و د سدّ فراال اخلالقيري يالذ نسايناإل

 م يفك أ بتـوا وجــود اخلـالق عــخ الـنَّظم احلــا   ينيوالـبعض اآلخــر مـن العلمــاء التّجـرب    ،عنـدهم 

ن ين الـذ يركـ  هـؤالء املف نيضـاا مـن بـ   ياي الزهـاو و امية فاخلعيون والطّبكمظاهر املوجودات وال

 : دلوا بآرائهما حول اخلالقأو مربحثون عن اهلل لذا قد فتحا باباا حول هذا األي

 

 
 

  

 
 

(347: 1365، )دشت   

ذ    ام عـن الوصـول إىل  يـ بحف اخليأعال  ي الرُّباع يف ئمتنـا  أهـا  يد علكـ أَي معرفـة الـنَّفس الـى

فقال اإلمـام علـي   ة ياملة ربانكق ومعرفة متيان عمميإ باإلنسان إىلي النَّها تنته  األطهار

فمعرفة  .(140: 6ج، 1379، )ريشهري« أفضَل  املعرفَة  مَعرفَة  اإلنسان  نفسَ »:  بن أيب طالب

النَّفس ال تثيت لإلنسان عن فراال فتشرع عن أس لة يشرع هبا اإلنسان ليصـل عـن خالهلـا إي    

: احلكمة ضالة املـؤمن فخـذ احلكمـة ولـو مـن أهـل       جواب فقال اإلمام علي بن أيب طالب 

عميقاا يظهر ل  جلياا أنّ ومن أراد أن يفس ر الرُّباعي أعال  تفسرياا  (180: 1ج، )جملسي. النّفاق

سـثل عـن فلسـفة أفعـال     ين كـ مجعهـا ل ثب اخليام قد قبل ربَّاا وأذعن ل  فهذا الرَّبُّ خلق األشياءف

مـن فعـل   ي قـول هـل هـ   يف اجـات ياالحتو ملاذا تنتـاب املخلوقـات النقـوص    تساءليفاخلالق  كذل

هذ  ى ب عليجيأدنا  ي باعالرُّ نَّ  يفكوجود املخلوقات ل يف ناش ة، من نقصٍ ذايتي اهلل أم ه

 ي: ليقول ما ية فية اهليمة ربانكقول إنَّها ناش ة من حياألس لة ف
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(325: 1365دشت، )  

  القـران  يلإ صوَّر اإلنسان وهذا ما أشاري أنى اهلل هو الىذام يذعن اخليأعال  ي الرُّباع يف

ُِ اْلبَ اِرُ  ﴿: و (6/آل عمـران ) ﴿ُهَو الَِّذي ُيَصَورُُكْم ِف ي األْرَح اِم َكْي َف َيَش اُء﴾: نركال ُه َو اللَّ ُه اْلَخ اِل
اس  خلـق   خـتالف يف ا كام إنى هنالـ يـ قـول اخل يف (24/احلشـر ) ﴾اْلُمَصَوُر َلُه األْسَماُء اْلُحْس َنى النَـّ

ُِ ﴿وهـذا أمــر ربــاين وكمــا أشــار إليــ  القــرآن الكــرن يف مــواطن عديــدة ومنــها:   َوِم ْن آياتِ  ِه َخْل  
. (22/الــــرُّوم) ﴾السَّ   َمَواِت َواأْلَْرِض َواْخ   ِتاَلُف أَْلِس   َنِتكْم وأَْل   َواِنكْم ِإنَّ ِف   ي َذلِ   ك َيي   اتال لَْلَع   اِلِمينَ 

ــور والتَّركيــب ويــؤمن مــن جــدٍّ اخليــام     االخــتالفموضــوع  فالرُّبــاعي أعــال  يشــري إىل  يف الصُّ

بقول  يف املصراع األخري من الرُّباعي أعال  "كاين عـامل را مصـو ري كامرواسـ " واملصـو ر هـو      

 .أحد أناء اهلل تعاىل

ام خوفاا من يحبف  ناتجٍ جلوابٍ مع اخل دخلون يفي ال التَّساؤُيي امير اخلكفاملخالفون للف

قـة  يواألخـذ بطر ي عـدم اجلـر   لإلنسـان د يـ ريقـة  ياحلق ام يفيـ ن اخلكلو عدم إجابتهم ألس لت 

ان كـ اء مثل مـا  ية عميبعصبي نتهي علم ريغى عل بيني يان الىذمي  أنى اإليوبرأي ومنهج سطح

رة كالف كقبل تليثنّ  كة ية التحررياميار اخلكفاألي ضاا بعد تلقّياي الزهاوو   انسان زمان يعل

 : نشديء فيلِّ ش كر والتّثمُّل يفكالتّف تدعو إىل املتحررة الّت

ــة    ــاأملــــــا جهلــــــ َ مــــــنَ الطبيعــــ  مرَهَــــ

ــ     ــاا بلـــــــ ــي حلَـــــــ ــاا تبَتغـــــــ ــ َ ربـــــــ  ا بـــــــ
 

ــلل  أو  ــامَ حملــــــ ــك مَقــــــ ــ َ نفسَــــــ  قمــــــ

 كــــــخَ مشـــــــكلل أللمُشــــــكالت  فكــــــانَ   
 

(232م: 1962)الرشودي،    

ى أ مـور الـد ين وهـذا         املتث ِّر بالفكر اخليامي والىذي يدعو في ي الزَّهاو لتعقـلِّ كـلِّ شـيءيل حتَـّ

َوال تَقُف ما لَيَس َلَك بِِه ِعلم  ِإنَّ السَّمَع َوالَبَصَر َوالُف ؤاَد ُك لُّ ُأوِلئِ َك  ﴿ما أشار إلي  القران الكرن: 
لكــن الزَّاهــاوي يبــدي رأيــاا آخــر فيقــول إنى العلــوم الطىبيعيــة   .(36/األســراء) ﴾واَل ئك  اَن َعن  ُه َمس  

فال جيوز أن حنلِّلها حتليالا سطحياا مبتنياا  ةق علومها اخلاصَّيلزم علينا أن نُفس رها عن طري

ر القضـايا       على أساس حتليالت شخصية ونربطها بالد ين فيعتقد أنى أكـخ مشـكل هـو أن نفسـ 

  العلمية الطبيعية على أساس شخصي ونربط  بالد ين فنهاية قول  على اإلنسان أن يعـرف ربَّـ  

ت           ر بـ  آراء  الـى اا يفسـ  وخالق  عن علم وعن الطىريق اخلاص لـذلك فـال جيعـل اإلنسـان لـ  ربَـّ

 تكون بعيدة عن الصَّواب. 

ن يد لآلخـر يحنو تقلى اء عليقبل وجود اخلالق بصورة عمي يفحقاا هذ  حالة االنسان الذ
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ون يكـ هـذا املنـهج ف  ى بربـ   علـ  آمن ي البحف املستمر فهذا االنسان الىذو ركالف دون اللجوء اىل

ة ال يـ عقى س  ابتا عليات  ليح مذبذباا يف فنجـد   ذا.كـ وقـات  ه أ ن اللجـوء يف يـ عـرف ا ي دة خاصَـّ

آ ـــار  بعـــد  يفي نَّ الزهـــاوكـــلو اميـــات اخليـــاجلمـــال اخلـــاصَّ ملضـــمون هـــذا البنـــد مـــن رباع 

هلـذ    اجلمـاي  ىستول امليز ويفسد املعىنيل املقام وهذا مما يطيرة قد كالف كلتل استخدام 

 ي: ليقول ما يالف ة من آ ار  ف

ــي َ يــــــا   ــان  إنَّــــــك م يــــــ ٌ  إتناســــ  نســــ

ــي عَلَــى األ  ــلِّ خُطــوة     فَتمش  ــوات  ف ــي ك  م

ــا مث رُمـــــ َ ان     ــل َ م ـــــن أَموَات هَـــ  تَنَاسَـــ
 

ــ    م ـــــنَ االمـــــوات  ترفـــــعُ بيوتـــــاا    وأنـــ

ــاا   ــبلسُ أموَاتــــــ ــاا وتَلــــــ ــل  أموَاتــــــ  وتثكــــــ

ــود    ــيش فاخللــ ــا عــ ــااتعــــيشَ بلهَــ  وهيهاتــ
 

(53: 1967، )الزهاوي   

ر كـ رار  ذكـ بتو اتياألب يف ر ر املعاينيكرة واحدة كدور حول فيات أعال  ياألب يفي فالزهاو

ــأمــوات قــد  و األأاملــوت  األُســلوب  اســتعملات. فهــو يــاجلمــال مــن هــذ  األب  و الرونــق كزال ذل

ــاألب يف اخلطــايب ــع، أنــ  ، ي"تناســ اتي ــتث، يمتشــ، ترف ــبس، لك ــ، رمــ ، تناســل ، تل " شيتع

زن حيــرار كفــالت  رَّرهــا مثــان مــرَّات.كآ ــار األمــوات ى ش علــي ٌ وتعــيــرة الواحــدة أنــ  مكفــالف

 فقد اجلمال.يسب ب النّفور والتَّضجر فياإلنسان 

 يالزَّهاوو اميالفخار عند اخل ل األجسام اىليتبد

الظّروف  تبدل اىليالتَّراب قد  بعد حتول  اىلو عتقد أن جسم االنسان بعد املوتيام يان اخلك

 كمصــدرها هنــا و رةكــة لــذا حــول نشــثة الف كهــذا حبــف لــ  فــروع متشــاب   و املفخــورة واألواين

 ي: ليما يرة فكهبذ  الف االعتقادام عن هذا يخهن اخلية فريثكهنات كت

 

 
 

  

 
 

(382: 1365، )دشت   

مبـا أنى اخليــام ولــد بنيســابور وكــان أهلــها كــوَّازينَ يصــنعون مــن التَّــراب الكــوزَ مث يفخروهنــا   

بالنَّار فنظر يف هذ  العملية ودقىَق فيهـا فـثيت بـالفكرة يف رباعياتـ  وقـال إنى جسـم اإلنسـان بعـد         

هـذ  إشـارة إىل   موت  يتبدَّل إىل رفات   مَّ إىل تـراب حيـف يصـنع منـ  الكـوزَ واألواين والكـؤوس و      

احنطاط اجلسم بعد خروج الرُّول منها وأنى شرافة اإلنسان بروح  لكنَّ  يف الرُّباعي أعال  يـثيت  

بتجسيم مجيل جداا وهذا يرجع إىل روائع األدب الفارسي فقال إن هذ  الكوزة هـي عاشـقة كمـا    
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ت فيهـا فهـي يـدٌ علـى ر       قبـة حبيـب هلـا كمـا     كان صاحب الرفات الىذي صنع  من  وهذ  اليـد الـى

فالية هـي يف          كان صاحب الرُّفات جيعل يد  علـى رقبـة حبيبتـ  فرييـد أن يقـول إنى األجسـام السُـّ

األصل من رفات البشر فاخليام مثل بعض املفكرين الروميني او غريهـم مـن املسـلمني مثـل ايب     

والزهـاوي تـث ىر مـن هـذا      العالء املعري والرَّازي كان يعتقد بفكرة التَّناسـخ فادخلـها يف رباعياتـ    

 عتقادي للخيام فيقول ما يلي:  ت جا  الفكري لذا قد يقترب يف هذا احملور االاال

 كثــــــــــــــــــرُ التُّــــــــــــــــــربل عظــــــــــــــــــامُ  أ

 سَـــــــــــــــحَقهتا أرجُـــــــــــــــل  الــــــــــــــــدَّهرل  
 

 م ــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــلوعٍ وصــــــــــــــــــدورل 

 قـــــــــــــــــــــــــــــدامُ العصــــــــــــــــــــــــــــــورل أو
 

(47: 1967)الزهاوي،    

ا مل    كلـذل ي عتقـد بالتَّناسـخ وال داعـ   يام يـ ال جنزم بـثنى اخل  ات يـ قـل فالرُّباع يأن نقو لـ  ممَـّ

أنشد ي ام والىذيار اخلكتث ىر بثفي الىذي ضا الزَّهاويأو هايؤوس فكوز والكر الكذو هباى أت الىت

الــدُّهور ى مــدى وتســحق هــذ  التُّــرب أرجــل علــ  ثــر التُّــرب عظــام و...كأعــال  أنى أي الرُّبــاع يف

ــذ ريومســة يــهنا دان اإلشــارة الواضــحة إىليــري اإلنســان مــن أجلــ   ي ضــح ي ي هــذا اجلســم الى

 ي: ليلسان الشُّعراء مما ى س وهذا ممَّا جاء عليوالنَّف الغاي

ــا  ــاا عَلَــــى األفمــــوالَ تَجمَعُهَــ  وَيَــــا حَرليصَــ

ــ       ــم تَســعَى خل دمَت  ــاد مَ اجلســمل كَ ــا خَ  يَ

ــائ لَهَا    ــنَّفسل وَاســتَعم ل فَضَ ــى ال ــل عَلَ  أَقبل
 

ــي َ أَنى   ــزان   أَنَس ــــ ــالل أحــــ ــرورَ املــــ  سُــــ

ــران     ــ   خُســ ــا ف يــ ــر بحَ ف يمَــ ــبُ الــ  أَتَطل ــ

 فَثَنــــ َ بلــــالن فسل لَــــا بلاجل ســــمل إنســــان 
 

(3: 1980 ،)البست   

 بـالرُّول واجلانـب   ريثكـ ال االهتمـام ولعون يهتمون باجلسم وي من الشُّعراء ال ريثكال كفهنال

دسـها مث  ويك مـع األفمـوال  جيذمُّ مـن  يـ ات أعـال   يـ األب هـذا األسـاس فالشـاعر يف   ى علـ  اإلنساين

قـول إنى  يخدمـة اجلسـم ف   بـال  يف ي يذمَّ الـذ يـ قول إلنى هذ  األفموالَ جتلب احلزن جلامعهـا مث  ي

ــ  إىل دعو إىليــ ف  الثىالــيــالب صــدر منــ  اخلســران ويف يهــذا اجلســم  مــال كالــنَّفس وإ التَّوجُّ

 باجلسم... سيت  وليمل إنسانكفضائلها ألنّ اإلنسان بالنَّفس ت

العهد يف تاريخ البشر، قـدم املـوت يف حيـاهتم فمنـذ      ةقدمي مسثلةالتناسخ؛ التناسخ نقد فكرة 

مات الناس األوّلون على هذ  األرض، فكر أهلهم يف مصـريهم بعـد املـوت يف اسـتمرار وجـودهم أو      

إلـيهم  عدم ، طارحني حول هذا املصـري افتراضـات عديـد ، يطمـح بعضـها إىل أن ميتـهم سـيعود،        

جبسم آخر، باسم شخص آخر، يـدخل حيـاهتم باسـم مولـود جديـد يطـل علـى هـذا العـامل وتوسّـع           
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، ة، وديانات أرضي  غـري ناويـ  ةالتفكري يف هذا املصري حىت أخذ شكال منهجيا يف فلسفات روحي

 وهنــود وصــينيني، ويونــان، وفــرس فحفلــ    نيوفينيقــي ةمــن فراعنــ  ةلــدى الشــعوب القدميــ  ةخاصــ

بإشـــارات إىل مبـــدأ التناســـخ مبختلـــف   ةوالزرادشـــتي ة، والكنفوشـــيةوالبوذيـــ ةالخامهيـــالـــديانات 

مصـري اإلنسـان وقيامـ  وحسـاب  يف      ةأشكال  وأنواع  وعندما ظهر اإلسالم كـان حيمـل حلّـا لقضـي    

، وما يواكب هذا احلساب من اجلن  أو النار، غري أن اجملتمع اإلسـالمي قـد عـرف مـذاهب     ةاآلخر

، بـل شـهد هـذا اجملتمـع     ومقامـاا  ، وجـدت فكـر  التناسـخ لـدى بعضـها متسـعاا      وفلسـفات شـىت   ةفكري

إلجياد جذور لفكر  التناسخ يف الدين اإلسـالمي نفسـ ، فهـبّ املفكـرون املسـلمون،       ةحماوالت كثري

 ةويفندونـ ، وظهـرت مؤلفـات عديـد     ةعلى مرور القرون يوضحون موقـف اإلسـالم مـن هـذ  القضـي     

املصري البشري، ومصري املخلوقات عام  وما ميكن أن يلحقها من تناسـخ وتقمـص   تناقش موضوع 

ســتدالل أهــل التَّناســخ معتمــدين علــى العقــل فخــاهنم ومل يســعفهم فيمــا ادعــو  اوفسـخ ورســخ وأمَّــا  

فكان  دعواهم ومهاا ال يعرّج علي  العقل الصحيح ومما استدلوا ب  أن قالوا إن الـنفس ال تتنـاهي،   

، وليس انتقاهلا إىل نوعها بثوىل من انتقاهلـا إىل غـري    يتناهى ألمد، فالنفس منتقل  أبدااوالعامل ال

دليــل آخــر: إن العــامل ال يتنــاهى فوجــب أن تتــردد الــنفس يف األجســاد مــن نوعهــا    ةنوعهــا وللدهريــ

ومـا  واجلواب: إنّا  نع عدم تناهي كـلِّ مـن الـنفس والعـامل     »الذي أوجب هلا طبعها األشراف علي  

، وبطـالن التناسـخ عقـالا هـو عـدم إمكـان انتقـال الـنفس إىل بـدن آخـر غـري            ةفي  فال تصح النتيج

 .(51: 1411)مكي عاملي،  «بدهنا الذي فارقت 

 يام والزَّهاويت  عند اخليفوكي املعاد

ســثل عنــ  بغــضّ النظــر عــن معتقداتــ    يات ختــتص مبضــمون املعــاد ف يــرباع كام قــد تــريــاخل

عـدم  و االبتعـاد عـن الغـرور   : اايـ  ان ر االنسـان الغافـل مـن املـوت    كتـذ : والاأي نويان وك ةيسالماإل

صــبح يال كــي اء زمانــ  ليــغنأمعهــا بعــض جيان كــمــا كســها يدكتو مجــع االمــوالى اإلقــدام علــ

 اا يفيـ تنوعو ةيـ ركات اسـتراحة ف يـ الرباع كان  تلـ : كا  الثاايعبداا للدنو اا لنموالرياإلنسان أس

 ون.كال ر لإلنسان يفكدعوة للتثمُّل والتّف: رابعااار  كراد افيا

 

 
 

  

 
 

(375: 1365، )دشت   

ذي خلقـ  اهلل    اخليام يف الرُّباعي أعال  يشري إىل قيمة الفرد واجملتمع وأساس خلق اإلنسان الـى
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من التُّراب مثى يتسائل ما هو اهلدف من اجمليء يف هذا العامل وهل الغـرض أنى اإلنسـان يعتـاد مـن     

بيل مسـتمرة هـذ    األكل واملطبخ والفراش والرياش والعمل واملبلس واملشرب واملثكل وعلـى هـذا السَّـ   

ورة الرَّمزيـة        الدَّوامَّة فحين ذ  يصبح اإلنسان كثحد احلشرات مثـل الـذ باب فاخليـام أراد هبـذ  الصَـّ

هــم بالزندقــة تُايــدعو إىل التَّفكــر ليــثري القــوى الكامنــة لــدى اإلنســان. فاخليــام وهبــذ  الكيفيــة قــد   

و... هذ  االهتامات من قبل بعـض معاصـري  بسـبب هـذ  الرباعيـات الّـت يلـتمس         واإلحلادوالكفر 

ــل جليــاا يف اهلل والكــون والــدُّنيا واآلخــرة ولكــن الزهــاوي يف       فيهــا دعــوة اإلنســان إىل التّفكــر والتّثمُّ

 فكار  فثنشد قائالا: أالبند أدنا  ايضاا قد اقترب من الفكر اخليامي بعد تعرف  على 

 لـــــــــــــيسَ مل ـــــــــــــن بلـــــــــــــ    هيهـــــــــــــاتَ 

ــة   اال إذا اتَــــــــــــــــــــــــــ  القيامــــــــــــــــــــــــ
 

 تــــــــــؤدي املنيــــــــــةَ مــــــــــن احليــــــــــاة     

ــوفَ تَـــــــــــ    ــاا سَـــــــــ ــي يومـــــــــ  يتثوه ـــــــــ
 

(69: 1967، )الزهاوي   

وم  يـ متحج راا حىتى بقيا يهذ  الدُّن تبصَّر يفيقول إنى من مل يأعال  ي الرّباع يفي الزَّهاو

﴿َوَمْن َكاَن ِف ي َه ِذِن َأْعَم ى الكرمية: ة ياآل وهذا إشارة إىل كذل ال حمالَ يف تثيت الىتو امةيالق
اا يـ ر كف كشـتر يار  كـ بعـض أف  يف فالزهـاوي  (72/اإلسـراء ) فَ ُهَو ِف ي ايِخ َرِة َأْعَم ى َوَأَض لُّ َس ِبيال﴾

 يف اعتقـاد   بـول عـن  يامـة ف يا حـول موضـوع الق  يـ عتقاداتلـف معـ    خين كـ لو اميـ اا مـع اخل يوعقد

 : قوليامة فيحول الق املقطوعة أدنا  الت

ــم م ـــــــــن مُضـــــــــلٍ يف جَمَاع ت ـــــــــ      كـــــــ

 يرجُـــــــــــو ولصَـــــــــــالَ احلـــــــــــورل بعـــــــــــدَ
 

ــداة     ــنَ اهلــــــــــــــــــ ــدُّ م ــــــــــــــــــ  يعــــــــــــــــــ

 املـــــــــــــــــوت  قـــــــــــــــــومَ بالصَّـــــــــــــــــالة 
 

(69: 1967الزهاوي، )  

قـول إنى األلقـاب ال   يعتـخ  عنصـراا مهمّـاا ف   يالعمـل و ى د علكؤيأعال  ي الرُّباع يفي فالزَّهاو

عتقـد باخلـالق والعـامل    ياا فيـ عـدُّ متن ياجلنَّـة دون العمـل    الوصـول إىل ة واآلخر اإلنسان يفي تنج

م النّـاس أصـول الـد     وي نيوجـ   نقـد  حـول مـن تلـّبس باسـم الـد        ين كـ اآلخـر ل  أسـاس  ى ن علـ يعلِـّ

ــطح ــدون في سـ ــل فكـ ــر وتثمُـّ ــاويـ ــد إىلي دعو الزّهـ ــبينيـ ــ نٍ مـ ــل   ى علـ ــان والعقـ ــاس الخهـ أسـ

 م.يبعض التعالى وج   لوم  عليستدالل فواال

 يام والزَّهاويعند اخل مثن العقل االنساين

 مثـل  ريثكـ   اليـ قـد تطـرَّق ال  و ينين االسالميركعند املف لننظاران حمطاا ي كركهذا البند الف

 ي: ليما يقول في يالعالء الذ ايب

ــ َ عُق ـــــوالا     ــان  قَـــــد منحـــ ــا االنسَـــ  أَيهـــ
 

ــيسَ تَرضَــــى بلمَــــا س ــــوى الخهــــان        لــ
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(49: 1967الزهاوي، )   

ة  يالفلسـف  مبدرسـت  و ضـاا يأام يـ اخل ختــزل يهـم املصـادر ف  أعتـخ العقـل مـن    يان كـ ة اخلاصَـّ

بالء  يهم أن يلزم عليعتقاد  هبذ  املقولة معتقداا إنّ النَّاس ا تّبعوا أصحاب الثِّقة والعقالء والنُـّ

 ي: ليقول ما ياة فياحل يف

 

 
 

  

 
 

(286: 1365، )دشت   

ــهجاا         ــذ منـ ــفة واتَّخـ ــعر والفلسـ ــني الشّـ ــد بـ ــون أن يوحـ  ــى خـــالف رأي أفالطـ ــام علـ ــتطاع اخليـ اسـ

العقل فاخليام النيشابوري لقد أعطى العقل والعقالء أمهيـة بالغـة يف كـلِّ اجملـاالت      العتباررسطوئياا أ

لــذا يف الربــاعي أعــال  يــدعو النَّــاس إىل األخــذ مــن العقــالء والنُّــبالء فيقــول يف هــذا الــدَّوي والعــامل     

 هم مل يثتوا.الكثري من النَّاس أَتى إىل العامل لكنَّهم بسبب عدم اإلقبال إىل العقل والعقالء كثنَّ

سـب نفسـ  منـهم    وحي عـة للعقـالء  يانـة الرف كامل كتلـ ي عطـ يضـاا  ياي املقابل جند الزهـاو  يف

 ي: ليقول ما يف

ــرُأين امــــــــــــــــــــــــــــروٌ ال إ  جهــــــــــــــــــــــــــ

ــا   ال اطمـــــــــــــــــــ نّ بغـــــــــــــــــــريل مَـــــــــــــــــ
 

ــا إ   نـــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــعرُ أال بلمَـــــــــــــــــ

ــرُ  ــا ســـــــــــــــــامعٌ أو مُبصـــــــــــــــ  أَنـــــــــــــــ
 

(413م: 2008)الفاخوري،    

ــة     يف الرُّبــاعي أعــال  ينشــد الزَّهــاوي    ــث ِّراا مــن اخليــام النيشــابوري ويعطــي األمهيــة الالزمَّ مت

َوال تَق ُف م ا لَ يَس لَ َك بِ ِه ِعل م  ِإنَّ السَّ مَع َوالَبَص َر ﴿الكـرن:  وهذا ما يؤكد علي  القـرآن   للعقل والعقالنية
ملصـدر األساسـي لتلقـي    . فالزَّهاوي جيعـل العقـل هـو ا   (36/سراءاإل) واَل﴾ئَوالُفؤاَد ُكلُّ أُوِلِئَك كاَن َعنهُ َمس

امعة والباصـرة يف القضـايا الد ينيـة طبعـاا لكـنَّ          العلوم والد ين وال يعطي األمهية الالزمـة للقـوة السَـّ

 ال يستطيع أحد أن ينكر قوَّيت السَّمع والبصر يف بعض العلوم التجربية والفيزياء.

ال عخ وسائل العقل للمعرفة الت هي من أهم حـواس االنسـان ويعتخهـا    إفالزَّهاوي ال يطم ن 

صـالة العقــل لكســب املعرفــة اإلنســانية  أمـن مصــادر العلــم نعــم اخليـام والزهــاوي قــد يشــتركان يف   

لكنّهما يعتقـدان أنّ العقـل اإلنسـاين قاصـر عـن الوصـول إىل املـدارج العاليـة يف املعرفـة فينبغـي أن           

 ئر القوى من احلواس للوصول إىل املعرفة فيقول اخليام فيما يلي:  يستخدم اإلنسان سا
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(234: 1356)دشت،    

ــ  هنــا جيعــل للعقــل   ايف الرُّبــاعي أعــال  إنى اخليــام كمــا كــان يــوي العقــل أمهيــة و    هتمامــاا لكنَّ

يف العقـول ويضـيف أنى الكـثري مـن ذوي األلبـاب هـم        اإلدراكـات حدوداا فيعتقد أيضا بشدة وضـعف  

يف حرية إزاء أجرام وخملوقات هذا العامل فالعقالء واملفكـرون غـري قـادرين إىل الوصـول للمعرفـة      

ـة فتلــك املعرفــة العقالنيــة املبدئيــة هــي ضــعيفة        ال ترقــى بقــوة معرفيــة لــذا اوــرط      بصــورة تامَـّ

 ت جاهات يف شعر  فيقول ما يلي:  الزهاوي يف زمرة العقالنيني متث راا باخليام فيدخل هذ  اال

ــا زَالَ هـــــذا الكـــــون  س ـــــرَّاا طَاويـــــاا      مَـــ

 العَاق ــــــــــــــــل خيــــــــــــــــبلط  ســــــــــــــــبَيلَ ُ  
 

 يف نفس ــــــــ   احلقيقــــــــةَ لَــــــــم تُفهــــــــمل 

 يف جـــــــوف  ليـــــــلٍ للعمايـــــــة مظلــــــــمل   
 

(41م: 1967)الزهاوي،    

ي ات العقـل البشـر  كـ ام بـنفس االعتقـاد حـول إدرا   يـ اخل كشاريأعال  ي الرُّباع يفي هاوالز

د فهـم أسـرار هـذا    يـ ري ياإلنسـان العاقـل الـذ   و العـامل  رجع هذا األمر لنسـرار املوجـودة يف  يو

 م. يق املستقيح للطرين االجتا  الصَّحيعرف أيالا ال يبط سبخيالعامل فإنَّ  

 يالزَّهاوو اميار عند اخلياالختو اجلخ

اا مـن  يس راضـ يلـ و اةيـ شـخصٍ متعـب مـن اعبـاء احل    كاتـ   ي مـن رباع ريث كـ ام لنـا يف يـ ظهر اخلي

 ي: ليما ينفس  فى قول معترضاا عليف كآنذاي ركوالفي احلال املوجود العقد

 

  
 

  

 
 

(297: 1356)دشت،    

إرادة اهلل ي هـ  وإرادة قـاهرة فـوق إراديت  ى علـ ي  ـ يأعـال  أن جم ي الربـاع  ام يفيقول اخلي

هـذا   نى اهلل اخلـالق جـاء بنـا إىل   ثهـن بـ  يريذا لـذا هـو   كـ ا هيمـن الـدّن  ي خروجـ و و نكاخلالق وال

 م وإىلير حول أس لة فـ كفتح باباا أم أبواباا للفيضال هذا األمر يمة فهو من خالل إكالعامل حل

ي عـرب الرّبـاع  يف  ـاا بعاقبتـ   يمل ركـ فيجتعـل اإلنسـان    الّـت ي ن نـذهب؟ وهـذ  التّسـاؤالت هـ    يأو

 ي: ليب ما ي تعرريخي النّجف أعال  أمحد صايف

 تيـــــــــــ َ الــــــــــــدَّ أإن كنـــــــــــ ُ قبـــــــــــل    

ــاا   ــل  حتمــــــــــــــــ  وَســــــــــــــــــوفَ أرحــــــــــــــــ

ــا بلـــــــــــــــــــدُون     ختيـــــــــــــــــــارلانيـــــــــــــــــ

ــهَا غَــــــــــــــــداا بلاضــــــــــــــــطرارل   عَنــــــــــــــ
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ــرليعاا  ــدميي سَــــــــــــــــ ــم نــــــــــــــــ  فق ــــــــــــــــ

 فَسَــــــــــــوفَ أغس ــــــــــــل هــــــــــــمَّ الــــــــــــدُّ
 

ــاقَ األزارل  ــد نطـــــــــــــــــــــــ  وَاعق ـــــــــــــــــــــــ

ــايف الع قَــــــــــــــــــارل   ــا لصَــــــــــــــــ  نيــــــــــــــــ
 

( 1977-1897محد صايف النجفي )أالتعريب من ؛ 116: 1383)بكار،   

س مبعــزل عــن ير لــكــن هــذا الفكــاا ليــمش زازاراا كــقــدم لنــا فيأعــال  ي الرُّبــاع ام يفيــاخل

لـو  و ةيد مر صـفو اإلنسـان  يـ قـول إنى هـذا العـامل    يفهـو   كتث ىر هبا آنذا ة الىتيجتماعاألوضاع اال

ذ   يـ ملـا أت  ـــ  افتراضـاا عـل  جيوهو هنا  ــي اريختا ان األمر يفك رامـة  كطى بي حيـ   هلـذا العـامل الـى

ا مــن هــريغو مــن املــوتو اةيــات تضــجر  مــن احليــمثــل هــذ  الرباع ام يفيــاخل أبــديفاإلنســان 

 ي: ليما ياملقابل ف نشد يفيصار و رةكالف كأخذ تلي فالزَّهاو اةياالمور العالقة باحل

 أَتَـــــى غَـــــريَ مُختـــــارٍ وفـــــاَرَقَ مُضـــــطراا

ــرألوَكـــــل   ــؤونَ حيات ـــــ     امـــ ــدرلي شُـــ  يـــ
 

 ولَـــــم يـــــك ملـــــا عـــــاشَ يف نفس ـــــ   حُـــــرَّا  

 وأمَّا الىذ ي بَعدَ احلياة  فَلَا يدرَذا املنظـار 
 

(44: 1967)الزهاوي،    

ــاع يفي الزَّهــاو ــث راا مــن الف  يضــاا يأعــال  أي الرُّب ــر اخلكــنشــد مت  يءقــول إنى جمــ يفي امي

ل كـ خمتـاراا   يكضا مل يأو ذا خروج  من هذا العاملكإرادت  وهى س علياإلنسان هلذا العامل ل

صل يوداا لإلنسان بالعمل هبا ين قيجعل الد  كوامن نفس  فهنالكما حتبُّ  كات  يح ار يفيختاال

ذ  كمال لكال اإلنسان إىل ذ   ي لـ يمبـا  ي الزّهـاو و اميـ توجـ  للخ ي ين النَّقـد الـى ي هـو أنى اإلنسـان الـى

لـذّة مـن العمـل هبـا إذن مـن      لسُّ باوحي ار يختاة بينيتار احلدود الدخيضا هو ين أيؤمن بالد ي

ــل يفن بكـــن لإلنســـان حـــدوداا ليعـــل الـــد جيهـــذا املنظـــار فـــال  مثـــل هـــذ   عـــد االمعـــان والتَّثمُـّ

ام عندما يهو انى اخلو لف  نظرناين جند اختالفاا يات للشاعريها من الرُّباعريغو اتيالرباع

عنـد الفالسـفة بـل    ي اجلخ االصـطالح  رنو اىلي طرل هذ  اآلراء فالوي اتينشد هذ  الرُّباعي

 دعو يفيــاة فيــفلســفة احل كعــدم إدراالــنَّفس النَّــاجم مــن ى طــرل الّلــوم علــيل كهــو هبــذا الشــ

 ي: ليما يقول فيالتلذذ ف ات  اىليبعض رباع

 

  
 

  

 
 

(273: 1354)دشت،    

 نـا يان جمكـ نمـا  ير إنَـّ  ح كاتـ  اآلنفـة الـذِّ   يقـول حسـب رباع  يأعال  ي الرُّباع ام يفيإذن اخل

ــا إذن علنيــا   خروجنــا مــن هــذا العــامل مل و نــا أن يأن ال هنــتمَّ وال نغــتم فعليــك علــى اختيــارٍ منَّ
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نظــراا و لم هبــذ  الصــورة كتيــعنــدما ي ن الزهــاوكــهــذا العــامل ل  اة يفيــنســتلذى مــن لذائــذ احل 

ع ياملـوت السـر   موضـوع و ايالـدن  ىلإان يـ اإلت اجلـخ يف  ار  فنجد موضـوع كاف يفي تّجاه  املادال

 ي: ليقول ما يل من التَّعارض فقد شغل ذهن  وإحساسات  فك  هو شيلد اإلنساني توي حيالذ

 مَــــا جل ــــ َ اســــتبق احليــــاةَ مُسَــــارلعاا    

 نســـــــانٌ تع ـــــــش أوطـــــــار إإن عـــــــاشَ  
 

 لَـــــــو كـــــــانَ ل يقبـــــــلَ اجملـــــــيء  خ يـــــــارُ 

 وطــــــــارُ أو مَــــــــاتَ يومــــــــاا مَــــــــاتَ األ   
 

(589: 1966)الزهاوي،    

ل كـ عند  ي نته ية التريخهو احملطة األ يإنى املوت عندي قول الزَّهاويأعال  ي الرُّباع يف

ن كلو   اجملبّرين ان نسمكي ميالشخص الذ كات هو ذلياشعار  اجلخ نسان فهو يفلإليء ش

الـذىهاب  و انيـ تتشـاف فلسـفة اال  كا اىلي نوع من التحـدّ  ات إىليالرباع كهدف من تليام ياخل

  نـا يان جمكـ نمـا  يأعـال  إنَـّ  ح  ي الرُّبـاع  قول يفياة فيون واحلكاحلقائق لل كالنّامجة عن إدرا

 اة فـإن عشـ ُ يف  يبالنسبة للح ارٍ منَّا إذن ملاذا أ مح ل فوق مقدرايتيختى اعل يكخروجنا مل و

إن مـ ُّ فـإذن   و الفتـرة  هذ  يفي ـأهداف صول إىلوأساس من القدرات للى ا أقوم عليهذ  الدُّن

 .يـهدافأ الوصول إىل إىل تدعوين متوت هذ  اإلرادات الىت

 

 ائجالنت
 من أبرز النَّتائج الىت توصَّل  إلي  هذ  الورقة البحثية فيما خيصُّ اخليام والزَّهاوي فيما يلي:  

 اا يإبتعد شي وة فإنّ  أدب عامليا هامّة هتمّ البشريام الّذي تناول قضاينقول أدب اخل -

 يعن متناول األدب القوم

ة شغف يتعلىم اللغة الفارسو والد ى درس الفلسفة علي الىذي الشَّاعر العراقي الزَّهاو -

 ن يفكشتريات ية رباعيف أصبح  منهالا  رَّاا ل  إذ نظمَ بالعربيام حيات اخليبرباع

 ة.يام بالفارسينظمها اخل ات الىتيالوزن واملضمون مع الرُّباع

بالن سبة لعامل اآلخرة ي نهما فالزَّهاويبى الرُّؤ ضا اختالفات يفينتج  أ كن هنالكل -

 .هايف كقول ال بُدَّ من ذليعتقد باجلخ وي

 والتَّضجُر. كنتاب  الشَّوي  راضريظهر لنا غيسبة لآلخرة يام بالن ياخل -

 نيمعرفة الد  عتقد بثصالة العقل يفي يالزَّهاو -

 .ةيمصدر للمعارف البشركعتقد باحلواس لإلنسان بثَنَّها أساس يام ياخل -
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فلسفة احلياة واحلياة لدى اخليام والزَّهاوي تكون اهلاجس الىذي أَصبح من املستعصيات  -

 على حلِّها لديهما.

فتخر بشعر  ية املعتدلة فنرا  يب بالنرجسيأ صي ة للزهاوياة األدبيمقاطع من احل يف -

 .ة املتن يلنا نرجسي داعيف يح

الزَّهاوي ونظراا ألفكار  الفلسفية والبعض منها العلمانية إذ يدعو هبا لتحرر املرأة من  -

 .احلجاب وهذا يؤخذ علي  لكن لن يستسلم إىل االستعمار ولن ينقاد هلم يف شعر 
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