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امللخّص
واســتمرت يف الفتــرات األمويــة
انتشــرت احلضــارة االســالمية بــالعلوم والفنــون منــذ البدايــة مــن زمــن الرســول االكــرم
والعباسية فهذ احلركة نشط بعد دخول األُمم اجلديدة يف اإلسالم وبعد االمتزاج الـذي حصـل بـني األُمَّـة العربيـة وغريهـا مـن
األمــم كالفارســية والتُّركيــة واهلنديــة ومتيــزت هــذ احلضــار بالتوحيــد والتنــوع يف العــرق والفنــون والعلــوم فامتــدت أواصــرها يف
ايــران وبــدأت تنــتج مثارهــا بظهــور شخصــيات فريــدة مثــل ايب بكــر الــرازي (304-251هــ) صــاحب كتــاب احلــاوي يف الطــب
واجلدري واحلصبة وكتاب من الحيضر الطبيب وايضاا مثل ايب علـي سـينا (428-371ه ـ) صـاحب القـانون والشـفاء واألرصـاد
واحلكيم عمـر اخليـام (536-440ه ـ) صـاحب رسـالة ميـزان احلكمـة املقابلـة ورسـالة الكـون والتكليـف فظهـر علـى مسـرل الفكـر
واألدب كفيلسوف مشائي تـابع ألبـن سـينا فيـدافع مـن تلـك الفكـرة يف رسـائل الفلسـفية مثـل رسـالة «الكـون والتكليـف» ولكـن هـذا
اخليـام يبـدي لنـا صـورة اخـرى مـن افكـار يف الرباعيـات فنسـميها اآلراء التحرريـة يف عصـر اجلمـود مث ظهـر حـافظ الشـريازي
الذي لقّب بـشارل افكار اخليام فهذ الورقة البحثية تتكفل دراسة تطبيقيـة فيمـا بـني رباعيـات اخليـام والشـاعر العراقـي الزهـاوي
ونكشــف فيمــا بينــهما مــن نقــاط مشــتركة وخمتلفــة ومــدى تــث ر الزهــاوي مــن اخليــام حيــف نصــل إىل هــذ النقطــة اهلا ّمــة أ ىن
البشرية مهما ا ختلف لغـاهتم لكـنَّهم يشـتركون يف أمـور كـثرية نبينـها مـن خـالل هـذ الورقـة ومـا أحوجنـا اليـوم هلـذ الدراسـات
الت تقرب األمم وترفع احلقد والضَّغناء العالقة نتيجة التَّباعد الفكري.
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مقدمة
عــاش احلكــيم عمــر اخليـام النيســابوري يف القــرن اخلــامس اهلجــري القمــري وكانـ حياتـ
تقارن الدولة السلجوقية يف ايران والرّجل قد ترك بصمة علمية تبقى خالدة يف اآل ار العلمية
يف الرياضيات واجلغرافيا والفلسـفة واألدب ،عنـدما نـدرس آ ـار الفلسـفية واألدبيـة جنـد أنى
ل آراء وأفكاراا متناقضة ألن يف رسالة الكون والتكليف يثب لنـا وجـود اخلـالق ويـذكر كيفيـة
ا باتـ ولكـن يف الــبعض مــن رباعياتـ ويف النظــرة األوىل قــد تتعــارض مــع تلـك اآلراء .فهــذ
االزدواجية الت جندها يف رباعيات اخليام قد أنتج دراسات عديدة على مرّ العصـور ومـن
بني هـؤالء الزهـاوي الشَـاعر العراقـي املعاصـر الـذي تـث ّر مـن اخليـام بصـورة واضـحة وجنـد
هذا التث ري عندما يعرّب رباعيات اخليام نثراَ ونظماا وأيضـاا عنـدما يـنظم رباعياتـ جنـد أنى
يف كـثريٍ منــها قــد اســتوحى فكرتـ مــن مضــامني رباعيـات اخليـام علـى هــذا األســاس بعــد مــا
نتعــرف علـى فكرمهــا مــن خــالل رباعياهتمــا تظهــر أمامنــا األسـ لة التاليـة فمــن خــالل هــذ
الورقة نتداوهلا.
أس لة البحف
أ) ما هو الفكر الفلسفيُّ الىذي تبنَّا اخليام يف رباعيات ؟
ب) كيف تث ر الزهاويُّ من اخليام؟
ج) ما هي املضامني املشتركة الكونية عند اخليام والزهاوي؟
منهج البحف
هذ الورقة تدرس النّقاط العالقة يف البحف على أساس املنهج النَّقلي التَّحليلي.
بيان املوضوع
من خالل هذ الورقة البحثية نرفع الضَّبابية واإلهبام عن آراء اخليام والىت تبـدوا متناقضـة
مــع بعضــها والزَّهــاوي الشَّــاعر العراقـي نظــراا حلبُّـ الشَّــديد للغّــة الفارسـية وبعــد ســفر اىل
اي ـران تع ـرّف عل ـى آ ــار اخلي ـام فعك ـف عل ـى قراءهت ــا فجلب ـ للزهــاوي ه ــذ املعرفــة هب ــذ
الشخصـية نوعـاا مــن االنبــهار فظهــر هــذا االنبــهار باالشــتراكات الفكريـة والىــت جتلىـ لنــا يف
موضعني :املوضع األوَّل :هو تعريب الزّهاوي لرباعيات اخليام نظماا ونثراا والىت هي من أَجود
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التَعريبات املوجودة؛ ألنّ قد عرّف مغزى أَفكار اخليام وذكر تلك التعريبات «حسني بكـار» يف
كتاب «رباعيات اخليام يف ضـيافة الشـعر العـريب» (1383ه ـ) املوضـع الثـاين :نظـم الزهـاوي
رباعيات عربية مبضامني مشتركة مع رباعيات اخليام فاختزلنا من هذ الرباعيات املشتركة
املضامني ستة اتجاهات فكرية واضحة وهي مبا يلي:
 .1الشَّك واحلرية حول احلياة واآلراء العلمية حوهلا
 .2رجوع االجسام وتبديلهن اىل الفخار
 .3مكانة اخلالق
 .4املعاد وكيفيت عندمها
 .5مثن العقل االنساين يف املعرفة
 .6اجلخ واالختيار.
أَمهية البحف
تتجلىى أمهية دراسة هذ الورقة البحثية والىت تعدُّ مـن الدراسـات التَّطبيقيـة يف جمـال الفكـر واألدب
ني األمـة الفارسـية وا ُأل َّمــة العربيـة ونظـر اا لــدور الدَّراسـات التطبيقيـة يف التقريــب فيمـا بـني الشُّــعوب
بـ َ
فإنى هذ الدَّراسات تقوم بسد الثىغرات الثىقافية فضال عن إجياد الوئام واإلخاء والتَّقارُّب.
خلفية البحف
هنالك دراسة تطبيقية باللغة الفارسـية أجريـ ضـمن رسـالة لنيـل درجـة املاجسـتر يف األدب العـريب
جبامعة كردستان حت عنوان :تث ريات فكري واديب خيام بر زهاوي حت إشـراف الـدكتور عبـداهلل
رســول والـدُّكتور جنــم الــدين جبَّــاري وغــري هــذا البحــف فمــا وجــدنا حبثــا آخــر يعــاجل املوضــوع
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:
من الغرب يعد فيتز جرالد (1883-1818م) أول مـن اهـتم باخليـام فكريـاا وأدبيـاا فعـرَّب
رباعياتـ إىل االجنليزيـة وعـرّف للقـارأل الغـريب تلـك االفكـار واآلراء بـذلك التّعريـب حــىت انى
الع ــرب تعرّف ــوا علــى اخليـ ـام ع ــخ تلــك الرباعيـ ـات املعرّب ــة إىل اإلجنليزيــة .وأمّ ــا يف األدب
الفارسيّ ناقش الدشت بكتاب املسمَّى دمي با خيام (1356ش) االتّجاهـات الفكريـة واألدبيـة
للخيام فقد اتال للجمهور اإليراين فرصة كبري للتعرّف على هذ الشخصية الفكرية واألدبية
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إذ قام ببحف دام دقيق لدراسة اخليام وحدّد رباعيات يف  56رباعياا مثّ مشّر عـن الـذّراعني
للبحــف املعمّــق حــول األفك ـار الفلســفية للخي ـام؛ العلّامــة اجلعفــري يف كتاب ـ املس ـمّى "حتلي ـل
شخصي خيام" (1372ش) من الناحية الفلسفية مث كتب الدكتور علي اكخي مقـاالا «
امجاي بر مضامني مشـترك در زبـان عـريب وفارسـي» يف جملـة الدّراسـات األدبيـة يف لبنـان
حول تث ري أدب وأفكار اخليام يف األدب العريب وأيضا هنالك الكثري من البحوّ والدراسـات
األخرى باللغة الفارسية حول اخليام فإذا ما ذكرناها حنتاج إىل مقـال خيـصُّ هـذا املوضـوع
وال مقتضـى للحــال وأَمَّــا الدراســات العربيـة الىــت تناولـ عمراخليـام ورباعياتـ جنــد أنــاء
المعــة قــد اهتم ـ بتعري ـب رباعيات ـ مثــل امحــد رام ـي (1981-1983م) الــذي تعــرف عل ـى
رباعيات اخليام عخ ترمجتها الفرنسي مـن املستشـرق الفرنسـي نيكـوال ،فـاهتم امحـد رامـي
بتعريبــها بالقالــب الربــاعي فــدرس املخطوطــات الــت حصــل عليهــا مــن املكتبــات الفرنس ـية
واالجنليزيـة وبـدأ عملـ عـام  1923وعـرّب  168رباعيـاا علـى البحـر السَّــريع وطبعهـا يف لبنــان
للمرة االوىل وطبعها للمرة الثانية يف عام  1931يف مطبعـة دار العـودة؛ بـريوت وايضـاا طبعهـا
عام  1985يف مصر مع باقي آ ار يف منشورات غريب يف القـاهرة وايضـاا جنـد امحـد صـايف
النجفي (1977-1897م) الذي تعرّف على رباعيات اخليام عخ ترمجة وديـع البسـتاين وبعـد
أن سكن يف طهران عام  1920حىت سبع سنوات فكرَّس يف تلـك احلقبـة عملـ لـثالّ سـنوات
على تعريب الرباعيات فعـرّب  351رباعيـاا مـن مصـادر خمتلفـة للخيـام وحـافظ أمحـد صـايف
النجفي علـى وحـدة املوضـوع يف الرباعيـات نظـراا علـى تعرفـ وإتقانـ األدب الفارسـي بصـورة
جيدة خالفاا لسـائر التعريبـات الـت صـدرت مـن األدبـاء املعاصـرين العـرب الـذين مل يراعـوا
ذلـك املوضــوع يف تعاريبــهم ولكنَّـ اســتعمل البحــور الصــعبة العربيـة يف تعريـب الرباعيـات إذ
جعل مرماة للنقد الواسع مـن قبـل املنتقدين.بعـد ذلـك قـام الـدكتور حممـد غنيمـي هـالل يف
آ ار املنتشرة جمللة الدراسات األدبية خريف (2009م) بكشـف مـدى تـث ر الزهـاوي باخليـام
وتبنَّـى دراسـة البنـود املشـتركة الفكريـ بينـهما وآخـرَا ولـيس أخـرياا نـذكر مجاعـة الـديوان يف
هـذا املضـمار لقـد تــث رت باخليـام يف نشـر افكارهـا ومــن بينـهم الزَّهـاوي يف كتابـ «نصــوص
ودراسـات» فــإنى الرَّجــل ختصــص يف أفكـار اخليـام واســتخدمها يف رباعياتـ العربيـة وبصــورة
غري مباشرة يف تعريب تلك الرُّباعيات الفارسـي لكـنَّ حتَّـى اآلن مل جنـد أعمـاالا أدبيـة باللغـة
العربية ذات شثن علمية قام بالتَّقارن بني اخليام والزهاوي كي نتمكن من نقدها ودراستها
ولكن هنالك دراسات أعتن هبما بصورة منفردة وأدت عملها رائعاا.
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متهيد على الدِّراسات املقارنة
ظه ــرت إرهاص ــات األدب املق ــارن نتيج ــة ظ ــاهرة التَّ ــث ري والتَّ ــث ر بــني اآلداب املختلف ــة وأوَّل
إرهاصات األفدب املقارن حد حينما غزى فيها الرُّوميون اليونانيني واحتلوهم عسكرياا عـام
 146قبل امليالد فقد قابل اليونانيون الرُّوميني بـاحتالل قـايف أديب فقـد صـار كـل مـن األدب
والفلسفة لليونانيني مرجعاا لفلسفة وأدب الروميني فقد تث ىر الروميون باملسرل اليوناين .تـثَ ىر
املس ــرحي التَّراجي ـدي الرُّوم ــاين (س ـينيكا) م ــن املس ــرحيني اليون ــانيني التَّراجي ـديني أمث ــال:
ســوفوكليس ويوريبي ـدس واســخيليوس وحاك ـاهم وحــاكى بعــض أســاليبهم يف املســرل وغ ـري .
(بكــادي )25 :1983 ،وبــالرغم مــن احملــاوالت املقارني ـة العدي ـدة ب ـني اآلداب يف السَّــابق إال أنى
مالمح هذا العلم مبدلوالت احلديثة مل تظهـر إال يف سـنة 1857م .يف فرنسـا وذلـك حـني بـدأ
املقــارين الفرنســي "آبي ـل فيلمــان"  Abel villemainsالــذي ك ـان أول مــن اســتخدم "األدب
املقارن "وإلي يعود وضع األسس األوىل هلذا الفرع املعريفّ األديب يقـوم بإلقـاء حماضـرل يف
جامعة سوريون حول عالقة األدب الفرنسي باآلداب األوروبية متناوال فيها التَّـا ريات املتبادلـة
بـني األدب الفرنســي واألدب االجنلي ـزي وتــث ري األدب الفرنسـي يف إيطالي ـا يف القــرن الثىــامن
عشر( .كلود بيشوا2001 ،م )35 :ويـرى الـدكتور حممـد غنيمـي هـالل أنى األدب املقـارن قـد نشـثَ
يف القارة األُوروبية؛حيف اكتمل مفهوم ؛ وتشعب أنواع البحوّ في وصار ل أمهية بني علوم
األدب ال تقل عن أمهيـة النقـد احلـديف؛ بـل أصـبح نتـائج حبو ـ عمـاد األدب والنَّقـد معـا.
(غنيمي )20 :1981 ،وأمَّا األسباب الىت لظهور األدب املقارن يف فرنسـا قبـل غريهـا مـن الـدُّول
األُوروبيـ ـة فريج ــع لع ــدة عوام ــل كانـ ـ مؤاتيـ ـة يف تلـ ـك الفت ــرة يف فرنس ــا ومن ــها الثقافيـ ـة
واالجتماعية والسياسية والىت من أمهها:
أوال :أن املنــاخ الثقــايف الفرنســي ك ـان مســعداا منــذ العصــر الكالس ـيكي ملمارســة البحــف
األديب املعمق.
انيا :تنبَّ الفرنسويون قبل غريهم من األُوروبيني إىل قيمة التـراّ املشـترك بينـهم وبـيم
املناطق األُوروبية األخرى.
الثا :الرغبة الشديدة للفرنسيني يف استرجاع مكانة فرنسا الثقافية املاضية.
هذ الورقة البحثية لقد اكتمل فيها شـروط املدرسـة الفرنسـية للدراسـة املقارنـة ومنـها:
أن تكون الدراسة بني أدبـني قـومني أو أكثـر وال تكـون إلّـا ف ـي جمـال األدب وأن يتـوفر الـرَّابط

308



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثانية عشر ،العدد الثاني ،صيف 1437

التثرخيي بني العلمـني األدبـيني وهـو أنى بـ تثرخييـاا أنى أحـدمها تـث ىر بـاآلخر( .عبـد :1999 ،

 )32ومبا أنى الزَّهاوي من خالل ترمجت رباعيات اخليام إىل العربية لقد تث ىر بثدب وأفكار .
اجلانب التثرخيي من هذ الورقة التّطبيقية يف التَّث ري والتَّث ر
عند الرجوع اىل أفكار اخليام ونظراا لتعرّف الزهاوي علـى اللغـة الفارسـية وسـفر اىل ايـران
وحضــور يف احلفــل الت ـثبيين الســنوي للشــاعر االي ـراين فردوســي وزي ـارة قــخ اخلي ـام جنــد
لندب الفارسي بصورة عامَّة وللخيام بصورة خاصَّة تـث رياا كـبرياا يف شخصـية الزهـاوي كمـا
نعرف ـ فاخلي ـام قــد فعّــل نشــاطات الزهــاوي فمــثالا يعتقــد اخلي ـام يف بــاب التَّح ـرُر الفك ـري
والتّغيري وإرادة اإلصالل على أساس من التّقدُّم فيقول ما يلي:

(املنصور)20 :1378 ،

فالزَّهاوي قـد اخـذ تلـك الفكـرة املسـتمرة التحرريـة الـت يـدعو اإلنسـان إليهـا ويطلـب أن
ينفك البشرُ عن القيود ويثور على العادات واألفكار املتخلفة فينشد:
سـ ـ ـ ـ ـريُوا اىل غاي ـ ـ ـ ــاتكمُ يف ج ـ ـ ـ ــرأة
ـ ـ ـوُرُوا عل ـ ــى الع ـ ــادات ـ ــورةَ خ ـ ــانقٍ

كالسَّ ـ ـ ـ ـ ــيلل هَـ ـ ـ ـ ــدَّاراا وكاإلعص ـ ـ ـ ـ ــارل
وتَمَ ـ ـ ـ ـرَّدُوا حتَّـ ـ ـ ــى عَلَـ ـ ـ ــى االقـ ـ ـ ــدارل
(الفاخوري2008 ،م)425 :

لذا جاءف الزهاوي وعمل على احياء فكر اخليام حتَّى قيل « ما يتـداعى لـذهن القـارأل بعـد
قراءة اشعار الزهـاوي يظنُّهـا رباعيـات اخليـام( .الرشـودي1962 ،م )323 :فكـان يـزعم أنى فكـر
واتجاهات الزَّهاوي هي مـزيج مـن عـدة مـوارد ذكرناهـا لكـن هـذا املـزيج قـد عرَّفـ الزَّهـاوي
بنفس حيف قال كن يف صباي أٌدعي باجملنون حلركايت الغري املثلوفـة ويف شـبايب بالطـائش
خلفــت وايغــاي يف اللــهو ويف كهــولت بــاجلري ملقــاومت االســتبداد ويف شـيخوخت بالزنــديق
جملاهريت بـآرائي احلـرة الفلسـفية املخالفـة آلراء اجلمهـور( .الرشـودي )46 :1962 ،و«الظىـاهرة
الىت نستطيع أن نراها بوضول يف شعر الزَّهاوي هي النّزول إلىل احلرية وإلباة الضَّـيم والثىـورة
علــى الواقــع املــردي وعلــى ــط الفكــر واحليــاة وإلنَّ ـ مــن أَوائــل املنــاظلني مــن أَجــل احلريــة
واملتمــردين علــى اجلــور والظلــم واالســتبداد وكــان شــغوفاا باحلريــة إلىل حــد بعيــد» (حممــدزاد ،
.)162 :1436

والزهاوي في ميزان المقارنة والتّحليل
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اخليام الفيلسوف
الشَّخص ـيات الفــذة األدبي ـة دائمــا تقــع مطمحــا يف متنــاول األدبــاء والكتّــاب يف العــامل ألنّهــا
بفكرهــا وأدهبــا اجتــازت احلــدود اإلقليمي ـة فثصــبح مــادّة ـرّة للبــاحثني يف مجي ـع األدي ـان
واللغات فهذا اخليام بغزارة فكر واتّجاهات وأدب كالطّائر يف ناء األدب ال ترى ل حـدوداا
حملقا فهو أبو الفتح عمر بن ابراهيم اخليام النيسـابوري ولـد يف مششـاد يف نيسـابور وتفـنن
يف علـومٍ شـىت مثـل الرياضـيات واجلغرافيـا وغريهـا مـن العلـوم االنسـانية تزامنـ حياتـ مــع
سيطرة السالجقة على مناطق كـثرية مـن ايـران وهـؤالء السـالجقة كسـابقيهم مـن الغزنـويني
قــد حرّضــوا العلمــاء واألُدبــاء علـى نشــاطاهتم ولكـن ضــمن األُطــر السياسـية والدينيـة وجنــد
اخليام لقد تـث ىرَ مـن هـذا التـث ري السياسـي يف بعـض النشـاطات العلميـة مثـل تـثليف التقـون
اجلديد لكنّ أخذ يدرس أفكار حبرية لكن القى عدم استقبال النّظام السياسي للسلجوقيني
إزاء افكار ورواؤ اجلديدة والتَّحرُّرية فنجد بعد ذلك يثخذ احلذر ومل ينشـر اي أ ـر فكـري
يظهر اتجاه التحـرري اجلديـد آنـذاك .والبُـدّ مـن التعـرف علـى املدرسـة الفكريـة للخيـام يف
الفلسفة فضال عـن الغـوص يف رباعياتـ  ،فلسـفة اخليـام هـي عبـارة عـن فلسـفة وفكـر واضـح
وغـري غــامض إذ هــي تابعــة لفلســفة املدرســة املشــائية؛ ألنّـ كـان مــن تالميـذ ايب علــي سـينا
الفيلســوف وك ـان يلقــب بـ ـ «تــاي تلــو» ابــن س ـينا( ،جعفــري )123 :1373 ،لــذا جنــد اخلي ـام يف
رسالت «الكون والتكليف» يف موضوع إ بات اهلل يبدأل آراء مشائية يف بـاب «املـاء» «هـل» «لـمَ»
ففي هذ األبواب يقول انى االشياء يف الكون على القسمني التاليني:
القسم األول :وهو الذي البدّ ل أن يكون حىت يكون سائر األشياء فيسمَّى العلة.
القسم الثاين :هو الذي يكون معلوالا للقسم االول.
فاخليام جييب على السؤال التاي :هل اخلالق موجـودٌ ؟مبـا يلـي جييـب نعـم؛ اخلـالق هـو
القســم املكـوّن واملخلــوق ذلـك القســم الــذي يتكـوّن وطريـق الوصــول جلــوهر هــذ اإلجابــة هــو
الفكـر واالســتدالل املنطقــي واملشــاهدات التَّثمليـة وبعــد ا باتـ وجــود اخلــالق واألشـياء يطــرل
السؤال التاي مبا يلي :ما هي العالقة فيما بـني اهلل واألشـياء؟ فيجيـب أنى االشـياء تكـون بعـد
اهلل يف املرتبة يف اخللق والسبب هو الفيض الرباين الـذي أفاضـ ُ اهلل علـى االشـياء فاخلـالق
هو رأس اهلرم يف الكون واألشياء تقع يف املراتب األخرى.
كان اخليام من املفكرين والفالسفة يف القرن اخلامس ول آ ار علمية وفلسفية وأيضاا لـ
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اآل ــار االدبيــة وهــي الرباعيــات فاخليــام نظ ــراا إلىل آرائــ الغــري مثلوف ــة ال ــت يطرحه ــا يف
الرباعيات كان يتهم من قبل معاصري وحىت من بعد بالزندقة واإلحلاد ولكن هذ التهم ما
كان هي إال نوع مـن سـوء الفهـم حيـال افكـار املطروحـة يف الرباعيـات واحلقيقـة ان اخليـام
كان يريد لإلنسان عدم االكتفاء باإلميان الّذي مصدر التّقليد فاخليام أصبح حمطاا لنقاش
األُدباء واملفكرين يف كل زمان ألنّ يف عرض أفكار جري ـاا فضـال عـن تسـاؤالت احلـادّة حـول
فلسفة اخللق واإلتيان إىل عـامل الـدّنيا واملـوت فهـو أصـبح مشـهوراا ألدبياتـ الّـت جـاء هبـا يف
وب جديد من عرض افكـار هتـمُّ كـلى إنسـان فهـذ الطّريقـة وهـي الرّباعيـات يف ـوب فلسـفي
يلتمس من ورائها دعوة اإلنسان يف كلِّ زمان إىل التّثمُّل ملياا يف العامل والكون ليصـل اإلنسـان
مـن وراء البحـف فيمـا أورد حــول موضـوعات شـىت خيـرج مــن ربقـة اإلميـان التقليـدي فبهــذا
السّـبب مــن قبــل الــبعض يتــهم بالزّندقــة فــنحن مل جنــد لـ إنكـاراا للمبــادأل الّــت تســبب كفــر
اإلنسان كإنكار اخلالق أم العامل اآلخر فهذا اخليام قد أ ّـر علـى أشـخاص بـارزين كاحلـافظ
الشريازي كان يلقب بشارل أفكار اخليام ويف األدب الغريب جند جرالد قد تث ر بتلك االفكار
واندهش كثرياا وجـاء خبطـوة عظمـى يف ترمجـة الرباعيـات ويف االدب العـريب جنـد الزهـاوي
مــن املكتــب اإلحيـائيني فتــث ر بصــورة مباشــرة فاجتـ اجتــاهني أوالا :يف تعريـب رباعياتـ نثــراا
ونظماا؛ انياا :ادخل اتجاهـات افكـار اخليـام إىل اشـعار فوجـدنا تلـك البنـود السـتة الفكريـة؛
ويف النهاية وجدنا الزهاوي قد أحىي أفكار اخليام ونقلها إىل األدب العريب.
وللخيام حول سبب اخللق رأي خاص وفكرة رائعة ومنها أنى الفـيض الربـاين الصـادر مـن
اهلل هو الدليل الرئيسي للخلق فاهلل يفيض على املخلوقـات لـذا فهـو الكـون املطلـق الـذي ميُـنُّ
على املخلوقات بالفيض عليهم وخيلقهُم ،بعـد هـذا كلـ يقـول اخليـام إلنى التكليـف املقـرر علـى
املخلــوق هــو الواجــب الــذي الب ـدَّ ان يؤدي ـ إزاء اخلــالق .هــذ نبــذة وجي ـزة مــن آراء اخلي ـام
الفلســفة املــذكورة فمــن هنــا نســتنتج أنى للخي ـام مدرســة فلســفية واضــحة لــذا فتســقط مــن
اإلعتبار العلمي تلـك االهتامـات الىـت وجهـ لـ اإلحلـاد والزندقـة والكفـر وغريهـا مـن الـتُّهم
ال ــت الص ــق بشخصـ ـيت العمالق ــة وميكـ ـن الق ــول أنى تلـ ـك االتهام ــات هـ ـي نتيج ــة ل ــبعض
الرباعيات املنسوبة الي ومل ير أول ك األشـخاص الىـذين رمـو باالهتامـات رباعياتـ احلقيقيـة
فاآلراء الت ابـداها اخليـام يف رسـائل الفلسـفية حـول اخلـالق والقـدرة الرَّبانيـة واخللـق ممَّـا
تفند تلك املزاعم.
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مجيل صدقي الزَّهاوي وأدبه
ولــد الزَّهــاوي الشَّــاعر والفيلســوف العراق ـي ببغــداد عــام 1863م .وتــويف عــام الزَّهــاوي ك ـان
ينتمـي إىل عشــرية الزهــاوي هــي احــدى عشــائر الكرديــة املعروفــة يف كردســتان العــراق وكــان
يتكلم عدة لغات كاللغة العربية والكردية والتركمانية والفارسـية  1963وقـد تكفىـل ابـو ُ تربيتـ
والذي كان مفت بغداد يف تلك احلقبة فكـان الزَّهـاوي يقبـل علـى تعلـم العلـوم املختلفـة وكـان
ابــو يرشــد ويســاعد ُ يف هــذا الطريـق نظــم الشــعر بالعربيــة والفارســية منــذ نعومــة أضــافر
وأدرك والد الزهاوي أنى ولد "ميل" ميتلك سرعة الفهـم والنُّبـوال وقـوة الـذهن وأتَّضـح لـ بـثنّ
ابنـ كـان خيتلــف مــن بـني ســائر اوالد لــذا كـرَّس اهتمامـ يتثمّــل وصــول إىل املراتــب العليـا
فح ــرص عل ـى تربيت ـ وق ــد علىم ـ الفلس ــفة وال ــدين و قفىــ بالثقاف ــة االس ــالمية وعلىم ـ اللغ ــة
الفارسية فضالا عن العربية فكان العائلـة هـي املنطلـق األوَّل للزهـاوي يف سـري حنـو الرُّشـد
والكمال وال ننس دور املرأة يف حيات العائليـة فـاألمُّ اوالا والزوجـة انيـاا لعبتـا دوراا اساسـياا يف
و شخصيت وفيما يلي نشري إىل نبذة من اتجاهات الزَّهاوي فيما يلي:
رؤية الزهاوي حول املرأة
أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبل كلِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أمٌّ
إنَّمـ ـ ــا الصَّـ ـ ــدرُ منلـ ـ ــك حيمـ ـ ــل الطـ ـ ــ
يتلىق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ أوَّلَ درسٍ
منـ ـ ــك قبل ـ ــلَ اجلمي ـ ــعُ وهُـ ـ ــو صـ ـ ــبيي

ف ـ ـإذا أهن ـ ـ هـ ــانَ لـ ــو طب ـ ـ طابَـ ــا
ـ ـ ـ ـ ـطفلَ غـ ـ ـ ــذاءً وحكم ـ ـ ـ ـةا وشَـ ـ ـ ــرابا
فهُـ ـ ـ ـوَ للطفـ ـ ـ ـلل ل ـ ـ ــيسَ إلّ ـ ـ ــا كتابـ ـ ـ ـاا
تلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الفنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونَ واآلدابَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(نيازي)13 :1388 ،

فيـذعن الزَّهــاوي بتــث ري املــرأة عل ـى اجملتمــع كافىــة إذ يقــول أن ـ أَمُّ جلمي ـع الشَّــعب فــإذا
أصــابك ضــعفاا ومخــول انتقــل ذلـك الضَّــعف إىل الشــعب فيصــاب بــاهلوان فـريى الزهــاوي أنّ
للمرأة دوراا مهماا يف اهلداية والتّث ري على اجملتمع إجيابا وسلبا ويف البي الثاين يصف املرأة
ويقول إلنى صدرك الرحب هو الـذي يغـذِّي األطفـال غـذاءً وعلمـاا وأخالقـاا وهـذا صـدر األُم هـو
الذي حيمل اإلنسان منذ صغر إذ هو منبع العلم والعاطفة للبشرية.
االتجا السياسي للزَّهاوي
حياة الزهاوي واكب احدا اا سياسيةا فاملرحلة االوىل من حيات لقـد زامنـ حكـم العثمـانيني
الذين كـانوا ال يهتمـون بـاألدب العـريب كـثرياا وال يعـريون لـ وزنـاا ويعتقـدون ان احلكـم يف بلـد
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مثل العراق جيب أن يكون استبداديا فالزَّهـاوي نظـراا اىل قافتـ العاليـة أخـذ موقفـاا مُشـرفاا
إزاء هـذا االتجـا فخـالف ذلـك الظلـم واالســتبداد ولكـن كـان يف بعـض األحيـان ألسـباب كـان
جياري احلكم يف بعض األحيان لذا من أجل الـتَّخلص مـن مواقفـ السُّياسـية أرسـل مـن قبـل
احلكومة اىل اليمن للمفاوضات وإلمخاد بعض الثىورات الت حصل هنـاك وبعـد الرُّجـوع إىل
بلد درَّس الفلسفة يف املدرسة امللكية فثنشد الزهاوي يف تلك الفترة قائالا:
مَـ ـ ــن كـ ـ ــانَ يـ ـ ــؤمنُ بـ ـ ــالنَّ حممَّـ ـ ــد
عل ـ ـ ـ ــمَ الـ ـ ـ ـ ــيقنيَ فثنّ ـ ـ ـ ـ ـ ُ يف دينل ـ ـ ـ ـ ـ

وبلمَ ـ ـ ـ ــا أت ـ ـ ـ ــى يف م ـ ـ ـ ــزنلل الق ـ ـ ـ ــرآن
وَجلبـ ـ ـ ـ عليـ ـ ـ ـ طاع ـ ـ ــة السُّ ـ ـ ــلطان
(مجيلي)169 :1369 ،

يف البيـتني املــذكورين أعـال يفصــح الزهــاوي عـن اعتقــاد بالســلطان فيقـول إنى الــذي يــؤمن
وبثحكــام القــرآن الكــرن لــيعلم علمــا يقينيــا أن طاعــة الســلطان
بنبــوة الرســول األكــرم
واحلاكم العادل الذي بيد السلطة أمر وجويب لكنَّـ مل يفصـح لنـا الزَّهـاوي أنى طاعـة السُّـلطان
الىت يدعو إليها يف هذين البيتني كم يكون مداها وإىل حدٍّ تعمل النَّـاس بـثمر السّـلطان وهـل أنى
للسلطان أَمرٌ يف دين النَّاس أم يف الشؤون العامَّة وكم يكون حدود هذ اإلطاعة.
ويف ع ــام 1886م أص ــبح عض ــواا يف جمل ــس مع ــارف بغ ــداد وس ــافر اىل اآلس ــتانة ودرّس
الفلسفة االسالمية يف املدرسة امللكية ومـن أبـرز صـفات حـبُّ احلريـة وتـداول اآلراء اجلديـدة
حول املسائل االجتماعية وأيضاا مـن ناتـ السّياسـية األصـلية حبُّـ ودفاعـ عـن الـوطن كـان
الزهاوي معروفا على مستوى العـراق والعـامل العـريب كـان جري ـ اا وطموحـ اا وصـلبا يف مواقفـ ،
فاختلف مع احلكّام عنـدما رآهـم يلقـون بـاألحرار يف غياهـب السـجن وتنفيـذ أحكـام اإلعـدام
هبم فنظم قصيدة يف حتيّة الشهداء مطلعها:
علـ ـ ــى كـ ـ ــل عـ ـ ــود صـ ـ ــاحب وخليـ ـ ــل
ويف ك ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ــني ع ـ ـ ـ ــخة مهراق ـ ـ ـ ــة
ك ـ ـ ــثن اجل ـ ـ ــدوع القائم ـ ـ ــات من ـ ـ ــابر

ويف كـ ـ ـ ـ ــل بي ـ ـ ـ ـ ـ رنـ ـ ـ ـ ــة وعويـ ـ ـ ـ ــل
ويف كـ ـ ـ ــل قلـ ـ ـ ــب حسـ ـ ـ ــرة وعليـ ـ ـ ــل
عل ـ ـ ـ ـ خطبـ ـ ـ ــاء عـ ـ ـ ــودهن نقـ ـ ـ ــول
(عبدالغين1958 ،م)180 :

فيقــول الزَّهــاوي إلنى رفاقـ وأصــدقاؤ يف الكفــال السياسـي لقــد أعــدموا باملشــانق ولــذلك
نسمع البكاء والصُّراخ يف كلِّ بي من العراق ويبكي كل النَّاس عليهم حسرة وحرقـة مثى يشـب
األلوال الىت عليها أعدم رفاق باملنابر صعد عليها هؤالء املقاومون.

والزهاوي في ميزان المقارنة والتّحليل
الر ية الكونية لدى الخيام
ُّ
ُّ
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االتجا األديب للزَّهاوي
كان الزهاوي ينتمي اىل املدرسة االحيائية من االدب العريب املعاصر ومن اعظم نات هـذ
املدرس ــة ه ــو إحيـ ـاء األدب الع ــريب؛ ألنّـ ـ تزامنـ ـ حياتـ ـ بـ ـني الفت ــرة والنهض ــة املعاصـ ـرة
فاإلحيــائيون كــانوا يثخــذون اتجهــاهتم الفكريــة مــن منــابع شــىت مثــل االدب العــريب القــدن
ويتــث رون بالفعــل مــن االحــداّ اليوميــة املــتغرية ومــن األدب الغــريب الــذي ســاعد علـى رواجـ
االنفت ــالُ ال ــذي حص ــل يف تلــك احلقب ــة فالزه ــاوي كــان ق ــد ت ــث ر م ــن العوام ــل االجتماعيــة
والسياسية الـت حـد آنـذاك ولـ حـظ كـبري مـن االدب العـريب القـدن واسـتمدَّ قافتـ مـن
االدب الفارسي واملعرفة الغربية الت حصل عليها مـن خـالل مطالعتـ لـبعض آراء الفالسـفة
الغربيني ومنهم داروين الزَّهاوي ل آ ـار مثـل" :الكائنـات يف الفلسـفة" و"الفجـر الصـادق للـرد
علـى آراء حممــد بــن عبــدالوهاب" و"الكلــم املنظــوم" وهــو أوّل ديـوان شــعر للزهــاوي وأيضـاا لـ
رباعيات عربية مبضامني خياميـة وهـي الـت تـث ر هبـا مـن اخليـام ولـ تعريـب علـى رباعيـات
اخليـ ـام وشـ ـكل مجعي ــة أخ ــوان االدب يف بغ ــداد ع ــام 1921م .وم ــن اب ــرز اعض ــائها س ــاطع
احلصري ومعروف عبد الغين الرصافـي وآخـرون وعـام 1932م .وحينمـا زارت كوكـب الشـرق
السيدة ام كلثوم بغداد رحب فيها الشعراء ومنهم مجيل صدقي الزهاوي وأدت بعض أغانيها
يف أوتيل اهلالل مبيدان بغداد بشارع الرشيد وقد حياها الزهاوي بقصيدة جاء فيها:
الف ـ ـ ــن روض أني ـ ـ ــق غ ـ ـ ــري مس ـ ـ ــؤوم
قـ ــالوا كفـ ــرت ومل أكفـ ــر كمـ ــا زعمـ ــوا

وأنـ ـ ـ ـ ــ بلبل ـ ـ ـ ـ ــة ي ـ ـ ـ ـ ــا أم كلث ـ ـ ـ ـ ــوم
أك ـ ــل م ـ ــن ق ـ ــال ح ـ ــق بينن ـ ــا كف ـ ــرا
(األعظمي2001 ،م)138 :

فالزَّهاوي باملقدرة العلمية الىت ميتلكها لقد شـبَّ الفـن بـالرَّوض األنيـق اجلميـل احملبـوب
لدى اجلميع بعد ذلك لقد شبَّ أمّ كلثوم بالبلبلـة الىـت تغـرد وتطـرب األنـاع لكنَّـ يف البيـ
الثىاين يردُّ على منتقدي الىذين اتَّهمو بالكفر فإنَّ يقول إلنَّين مل أكفر كما قالوا بل إنَّـ يعتقـد
بإن يقول احلقَّ.
الزَّهاوي ورؤيت حول الغرب
الصفحة الثانية يف حياة الزهاوي قـد ابتـدأت عنـدما احتـل اإلجنليـز العـراق فنجـد لـ بعـض
املماشــاة مــع االجنليـزيني فيحســبهم أصــدقاء للشــعب العراقـي وهــم الــذين ينجــون البلــد مــن
حكم العثمانيني فيقول يف هذا الصدد أنى العراق بفضل اإلجنليز حترَّر من هيمنـة العثمـانيني
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وأنى األُقوام حتررت ومن بعد ذلك هذ األقوام سترتقي إىل العلي لذا يقول فيما يلي:
ال حـربَ مـن بعـد هـذا اليـومل تضـطَرلمُ
إنى الع ـ ـ ــراقَ بفضـ ـ ــلل املنق ـ ـ ــذينل لـ ـ ـ ـ ُ

وقَـ ـ ـ ــد حتـ ـ ـ ـرَرَت االقـ ـ ـ ــوامُ واألم ـ ـ ــمُ
سَ ـ ـ ــريتقي بعـ ـ ـ ـدَ أع ـ ـ ــوامٍ وين ـ ـ ــتظمُ
(األعظمي2001 ،م)103 :

نؤكد أنى هذا التغـيري السَّـريع يف اآلراء السياسـية عنـد الزَّهـاوي كـان يف اخلارطـة األدبيـة
عند اإلحيايني مثـل امحـد شـوقي ،حـافظ إبـراهيم ،الرَّصـايف والـذين كـانوا ينتمـون اىل ذلـك
املذهب األديب والباعف يف ذلك هي االحداّ السياسية املتتابعة الت حد آنذاك اىل ذلـك
التَّغ ـيري السَّــريع يف اآلراء فهــم نظــراا لنوضــاع السياس ـية واالجتماعي ـة الّــت حــد آنــذاك
يتّخـذون تلـك املواقـف لكـنَّ الزَّهـاوي قـد افـرط يف هـذ احلركـة حـىت انشـد قـائالا يف احلفلــة
الت اقيم للمستشار االجنليزي:
ارأف بش ـ ـ ـ ـ ـ ــعبٍ قَ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قَصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدُوا
أمَـ ــا وَقَـ ــد جل ـ ـ ُ مص ـ ـحُوباا مبق ـ ــدرة

إ ـ ــارة الشَّ ـ ـرل في ـ ـ وه ـ ـوَ مَـ ــا قص ـ ـدَا
فَ ـ ــال أبـ ـ ـاَي أقَ ـ ــامَ الشَّـ ـ ـرَ أم قَعَ ـ ــدا
(الزَّهاوي :1979 ،املقدمة)

كان الزهاوي قد تث ىر من ايب العالء املعري يف كثري من آ ـار االدبيـة مثـل قصـيدة « ـورة
يف اجلحيم» الت تقع يف  345بيتاا ويف طريقت لبيان آرائ ايضاا تث ىر من املعري فمثالا جند
يف بعض اشعار يتث ىر يف صدر البي من اخليام يف التَّمرد والتَّجدد ولكن يف عجز يسـري يف
طريقة ايب العالء يف عدم اللجوء اىل التَّلذذ او الدَّعوة اىل شرب اخلمر.
الزَّهاوي وحجاب املرأة
بعــد ذل ـك جنــد يتــث ىر مــن قاســم ام ـني املتفك ـر املعاصــر الــذي أخــذ اتجاهات ـ الفكري ـة مــن
الثقافة الغربية واإلسالمية وخلطها معاا لذا فنجد تث رياا خاصاا على الزَّهاوي يف بـاب حتريـر
املرأة وحقوقها( .جملـ وهشـي زنـان )157 :86 ،فيقـول الزَّهـاوي يف حريـة املـرأة يف امللـبس أنى
سفور املرأة يف حد ذات ليس في أي إشكال يؤ ر على اجملتمع فالسُّفور هو رمز لطهارة املرأة
فيقول مبا يلي:
زَعَمُ ـ ـ ـ ــوا انّ يف السُّـ ـ ـ ـ ــفور سُـ ـ ـ ـ ــقوطاا
ك ـ ـ ـ ـذّبُوا فالسُّـ ـ ـ ــفورُ عنـ ـ ـ ــوان طه ـ ـ ـ ـرٍ

يف امله ـ ـ ـ ـ ــادي وانى فيـ ـ ـ ـ ـ ـ خَرابـ ـ ـ ـ ـ ـاا
ل ـ ـ ـ ــيسَ يلق ـ ـ ـ ــى مع ـ ـ ـ ــرة وارتياب ـ ـ ـ ــا
(نيازي)10 :1388 ،
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يف الرُّباعي أعال يصرل الزَّهـاوي عـن رأيـ حـول حجـاب املـرأة وهـو رأي نـابع عـن تـث ر
بالفكر الفلسفي العلماين إذ يقول إنى السُّـفور هـو عنـوان طهـر وهـو بعيـد عـن رأي الـدين؛ ألنى
الشَّرع يوجب احلجاب الظىاهري واألخالقي للمرأة .لكنَّ هذ الرُّؤية إلزاء احلجاب ربَّما وليدة
صــراعات فكريـ وكانـ يف مســاحة زمنيــة معينــة والـدَّليل علــى ذلــك مبــا يلــي «حيــوي ديــوان
الزَّهاو ُّي وجبة وافرة مـن الـدَّالالت واملفـردات القرآنيـة فقـد اسـتطاع ال َّشـاعر أن يسـتلهم مـن
الق ــرآن الك ــرن يف أَش ــعار ويتن ــاص م ــع الق ــرآن الك ــرن بص ــور خمتلف ــة من ــها االمتص ــاص
واإلشاري والشَّكلي والكامل واجلزئي من داللياا وشكلياا ليزيد أشعار مجاالا وهذا إلن دلى علـى
شيءيل فإلنَّما يدل على مدى إلميان وبي ت الدينية» (حمسين.)172 :1434 ،
الزَّهاوي وفلسفة الغرب
أيضاا جند أنى الزهاوي قد تـث ىر مـن أفكـار دارويـن حـول التكامـل فيقـول إلنى بعـض النَّـاس هـو
مفترلس بقوت يفترس اآلخرين وهنالك لة من النَّاس ليس هلـم القـدرة الكافيـة للـدفاع عـن
أنفسهم فهؤالء من النّاس هم فريسة لنقوياء وهذا األمر هو كان سائدا مذ جاء البشر علـى
هذ األرض فهذ هي سنة ربانية ال تتغري فيقول الزهاوي فيما يلي:
إنَّمـ ـ ـ ــا النَّـ ـ ـ ــاسُ إن نظـ ـ ـ ــرتَ إلـ ـ ـ ــيهم
هـ ـ ــذ مُنـ ـ ــذ كانَ ـ ـ ـ النَّـ ـ ــاسُ نَاس ـ ـ ـاا

آكـ ـ ـ ـ ـ ــلٌ يف احلي ـ ـ ـ ـ ـ ــاة أو م ـ ـ ـ ـ ـ ــثكول
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة اهلل مَالَه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديل
(الزَّهاوي1967 ،م)30 :

لكن يف البيتني أعال يعرب الزَّهاوي عن رأيـ حـول علـم الـنَّفس االجتمـاعي بالنسـبة لإلنسـان
فيقول إنى اإلنسان وحسب طبيعت إمَّا ظاملا وإمَّا مظلوماا وهذا األمر هو منذ أن خلـق اإلنسـان لكنَّـ
يف الشّطر الثىاين من البي الثىاين يقوم يـذكر اسـم اجلاللـة "اهلل" فيقـول هـذ هـي سـنَّ اهلل الىـت
أودعها يف اإلنسان وهو اجلانب األخر فيكون اإلنسان إمَّا شكوراا وإمَّاا كفوراا ظلوماا.

خيام الرباعيات
حينما نتمعن يف رباعيات اخليام االصيلة والىت تتناسب مع شخصيت ومدرست الفلسفية جنـد
متحرراا يف بيان افكار من القيود يف االبواب الفلسفية ول نظام فكـري بـ هـذا ممَّـا جعلـ أحـد
األركان يف الفلسفة املشائية؛ أل َّن يخز آراء حبريـة حيـف يفهمهـا اخلـواص والعـوام خاصـة ولـ
بنود فكرية واضحة وتزهلا من رباعيات املستندة إلي فنلخصها على الرُّؤى التَّالية:
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اخليام وحكمة الوجود
جتد اخليام يف هذ الف ـة مـن الرباعيـات تنتابـ احلـرية املتواصـلة إزاء موضـوع حكمـة املـوت
بعد هذ احلياة فيقـف موقـف املتسـائل أنى هـذا الىـذي هـيمن علـى البشـرية لـيس لـ هنايـة وال
جتد أحداا يقول قوال واضحاا وقوميا أنَّ ملاذا ج نا مَّ ننتقل فيقول فيما يلي:

(دشت)271 :1356 ،

هذا الدّوار الّذي في إيابُنا وذهابنا وهذ احلركة اإلنتقالية من الدُّنيا إىل اآلخـرة والّـذي
يثيت النَّاس إىل الدُّنيا مث ينتقلون إىل عامل آخر مازال أبديتـها وهنايتـها غامضـة علينـا فـال
جتد أحداا يتكلم يلجبد بثنّ ملاذا هذا اإلياب والذِّهاب؟ فيثيت أناس إىل الدُّنيا ويـذهب آخـرون
منــها والواقــع انى اخلي ـام يف هــذا الرُّبــاعي ومــا يشــاهب مــن رباعي ـات أخــرى ال ينك ـر ال ـدُّنيا
ووجودها أو اآلخرة فهو يؤمن بالعامل اآلخر ولكن يطرل هذا السؤال الّذي شغل الكثريين مـن
الفالســفة فاخليـام هبــذ األسـ لة يبعــف حـرية اإلنســان املســلم لتتبــع األجوبــة وحيـرك دفــائن
العقول يف اإلنسان أنَّ ما هي فلسفة اجمليء وملاذا الذىهاب؟
هبذا الرباعي املـذكور أعـال يريـد مـن االنسـان أن يسـترجع إىل مكنوناتـ فيـدعو للتفكـر
والتَّثمــل يف نفس ـ ويفك ـر ملي ـاا ليصــل إىل الخهــان الــذي يتوخــا وهــو إدراك فلســفة الوجــود
واحلي ـاة واملمــات فــإذا وصــل اإلنســان بعــد التُّثمــل والتَّفك ـر والتّتبــع إىل مغــزى اجلــواب هلــذ
األس لة فهو يسلك مسلك الكمال إىل اهلل ويرى عامل الدُّنيا واآلخـرة كالمهـا يف قبضـة قـدرة
اهلل تعــاىل وحكمت ـ لــذا تنكشــف عــوامل ك ـثرية لإلنســان ف ـيغري الك ـثري مــن اتّجاهات ـ وميول ـ
وآمال فتتغري نظرت إىل العامل فـريى حقيقـة اهلل غـري مـا يراهـا سـطحية مبنيـة علـى أسـاس
سطحي دون تثمل وتفكر هذا ما دعا إلي اخليام.
اخليام وحكمة املوت
هذا القسم من البنود حيتـوي علـى أسـ لة حـول بعـض السّـلبيات الّـت تنتـاب احليـاة فينـاقش
اخلي ـام موضــوع املــوت بعــد احلي ـاة فهــو يف هــذ الف ــة مــن الرُّباعي ـات يقــف موقــف املتســائل
اجلاهل الىذي ال علم ل قائالا إنى اهلل بعد خلق لإلنسان ملاذا جعـل يف وجـود املـوت او اجلـوع
أو العطش والنقوص األُخرى:
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(بكار)30 :1383 ،

الص ـ ـ ــانعُ إذا أحسـ ـ ـ ـنَ يف التركي ـ ـ ــبل
إن س ـ ـ ـ ــاءف فمَ ـ ـ ـ ــن أحـ ـ ـ ــقُّ بالتَّريـ ـ ـ ــبل

لـ ـ ـمَ خي ـ ــرج نظمَـ ـ ـ ُ مـ ـ ـنَ الترتي ـ ــبل
أو أحسـ ـنَ م ــا احلكم ــة يف التخريـ ـبل
(الدويب)56 :1383 ،

اخليام يف هـذين الربـاعيني وغريمهـا يطـرل أسـ لة واحلـق ا َّنـ اليريـد اإلعتـراض علـى اعمـال
اخلالق بل الغرض مـن تلـك االسـ لة هـو الـدعوة اىل التَّفكـر يف مجـال أعمـال اخلـالق والـدعوة اىل
البحف والتّفكر والكشف للحقائق الّت ال تنجلي لإلنسان املسلم إلّـا بعـد التّفكـر وهـذا مـا دعـا إليـ
إىل مبـدأ التّفكـر حـىت حتصـل
وأئمـة أهـل البيـ
األنبياء والصّاحلون والـنَّ األكـرم
لإلنسان املعرفة الذاتية الغري مورو ة ويتحقق احلديف القدسي "من عرف نفس فقد عرف ربَّ ".
اإلنسان واحلياة لدى اخليام
الرباعيات من هذا القسم تتعرض إىل احلكـم بالفنـاء علـى االنسـان مـن هـذ الـدُّنيا فيطـرل
اخليـام موضــوع الفــرد واجملتمــع ويقــول إلنى حجــر األســاس للمجتمعــات يقــوم علـى األفــراد؛ إذ
ي شب األفـراد بقطـرات مـاء مث جتتمـع هـذ القطـرات وتصـبح حبـار اا ويف املصـراع الثـاين مـن
البيـ األول يســتمر يف هــذا التشــبي فيبــول هبــذا املبــدأ وهــو أن كـلى إنســان هــو ذرة مــن تربــة
األرض مَّ جتتمع هذ الذىرات فتصبح أرضاا ويف البيـ الثىـاين يقـف موقـف املتسـائل اجلاهـل
فيقول أَيها اإلنسان ما هي اجلدوى من إتيانك إىل العامل لـذا هبـذ األسـ لة الذىكيـة والدَّقيقـة
يطــرل اخلي ـام موضــوع املــوت وي ـدعو اإلنســان ليفك ـر يف فلســفة اإلتي ـان إىل عــامل ال ـدُّنيا مث
اخلروج منها فيقول فيما يلي:

(دشت)347 :1356 ،

لذا يقول يف الرُّباعي أعال أنى الفرد مـن بـين اإلنسـان كقطـرة فثصـبح حبـراا وهـو إشـارة
إىل قيمة الفرد واجملتمع وذرة من التُّربة أصبح أرضاا ؛فماذا يعـين جمي ـك يف هـذا العـامل
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إنّما أن ذبابة ج ـ واختفي .قـال الـبعض إنى اخليـام يف مثـل هـذ الرباعيـات يعتـرض علـى
فلســفة مــوت الشــباب الــذين مل يـدركوا االمتحــان االهلـي فيســثل اخليـام حــول املــوت والفنــاء
ويقول إنى املوت والفناء هو سبيل ميرُّ علي كل إنسان لذا ينبغي على اإلنسان اصـالل أعمالـ
مع النّاس واالبتعاد عن املساوأل والكخ.
اخليام وامللذىات الدُنيوية
البند املذكور أدنا يدعو اخليام في إىل التَّلذذ من مواهب الدُّنيا فهـو مـن خـالل ذلـك أيضـاا
يتعرض ملوضوع اخللق بيـد اهلل مث الرحيـل مـن الـدنيا قهـراا مث يـدعو اىل التلـذذ يف الـدُّنيا مثى
يذعن مببدأ فهو قد يكون باالجبار:

(دشت)347 ،1356 ،

اخلالق خيلق ما حولنا وقد يغين الكثري لكن احلزن يساير اإلنسان يف احليـاة الـدُّنيا دون
جدوى مَّ يف البي الثاين يقول امن كثس التَّلذذ يف يدي سـريعاا حـىت أتعلـل فـاخللق حمكـوم
حبكـم الفنــاء فهــذا االتجــا للخيـام إنَّمــا يـدل باإلميـان بواقــع املــوت وحقيقتـ فهــو يشـري إىل
مفهوم اآلية املباركة "وال تنس نصيبك من الدُّنيا".
اخليام وآراؤ العقلية يف احلياة الدَّينية واالجتماعية
يـدعو اخليـام يف هــذا البنـد مـن الرباعيـات االبتعـاد مـن العصــبيات الدينيـة والعقائديـة الــت
لـيس هلــا خلفيـة اســتداللية عقالنيـة ويـدعو إىل الســلم االجتمــاعي واألمــور الىــت جتلــب نفعـاا
فيقول فيما يلي:

(دشت)367 :1356 ،

يف فص ـلل الربي ـعل وجن ـبل النَّه ـرل /م ـعَ األه ـلل واألصــدقاء وحوري ـة فهــات بالك ـثس وهنال ـك
الشَّارلبونَ صَبوحاا /فنحنُ بعيدونَ عن املساجد واملعابد اخليام يف هذا البند يدعو إىل التَّلـذذ
من املواهب الطىبيعة وإشباع الغريزة اجلنسـية طاملـا كـان فارغـاا مـن العبـادة لكنَّـ قـد يفضـل
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هذا التلذذ علـى العصـبيات الدينيـ فهـذ العصـبيات هـي الـت قـد اتعبـ نفسـيت ويعتقـد أنى
هــذ العصــبية تك ـون كالسَّــد تقــع حــاجزاا أمــام األفك ـار التقدمي ـة فعل ـى هــذا أســاس واملــبين
الفكري جند اخليام طوال حيات فاراا من الناس اىل اخللوة دائماا بني أهل وعيال .

دراسة تطبيقية يف اإلِتِّجاهات الفكرية عند اخليام والزهاوي
بعد التَّعرف على اخليام والزهاوي واخللفية الفكرية الّت حصل عليها األوَّل تظهر لنا الكـثري
م ــن االش ــتراكات الفكريــة عن ــدمها وال ــت ج ــاءت يف الرُّباعيــات عن ــد اخليــام واملقطوع ــات
والقصائد الت جندها يف ديوان الزَّهـاوي فالرباعيـات الـت هـي مـن امجـل االوزان الشـعرية
يف االدب الفارسي هلا التفعيالت التالية على األغلب مستفعلٌ ،مستفعلٌ ،مستفعلٌ فَع .وهنالك
للرباعيات من الزحافات واالختيارات الت جنـدها يف االوزان العروضـية العربيـة والفارسـية.
(حكيمــي )635 :1381 ،فهــذا الــوزن الشــع اجلمي ـل الــذي اســتخدم اخلي ـام يف بي ـان افك ـار
التحررية ولقـد أحسـن يف اسـتعمال فهـو قـد تكلىـم فيـ بصـورة أخـرى عـن مـا جنـد يف آرائـ
الفلسفية البحتة وبعد االمعان يف تلك الرَّباعيات واإلحصاء للرباعيـات اخلياميـة وعزهلـا مـن
الرباعيــات املنس ــوبة إليــ جن ــد ان ه ــذ الرباعيــات خاليــة م ــن الزّندق ــة والفكــر االحل ــادي
واالهتامات الت نُسبَ اىل اخليام ومثل هذ االفكار جندها على الزهـاوي يف آ ـار الشـعرية
فتــث ىر بصــورة متمــايزة مــن اخليـام غ ـري تــث ر مــن الشَّخصـيات والعوامــل االخــرى واجلــدير
بالذكر انى بعـض هـذ التـث ريات قـد انعكسـ كاملـة يف آ ـار ونسـيباا يف آ ـار االخـرى وجنـد
هذ االشتراكات بينهما يف البنود الستة التالية:
احلرية إزاء فلسفة احلياة لدى اخليام والزَّهاوي

(دشت)367 :1365 ،

فاخليـام الــذي عرفنــا فيلســوفاا مشــائياا وأفكـار الــت تعبــر عــن عقيـدة اســالمية وذلـك
االتجا الديين ملاذا يتكلم هبذ الصورة هل يقصد من هذا الكالم يعين ان مل يعرف البداية
والنهاية لإلنسان؟ واجلواب هو انى العلوم االنسانية تتغري يوماا بعد يوم علـى مـرّ الزمـان وهـي
يف تكامل دائمٍ فعلى االنسان ان ال يكتفي بقدرٍ من العلوم وعليـ ان يسـتثمرها يف تكامـل تلـك
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األفكار ليكشف الغطاء عـن هـذ اإلهبامـات الّـت تسـاور ذهـن اإلنسـان علـى هـذا األسـاس يف
علم الكـالم اإلهلـي هنالـك ال ـة أصـول ينبغـي للمـؤمن أن يتخطاهـا إذ هـي تشـكل احلصـيلة
املعرفية لإلنسان وهي مبا يلي:
أوال :جيب أن يعرف مبدأ  .بتعبري آخر يلزم على اإلنسان أن يعرف كيف وملـاذا أتـى إىل
عامل الدُّنيا وما هي فلسفة إتيان وما هي أولويات يف الدُّنيا.
انيا :جيب أن يعرف أين هو .بتعبري آخر يلزم على اإلنسان أن يعرف العامل الذي يعـيش
في وهل تطابق فلسفة حيات يف هذا العامل.
الثا :جيب أن يعرف إىل أين بتعبري آخر يلزم على اإلنسان أن يعرف منتها احلقيقي.
وهذا ما أشار إلي اإلمـام علـي بـن أيب طالـب  :رحـم اهلل امـرأل أعـدَّ لنفسـ واسـتعدَّ
لرمس وعلم من أين؟ ويف أين؟ وإىل أين؟ (جوادي آملي)206 :1378 ،
والزَّهاوي يف هذا الصَّدد ينشد متث ِّراا مـن رؤيـة اخليـام يف معرفـة املبـادأل الثىال ـة أعـال
يقول فيما يلي:
ليـ ـ ـ ـ ــتين عـ ـ ـ ـ ــارفٌ ملـ ـ ـ ـ ــاذَا حَيينـ ـ ـ ـ ــا
قيـ ـ ــلَ ل ـ ـ ــي ال تَق ـ ـ ــل فك ـ ـ ــانَ جَ ـ ـ ــوابلي

ومل ـ ـ ــاذَا م ـ ـ ــن بع ـ ـ ــد حـ ـ ـ ـنيٍ ن ـ ـ ــزول
أنَـ ـ ـ ــا إن ملَ أقـ ـ ـ ــل فمَ ـ ـ ـ ـنَ ذَا يقـ ـ ـ ــل
(الزهاوي)45 :1976 ،

ويضيف أيضاا فيما يلي:
لس ـ ـ ـ ـ ُ أدرلي كخـ ـ ـ ــابط يف الظىـ ـ ـ ــالمل
ح ـ ـ ـ ــريةٌ ف ـ ـ ـ ــي حَي ـ ـ ـ ــايت صَـ ـ ـ ـ ـدَفتنلي

أوَرَائ ـ ـ ـ ـ ــي سَـ ـ ـ ـ ـ ـعَاديت أَم أمَ ـ ـ ـ ـ ــامي
عَ ـ ـ ــن بُلـ ـ ــوُغي يف احلي ـ ـ ــاة مَرَام ـ ـ ــي
(الزهاوي)41 :1976 ،

إذن نرى الزَّهاوي حول فلسفة احلياة واملوت يطرل نفـس املنحـى الىـذي اتَّخـذ اخليـام يف
البيتني أعال وهذا املوضوع لقد شغل عقول الكـثري مـن املتفكـرين واألُدبـاء وهـذا مـا دعـا اهلل
البشــر أن يتفك ـرُوا يف خلــق اهلل حتَّ ـى مــن وراء هــذا الفك ـر يصــلوا إىل الغاي ـة الىــت خلــق اهلل
الكون والبشر فبذلك يسـتقيم اإلنسـان علـى مـا أراد لـ إذن فهـذا هـو الوجـ املشـترك الـذي
جنــد عنــد اخلي ـام والزهــاوي فهمــا يســثالن يف الرُّباعي ـات أعــال ع ـن فلســفة املــوت وفلســفة
احلياة وعن عدم الرأي املوحَّد حول فلسفة احلياة لكن جند اختالفا فكريا عندمها يف كيفية
هذ احلرية فعند اخليام ما هذا اللوم واحلرية والشَّك احياناا الىا بسبب االكتفاء برأي خاص
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وجعلـ نصــب العـني ممَّــا يـؤدّي إىل اســتمرار هــذا اإلهبــام وعــدم الوصــول إىل وضــولٍ يف هــذا
املوضـوع ولكـن هــذ احلـرية عنــد الزهــاوي تنشــث مـن عــدم جــود مدرســة فكريـة خاصَّــة يتكـئ
عليها يف احلياة.
مكانة اخلالق عند اخليام والزهاوي
منـذ بــدء اخللــق وجــدنا االنسـان يســثل عــن ربّـ ومكانتـ يف الوجــود فتجــد املفكـرين يفســرون
تفاسرياا خمتلفة لتلك األس لة فالبعض منهم من ينكر اخلالق وحيسب من اخليال أو الشـعور
اإلنساين الذي يريد سدّ فراال اخلالق والبعض حيسب علة العلـل للخلـق فاخلـالق رأس اهلـرم
عنـدهم ،والـبعض اآلخــر مـن العلمــاء التّجـربيني أ بتـوا وجــود اخلـالق عــخ الـنَّظم احلــاكم يف
مظاهر املوجودات والكون والطّبيعة فاخليام والزهـاوي ايضـاا مـن بـني هـؤالء املفكـرين الـذين
يبحثون عن اهلل لذا قد فتحا باباا حول هذا األمر وأدلوا بآرائهما حول اخلالق:

(دشت)347 :1365 ،

يف الرُّباعي أعال يبحف اخليـام عـن الوصـول إىل معرفـة الـنَّفس الىـذي أَكـد عليهـا أئمتنـا
النَّها تنتهي باإلنسان إىل إميان عميق ومعرفة متكاملة ربانية فقال اإلمـام علـي
األطهار
بن أيب طالب « :أفضَل املعرفَة مَعرفَة اإلنسان نفسَ » (ريشهري ،1379 ،ج .)140 :6فمعرفة
النَّفس ال تثيت لإلنسان عن فراال فتشرع عن أس لة يشرع هبا اإلنسان ليصـل عـن خالهلـا إي
جواب فقال اإلمام علي بن أيب طالب  :احلكمة ضالة املـؤمن فخـذ احلكمـة ولـو مـن أهـل
النّفاق( .جملسي ،ج )180 :1ومن أراد أن يفسر الرُّباعي أعال تفسرياا عميقاا يظهر ل جلياا أنّ
اخليام قد قبل ربَّاا وأذعن ل فهذا الرَّبُّ خلق األشياءف بثمجعهـا لكـن يسـثل عـن فلسـفة أفعـال
ذلك اخلالق فيتساءل ملاذا تنتـاب املخلوقـات النقـوص واالحتياجـات فيقـول هـل هـي مـن فعـل
اهلل أم هي ناش ة ،من نقصٍ ذايت يف وجود املخلوقات لكنَّ يف الرُّباعي أدنا جييب على هذ
األس لة فيقول إنَّها ناش ة من حكمة ربانية اهلية فيقول ما يلي:
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(دشت)325 :1365 ،

يف الرُّباعي أعال يذعن اخليام أنى اهلل هو الىذي صوَّر اإلنسان وهذا ما أشار إلي القـران
ِ
ِ
ِ
ف يَ َ
األر َح ِام َك ْي َ
ش اءُ﴾ (آل عمـران )6/وُ ﴿ :ه َو اللَّ هُ الْ َخ ال ُِ الْبَ ا ِر ُ
الكرنُ :
﴿ه َو الَّذي يُ َ
ص َوُرُك ْم ف ي ْ
ْح ْس نَى﴾ (احلشـر )24/فيقـول اخليـام إنى هنالـك اخـتالف يف خلـق النَّـاس
ص َوُر لَهُ ْ
ال ُْم َ
األس َماءُ ال ُ
وهـذا أمــر ربــاين وكمــا أشــار إليـ القــرآن الكــرن يف مــواطن عديــدة ومنــهاَ ﴿ :وِم ْن آياتِ ِه َخ ْل ُِ
ِ ِ
ال
َّ ِ
ِ
ض وا ْخ تِالَ ُ ِ ِ
ِِ
ين﴾ (ال ــرُّوم.)22/
كم وأَلْ َوان ْ
ف أَلْس نَت ْ
كم إِ َّن ف ي ذَل ك َيي ات لَل َْع الم َ
الس َم َوات َو ْاأل َْر ِ َ
فالرُّبــاعي أعــال يشــري إىل موضــوع االخــتالف يف الصُّــور والتَّركيــب ويــؤمن مــن ج ـدٍّ اخليــام
بقول يف املصراع األخري من الرُّباعي أعال "كاين عـامل را مصـوري كامرواسـ " واملصـور هـو
أحد أناء اهلل تعاىل.
فاملخالفون للفكر اخليامي التَّساؤُي ال يدخلون يف حبف ناتجٍ جلوابٍ مع اخليام خوفاا من
عدم إجابتهم ألس لت ولكن اخليـام يف احلقيقـة يريـد لإلنسـان عـدم اجلـري واألخـذ بطريقـة
ومنهج سطحي وبرأي أنى اإلميان الىذي يبين على غري علم ينتهي بعصبية عمياء مثل مـا كـان
علي انسان زمان والزهاوي ايضاا بعد تلقّي األفكار اخليامية التحررية كثنّ يقبل تلك الفكرة
املتحررة الّت تدعو إىل التّفكر والتّثمُّل يف كلِّ شيء فينشد:
ملـ ـ ــا جهل ـ ـ ـ َ م ـ ـ ـنَ الطبيعـ ـ ــة أمرَهَـ ـ ــا
ا بـ ـ ـ ـ ـ َ ربـ ـ ـ ـ ـاا تبَتغ ـ ـ ـ ــي حلَـ ـ ـ ـ ـاا بلـ ـ ـ ـ ـ

وأقم ـ ـ ـ ـ َ نفسَـ ـ ـ ــك مَقـ ـ ـ ــامَ حمل ـ ـ ـ ـلل
للمُشـ ـ ــكالت فكـ ـ ــانَ أك ـ ـ ـخَ مش ـ ـ ــكلل
(الرشودي1962 ،م)232 :

الزَّهاوي املتث ِّر بالفكر اخليامي والىذي يدعو في لتعقـ ِّل كـ ِّل شـي يلء ح َّتـى أمـور الـدين وهـذا
ك
َك بِ ِه ِعلم إِ َّن َّ
ما أشار إلي القران الكرنَ ﴿ :وال تَ ُ
ؤاد ُك ُّل أُوِلئِ َ
َيس ل َ
ص َر َوال ُف َ
مع َوالبَ َ
الس َ
قف ما ل َ
ك ا َن َعن هُ َمس ئ َوال﴾ (األســراء .)36/لكــن الزَّاهــاوي يبــدي رأيـاا آخــر فيقــول إنى العلــوم الطىبيعيــة
يلزم علينا أن نُفسرها عن طريق علومها اخلاصَّة فال جيوز أن حنلِّلها حتليالا سطحياا مبتنياا
على أساس حتليالت شخصية ونربطها بالدين فيعتقد أنى أكـخ مشـكل هـو أن نفسـر القضـايا
العلمية الطبيعية على أساس شخصي ونربط بالدين فنهاية قول على اإلنسان أن يعـرف ربَّـ
وخالق عن علم وعن الطىريق اخلاص لـذلك فـال جيعـل اإلنسـان لـ ر َّبـ اا يفسـر بـ آراء ا ىلـت
تكون بعيدة عن الصَّواب.
فحقاا هذ حالة االنسان الذي يقبل وجود اخلالق بصورة عمياء على حنو تقليد لآلخـرين
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دون اللجوء اىل الفكر والبحف املستمر فهذا االنسان الىذي آمن بربـ علـى هـذا املنـهج فيكـون
مذبذباا يف حيات ليس ابتا على عقيـدة خاصَّـة ال يعـرف ايـن اللجـوء يف أوقـات هكـذا .فنجـد
اجلم ــال اخل ــاصَّ ملض ــمون ه ــذا البن ــد م ــن رباعيــات اخليــام ولكــنَّ الزه ــاوي يف آ ــار بع ــد
استخدام لتلك الفكرة قد يطيل املقام وهذا مما يفسد املعىن ويزيل املستوى اجلمـاي هلـذ
الف ة من آ ار فيقول ما يلي:
تناسـ ـ ــي َ يـ ـ ــا إنسـ ـ ــان إنَّـ ـ ــك مي ـ ـ ـ ٌ
فَتمشــي عَلَــى األمــوات فــي ك ـلِّ خُطــوة
تَنَاسَ ـ ــل َ م ـ ــن أَموَاتهَ ـ ــا مث رُمـ ـ ـ َ ان

وأنـ ـ ـ مـ ـ ـنَ االم ـ ــوات ترفـ ـ ـعُ بيوتـ ـ ـاا
وتثكـ ـ ـ ــل أموَات ـ ـ ـ ـاا وتَل ـ ـ ـ ـبلسُ أموَات ـ ـ ـ ـاا
تعـ ــيشَ بلهَـ ــا عـ ــيش فاخللـ ــود وهيهات ـ ـاا
(الزهاوي)53 :1967 ،

فالزهاوي يف األبيات أعال يدور حول فكرة واحدة يكرر املعاين يف األبيات وبتكـرار ذكـر
املــوت أو األمــوات قــد أزال ذل ـك الرونــق واجلمــال مــن هــذ األبي ـات .فهــو اســتعمل األُســلوب
اخلطــايب يف األبي ـات "تناس ـي  ،أن ـ  ،ترفــع ،متش ـي ،تثك ـل ،تلــبس ،تناســل  ،رم ـ  ،تع ـيش"
فــالفكرة الواحــدة أنـ ميـ ٌ وتعـيش علـى آ ــار األمــوات كرَّرهــا مثــان مـرَّات .فــالتكرار حيـزن
اإلنسان يسبب النّفور والتَّضجر فيفقد اجلمال.
تبديل األجسام اىل الفخار عند اخليام والزَّهاوي
كان اخليام يعتقد أن جسم االنسان بعد املوت وبعد حتول اىل التَّراب قد يتبدل اىل الظّروف
واألواين املفخــورة وهــذا حبــف ل ـ فــروع متشــابكة لــذا حــول نشــثة الفك ـرة ومصــدرها هنــاك
تكهنات كثرية فيخهن اخليام عن هذا االعتقاد هبذ الفكرة فيما يلي:

(دشت)382 :1365 ،

مبـا أنى اخليــام ولــد بنيســابور وكــان أهلــها كـوَّازينَ يصــنعون مــن التَّــراب الكــوزَ مث يفخروهنــا
بالنَّار فنظر يف هذ العملية ود ىق َق فيهـا فـثيت بـالفكرة يف رباعياتـ وقـال إ ىن جسـم اإلنسـان بعـد
موت يتبدَّل إىل رفات مَّ إىل تـراب حيـف يصـنع منـ الكـوزَ واألواين والكـؤوس وهـذ إشـارة إىل
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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كان صاحب الرفات الىذي صنع من وهذ اليـد الىـت فيهـا فهـي يـدٌ علـى رقبـة حبيـب هلـا كمـا
كان صاحب الرُّفات جيعل يد علـى رقبـة حبيبتـ فرييـد أن يقـول إ ىن األجسـام ال ُّسـفالية هـي يف
األصل من رفات البشر فاخليام مثل بعض املفكرين الروميني او غريهـم مـن املسـلمني مثـل ايب
العالء املعري والرَّازي كان يعتقد بفكرة التَّناسـخ فادخلـها يف رباعياتـ والزهـاوي تـث ىر مـن هـذا
االتجا الفكري لذا قد يقترب يف هذا احملور االعتقادي للخيام فيقول ما يلي:
أ كث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرُ التُّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربل عظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامُ
سَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحَقهتا أرجُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدَّهرل

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوعٍ وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورل
وأق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدامُ العصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورل
(الزهاوي)47 :1967 ،

ال جنزم بـثنى اخليـام يعتقـد بالتَّناسـخ وال داعـي لـذلك أن نقولـ ممَّـا مل يقـل فالرُّباعيـات
الىت أتى هبا وذكر الكوز والكؤوس فيها وأيضا الزَّهاوي الىذي تث ىر بثفكار اخليام والىذي أنشد
يف الرُّبــاعي أعــال أنى أكثــر التُّــرب عظــام و ...وتســحق هــذ التُّــرب أرجــل علـى مــدى الـدُّهور
يري ـدان اإلشــارة الواضــحة إىل هناي ـة ومس ـري هــذا اجلســم الىــذي يضــحي اإلنســان مــن أجل ـ
الغاي والنَّفيس وهذا ممَّا جاء على لسان الشُّعراء مما يلي:
وَيَـ ــا حَرليصَ ـ ـاا عَلَـ ــى األفمـ ــوالَ تَجمَعُهَـ ــا
يَــا خَــادمَ اجلس ـمل كَــم تَس ـعَى خلدمَت ـ
أَقبلــل عَلَــى ال ـنَّفسل وَاس ـتَعمل فَضَــائلَهَا

أَنَسـ ـ ــي َ أَنى سُـ ـ ــرورَ املـ ـ ــالل أحـ ـ ــزان
أَتَطل ـ ـبُ الـ ــربحَ فيمَـ ــا في ـ ـ خُسـ ــران
فَثَنـ ـ َ بلـ ــالنفسل لَـ ــا بلاجلس ــمل إنسـ ــان
(البست)3 :1980 ،

فهنالك الكثري من الشُّعراء ال يهتمون باجلسم ويولعون االهتمـام الكـثري بـالرُّول واجلانـب
اإلنساين علـى هـذا األسـاس فالشـاعر يف األبيـات أعـال يـذمُّ مـن جيمـع األفمـوال ويكدسـها مث
يقول إلنى هذ األفموالَ جتلب احلزن جلامعهـا مث يـذمَّ الـذي يبـال يف خدمـة اجلسـم فيقـول إنى
هــذا اجلســم يصــدر من ـ اخلســران ويف البيـ الثىال ـف ي ـدعو إىل التَّوجُّـ إىل ال ـنَّفس وإكمــال
فضائلها ألنّ اإلنسان بالنَّفس تكمل إنسانيت وليس باجلسم...
نقد فكرة التناسخ؛ التناسخ مسثلة قدمية العهد يف تاريخ البشر ،قـدم املـوت يف حيـاهتم فمنـذ
مات الناس األوّلون على هذ األرض ،فكر أهلهم يف مصـريهم بعـد املـوت يف اسـتمرار وجـودهم أو
عدم  ،طارحني حول هذا املصـري افتراضـات عديـد  ،يطمـح بعضـها إىل أن ميتـهم سـيعود ،إلـيهم
جبسم آخر ،باسم شخص آخر ،يـدخل حيـاهتم باسـم مولـود جديـد يطـل علـى هـذا العـامل وتو ّسـع
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التفكري يف هذا املصري حىت أخذ شكال منهجيا يف فلسفات روحية ،وديانات أرضي غـري ناويـة،
خاص ـة لــدى الشــعوب القدمي ـة مــن فراعن ـة وفينيقــيني وهنــود وصــينيني ،ويونــان ،وفــرس فحفل ـ
ال ــديانات الخامهيــة والبوذيــة ،والكنفوش ــية والزرادش ــتية بإش ــارات إىل مب ــدأ التناس ــخ مبختل ــف
أشكال وأنواع وعندما ظهر اإلسالم كـان حيمـل حلّـا لقضـية مصـري اإلنسـان وقيامـ وحسـاب يف
اآلخرة ،وما يواكب هذا احلساب من اجلن أو النار ،غري أن اجملتمع اإلسـالمي قـد عـرف مـذاهب
فكرية وفلسـفات شـىت ،وجـدت فكـر التناسـخ لـدى بعضـها متسـعاا ومقامـاا ،بـل شـهد هـذا اجملتمـع
حماوالت كثرية إلجياد جذور لفكر التناسخ يف الدين اإلسـالمي نفسـ  ،فهـبّ املفكـرون املسـلمون،
على مرور القرون يوضحون موقـف اإلسـالم مـن هـذ القضـية ويفندونـ  ،وظهـرت مؤلفـات عديـدة
تناقش موضوع املصري البشري ،ومصري املخلوقات عام وما ميكن أن يلحقها من تناسـخ وتقمـص
وفسـخ ورســخ وأمَّــا اســتدالل أهــل التَّناســخ معتمــدين علــى العقــل فخــاهنم ومل يســعفهم فيمــا ادعــو
فكان دعواهم ومهاا ال يعرّج علي العقل الصحيح ومما استدلوا ب أن قالوا إن الـنفس ال تتنـاهي،
والعامل ال يتناهى ألمد ،فالنفس منتقل أبداا ،وليس انتقاهلا إىل نوعها بثوىل من انتقاهلـا إىل غـري
نوعهــا وللدهريـة دليــل آخــر :إن العــامل ال يتنــاهى فوجــب أن تتــردد الــنفس يف األجســاد مــن نوعهــا
الذي أوجب هلا طبعها األشراف علي «واجلواب :إنّا نع عدم تناهي كـلِّ مـن الـنفس والعـامل ومـا
ال هـو عـدم إمكـان انتقـال الـنفس إىل بـدن آخـر غـري
في فال تصح النتيجة  ،وبطـالن التناسـخ عقـ ا
بدهنا الذي فارقت » (مكي عاملي.)51 :1411 ،
املعاد وكيفيت عند اخليام والزَّهاوي
اخليـام قــد تــرك رباعيـات ختــتص مبضــمون املعــاد فيســثل عنـ بغـضّ النظــر عــن معتقداتـ
اإلسالمية وكان ينوي أوالا :تـذكر االنسـان الغافـل مـن املـوت انيـاا :االبتعـاد عـن الغـرور وعـدم
اإلقــدام علـى مجــع االمــوال وتكديســها كمــا كـان جيمعهــا بعــض أغنيـاء زمانـ لكــي ال يصــبح
اإلنسان أسرياا لنموال وعبداا للدنيا الثاا :كان تلـك الرباعيـات اسـتراحة فكريـة وتنوعيـاا يف
ايراد افكار رابعاا :دعوة للتثمُّل والتّفكر لإلنسان يف الكون.

(دشت)375 :1365 ،

اخليام يف الرُّباعي أعال يشري إىل قيمة الفرد واجملتمع وأساس خلق اإلنسان الىـذي خلقـ اهلل
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من التُّراب مثى يتسائل ما هو اهلدف من اجمليء يف هذا العامل وهل الغـرض أنى اإلنسـان يعتـاد مـن
األكل واملطبخ والفراش والرياش والعمل واملبلس واملشرب واملثكل وعلـى هـذا السَّـبيل مسـتمرة هـذ
الدَّوامَّة فحين ذ يصبح اإلنسان كثحد احلشرات مثـل الـذباب فاخليـام أراد هبـذ الصَّـورة الرَّمزيـة
يــدعو إىل التَّفكــر ليــثري القــوى الكامنــة لــدى اإلنســان .فاخليــام وهبــذ الكيفيــة قــد اتُهــم بالزندقــة
والكفر واإلحلاد و ...هذ االهتامات من قبل بعـض معاصـري بسـبب هـذ الرباعيـات ا ّلـت يلـتمس
فيهــا دعــوة اإلنســان إىل التّفكــر والتّثمُّــل جلي ـاا يف اهلل والكــون وال ـدُّنيا واآلخــرة ولكــن الزهــاوي يف
البند أدنا ايضاا قد اقترب من الفكر اخليامي بعد تعرف على أفكار فثنشد قائالا:
هيه ـ ـ ـ ـ ـ ــاتَ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــيسَ مل ـ ـ ـ ـ ـ ــن بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اال إذا اتَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ القيامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

تـ ـ ـ ـ ــؤدي املني ـ ـ ـ ـ ـةَ مـ ـ ـ ـ ــن احليـ ـ ـ ـ ــاة
وه ـ ـ ـ ـ ــي يومـ ـ ـ ـ ـ ـاا سَ ـ ـ ـ ـ ــوفَ تَـ ـ ـ ـ ـ ـثيت
(الزهاوي)69 :1967 ،

الزَّهاوي يف الرّباعي أعال يقول إنى من مل يتبصَّر يف هذ الدُّنيا يبقى متحجراا حىت يـوم
﴿وَم ْن َكا َن فِ ي َه ِذنِ أَ ْع َم ى
القيامة والىت تثيت ال حمالَ يف ذلك وهذا إشارة إىل اآلية الكرميةَ :
فَ هو فِ ي ِ
َض ُّل َس بِيال﴾ (اإلسـراء )72/فالزهـاوي يف بعـض أفكـار يشـترك فكريـاا
ايخ َرةِ أَ ْع َم ى َوأ َ
َُ
وعقدياا مـع اخليـام ولكـن خيتلـف معـ اعتقاديـا حـول موضـوع القيامـة فيبـول عـن اعتقـاد يف
املقطوعة أدنا الت حول القيامة فيقول:
ك ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ــن مُضـ ـ ـ ـ ـلٍ يف جَمَاعتـ ـ ـ ـ ـ
يرجُ ـ ـ ـ ـ ــو ولصَ ـ ـ ـ ـ ــالَ احل ـ ـ ـ ـ ــورل بعـ ـ ـ ـ ــدَ

يع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدُّ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنَ اهلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومَ بالصَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة
(الزهاوي)69 :1967 ،

فالزَّهاوي يف الرُّباعي أعال يؤكد على العمـل ويعتـخ عنصـراا مهمّـاا فيقـول إنى األلقـاب ال
تنجي اإلنسان يف اآلخرة والوصـول إىل اجلنَّـة دون العمـل يعـدُّ متنيـاا فيعتقـد باخلـالق والعـامل
اآلخـر لكـن ي وجـ نقـد حـول مـن تلـبّس باسـم الـدين ويعلِّـم النّـاس أصـول الـدين علـى أسـاس
س ــطحي دون فكـ ـر وتثمُّ ــل فيـ ـدعو الزّه ــاوي إىل ديـ ـنٍ م ــبين علـ ـى أس ــاس الخه ــان والعق ــل
واالستدالل فيوج لوم على بعض التعاليم.
مثن العقل االنساين عند اخليام والزَّهاوي
هذا البند الفكري كان حمطاا لننظار عند املفكرين االسالميني وقـد تطـرَّق اليـ الكـثري مثـل
ايب العالء الذي يقول فيما يلي:
أَيه ـ ــا االنسَ ـ ــان قَ ـ ــد منحـ ـ ـ َ عُق ـ ــوالا

لـ ــيسَ تَرضَـ ــى بلمَـ ــا سـ ــوى الخهـ ــان
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(الزهاوي)49 :1967 ،

اخليـام أيضـاا ومبدرسـت الفلسـفية اخلاصَّـة كـان يعتـخ العقـل مـن أهـم املصـادر فيختــزل
اعتقاد هبذ املقولة معتقداا إنّ النَّاس يلزم عليهم أن يتّبعوا أصحاب الثِّقة والعقالء والنُّـبالء
يف احلياة فيقول ما يلي:

(دشت)286 :1365 ،

اس ــتطاع اخلي ــام عل ــى خ ــالف رأي أفالط ــون أن يوح ــد ب ــني ال ّش ــعر والفلس ــفة وا َّتخ ــذ من ــهج اا
أرسطوئياا العتبار العقل فاخليام النيشابوري لقد أعطى العقل والعقالء أمهيـة بالغـة يف كـلِّ اجملـاالت
لــذا يف الربــاعي أعــال يــدعو النَّــاس إىل األخــذ مــن العقــالء والنُّــبالء فيقــول يف هــذا الـدَّوي والعــامل
الكثري من النَّاس أَتى إىل العامل لكنَّهم بسبب عدم اإلقبال إىل العقل والعقالء كثنَّهم مل يثتوا.
يف املقابل جند الزهـاوي ايضـاا يعطـي تلـك املكانـة الرفيعـة للعقـالء وحيسـب نفسـ منـهم
فيقول ما يلي:
إين امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروٌ ال أجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرُ
ال اطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نّ بغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريل مَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

إال بلمَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعرُ
أَن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامعٌ أو مُبصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرُ
(الفاخوري2008 ،م)413 :

يف الرُّبــاعي أعــال ينشــد الزَّهــاوي متــث ِّراا مــن اخليــام النيشــابوري ويعطــي األمهيــة الالزمَّــة
ص َر
ك بِ ِه ِعل م إِ َّن َّ
للعقل والعقالنية وهذا ما يؤكد علي القـرآن الكـرنَ ﴿ :وال تَق ُ
يس لَ َ
مع َوالبَ َ
الس َ
ف م ا لَ َ
َوال ُفؤ َاد ُك ُّل أُوِلئِ َك كا َن َعنهُ َمسئ َوال﴾ (اإلسراء .)36/فالزَّهاوي جيعـل العقـل هـو املصـدر األساسـي لتلقـي
العلوم والدين وال يعطي األمهية الالزمـة للقـوة ال َّسـامعة والباصـرة يف القضـايا الدينيـة طبعـ اا لكـ َّن
ال يستطيع أحد أن ينكر قوَّيت السَّمع والبصر يف بعض العلوم التجربية والفيزياء.
فالزَّهاوي ال يطم ن إال عخ وسائل العقل للمعرفة الت هي من أهم حـواس االنسـان ويعتخهـا
مـن مصــادر العلــم نعــم اخليـام والزهــاوي قــد يشــتركان يف أصـالة العقــل لكســب املعرفــة اإلنســانية
لكنّهما يعتقـدان أ ّن العقـل اإلنسـاين قاصـر عـن الوصـول إىل املـدارج العاليـة يف املعرفـة فينبغـي أن
يستخدم اإلنسان سائر القوى من احلواس للوصول إىل املعرفة فيقول اخليام فيما يلي:
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(دشت)234 :1356 ،

يف الرُّبــاعي أعــال إنى اخليــام كمــا كــان يــوي العقــل أمهيــة واهتمام ـاا لكنَّ ـ هنــا جيعــل للعقــل
حدوداا فيعتقد أيضا بشدة وضـعف اإلدراكـات يف العقـول ويضـيف أنى الكـثري مـن ذوي األلبـاب هـم
يف حرية إزاء أجرام وخملوقات هذا العامل فالعقالء واملفكـرون غـري قـادرين إىل الوصـول للمعرفـة
بصــورة تا َّمــة فتلــك املعرفــة العقالنيــة املبدئيــة هــي ضــعيفة ال ترقــى بقــوة معرفيــة لــذا اوــرط
الزهاوي يف زمرة العقالنيني متث راا باخليام فيدخل هذ االتجاهات يف شعر فيقول ما يلي:
مَ ـ ــا زَالَ ه ـ ــذا الك ـ ــون سـ ـ ـرَّاا طَاويـ ـ ـاا
العَاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل خي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبلط س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبَيلَ ُ

يف نفس ـ ـ ــ احلقيق ـ ـ ــةَ لَـ ـ ـ ــم تُفه ـ ـ ــمل
يف ج ـ ـ ــوف ليـ ـ ـ ـلٍ للعماي ـ ـ ــة مظل ـ ـ ــمل
(الزهاوي1967 ،م)41 :

الزهاوي يف الرُّباعي أعال يشارك اخليـام بـنفس االعتقـاد حـول إدراكـات العقـل البشـري
ويرجع هذا األمر لنسـرار املوجـودة يف العـامل واإلنسـان العاقـل الـذي يريـد فهـم أسـرار هـذا
العامل فإنَّ خيبط سبيالا ال يعرف أين االجتا الصَّحيح للطريق املستقيم.
اجلخ واالختيار عند اخليام والزَّهاوي
يظهر اخليـام لنـا يف كـثري مـن رباعياتـ كشـخصٍ متعـب مـن اعبـاء احليـاة ولـيس راضـياا مـن
احلال املوجود العقدي والفكري آنذاك فيقول معترضاا على نفس فيما يلي:

(دشت)297 :1356 ،

يقول اخليام يف الربـاعي أعـال أن جمي ـي علـى إرادة قـاهرة فـوق إراديت وهـي إرادة اهلل
اخلالق والكون وخروجـي مـن الـدّنيا هكـذا لـذا هـو يريهـن بـثنى اهلل اخلـالق جـاء بنـا إىل هـذا
العامل حلكمة فهو من خالل إيضال هذا األمر يفتح باباا أم أبواباا للفكر حول أس لة فـيم وإىل
وأين نـذهب؟ وهـذ التّسـاؤالت هـي الّـت جتعـل اإلنسـان يفكـر ملي ـاا بعاقبتـ فيعـرب الرّبـاعي
أعال أمحد صايف النّجفي خري تعريب ما يلي:
إن كنـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ قب ـ ـ ـ ـ ــل أتيـ ـ ـ ـ ـ ـ َ ال ـ ـ ـ ـ ــدَّ
وَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفَ أرحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاا

ني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدُون اختي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارل
عَن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهَا غَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداا بلاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطرارل

والزهاوي في ميزان المقارنة والتّحليل
الر ية الكونية لدى الخيام
ُّ
ُّ

فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدميي سَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرليعاا
فَسَـ ـ ـ ـ ـ ــوفَ أغسـ ـ ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ــمَّ ال ـ ـ ـ ـ ــدُّ
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وَاعق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقَ األزارل
نيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لصَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايف العقَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارل

(بكار116 :1383 ،؛ التعريب من أمحد صايف النجفي ()1977-1897

اخليـام يف الرُّبــاعي أعــال يقــدم لنــا فكـراا امش زازيـاا لكـن هــذا الفكـر لـيس مبعــزل عــن
األوضاع االجتماعية الىت تث ىر هبا آنذاك فهـو يقـول إنى هـذا العـامل يـدمر صـفو اإلنسـانية ولـو
كان األمر يف اختياري ـ وهو هنا جيعـل افتراضـاا ـ ـ ملـا أتيـ هلـذا العـامل الىـذي حيـطى بكرامـة
اإلنســان فيبــدأ اخليـام يف مثــل هــذ الرباعيـات تضــجر مــن احليـاة ومــن املــوت وغريهـا مــن
االمور العالقة باحلياة فالزَّهاوي أخذ تلك الفكرة وصار ينشد يف املقابل فيما يلي:
أَتَ ـ ــى غَ ـ ـريَ مُخت ـ ــارٍ وفـ ــاَرَقَ مُض ـ ــطراا
وَك ـ ــل ام ـ ــرأل ي ـ ــدرلي شُ ـ ــؤونَ حياتـ ـ ـ

ولَ ـ ــم ي ـ ــك مل ـ ــا ع ـ ــاشَ يف نفسـ ــ حُـ ــرَّا
وأمَّا الىذي بَعدَ احلياة فَلَا يدرَذا املنظـار
(الزهاوي)44 :1967 ،

الزَّهــاوي يف الرُّبــاعي أعــال أيض ـاا ينشــد متــث راا مــن الفك ـر اخلي ـامي فيقــول إنى جم ـيء
اإلنسان هلذا العامل ليس على إرادت وهكذا خروج من هذا العامل وأيضا مل يك خمتـاراا كـل
االختيار يف حيات كما حتبُّ كوامن نفس فهنالك جعل الدين قيوداا لإلنسان بالعمل هبا يصل
اإلنسان إىل الكمال لكن النَّقـد الىـذي يتوجـ للخيـام والزّهـاوي مبـا يلـي هـو أنى اإلنسـان الىـذي
يؤمن بالدين أيضا هو خيتار احلدود الدينية باختيار وحيسُّ باللـذّة مـن العمـل هبـا إذن مـن
ه ــذا املنظ ــار ف ــال جيع ــل ال ــدين لإلنس ــان ح ــدوداا لكــن بع ــد االمع ــان والتَّثمُّ ــل يف مث ــل ه ــذ
الرباعيات وغريها من الرُّباعيات للشاعرين جند اختالفاا يلف نظرنا وهو انى اخليام عندما
ينشد هذ الرُّباعيات ويطرل هذ اآلراء فال يرنو اىل اجلخ االصـطالحي عنـد الفالسـفة بـل
هــو هبــذا الشـكل يطــرل الّلــوم علـى الـنَّفس النَّــاجم مــن عــدم إدراك فلســفة احليـاة فيـدعو يف
بعض رباعيات اىل التلذذ فيقول فيما يلي:

(دشت)273 :1354 ،

إذن اخليام يف الرُّباعي أعال يقـول حسـب رباعياتـ اآلنفـة الـذِّكر إنَّـ حينمـا كـان جمينـا
وخروجنــا مــن هــذا العــامل مل يــك علــى اختيــارٍ منَّــا إذن علنيــا أن ال هنــتمَّ وال نغــتم فعلينــا أن
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نســتلذى مــن لذائــذ احلي ـاة يف هــذا العــامل لك ـن الزهــاوي عنــدما ي ـتكلم هبــذ الصــورة ونظــراا
التّجاه املادي يف افكار فنجد موضـوع اجلـخ يف اإلتيـان إىل الـدنيا وموضـوع املـوت السـريع
الذي حيتوي اإلنسان لدي هو شكل من التَّعارض فقد شغل ذهن وإحساسات فيقول ما يلي:
مَـ ــا جل ـ ـ َ اسـ ــتبق احليـ ــاةَ مُسَـ ــارلعاا
إن ع ـ ـ ــاشَ إنس ـ ـ ــانٌ تع ـ ـ ــش أوط ـ ـ ــار

لَ ـ ـ ــو ك ـ ـ ــانَ ليقبـ ـ ــلَ اجمل ـ ـ ــيء خي ـ ـ ــارُ
أو مَـ ـ ـ ــاتَ يوم ـ ـ ـ ـاا مَـ ـ ـ ــاتَ األوطـ ـ ـ ــارُ
(الزهاوي)589 :1966 ،

يف الرُّباعي أعال يقول الزَّهاوي إنى املوت عندي هو احملطة األخرية الت ينتهي عند كـل
شيء لإلنسان فهو يف اشعار اجلخيات هو ذلك الشخص الذي ميكن ان نسمي اجملبّر ولكن
اخليام يهدف من تلك الرباعيات إىل نوع من التحـدّي اىل اكتشـاف فلسـفة االتيـان والـذىهاب
النّامجة عن إدراك احلقائق للكون واحلياة فيقول يف الرُّبـاعي أعـال إنَّـ حينمـا كـان جمي نـا
وخروجنا مل يك على اختيارٍ منَّا إذن ملاذا أمحل فوق مقدرايت بالنسبة للحياة فـإن عشـ ُ يف
هذ الدُّنيا أقوم على أساس من القدرات للوصول إىل أهدافـي يف هذ الفتـرة وإن مـ ُّ فـإذن
متوت هذ اإلرادات الىت تدعوين إىل الوصول إىل أهدافـي.

النتائج
من أبرز النَّتائج الىت توصَّل إلي هذ الورقة البحثية فيما خيصُّ اخليام والزَّهاوي فيما يلي:
 نقول أدب اخليام الّذي تناول قضايا هامّة هتمّ البشرية فإنّ أدب عاملي وإبتعد شي ااعن متناول األدب القومي

-

-

الزَّهاوي الشَّاعر العراقي الىذي درس الفلسفة على والد وتعلىم اللغة الفارسية شغف
برباعيات اخليام حيف أصبح منهالا رَّاا ل إذ نظمَ بالعربية رباعيات يشتركن يف
الوزن واملضمون مع الرُّباعيات الىت نظمها اخليام بالفارسية.
لكن هنالك نتج أيضا اختالفات يف الرُّؤى بينهما فالزَّهاوي بالنسبة لعامل اآلخرة
يعتقد باجلخ ويقول ال بُدَّ من ذلك فيها.
اخليام بالنيسبة لآلخرة يظهر لنا غري راض وينتاب الشَّك والتَّضجُر.
الزَّهاوي يعتقد بثصالة العقل يف معرفة الدين
اخليام يعتقد باحلواس لإلنسان بثَنَّها أساس كمصدر للمعارف البشرية.

والزهاوي في ميزان المقارنة والتّحليل
الر ية الكونية لدى الخيام
ُّ
ُّ
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 فلسفة احلياة واحلياة لدى اخليام والزَّهاوي تكون اهلاجس الىذي أَصبح من املستعصياتعلى حلِّها لديهما.
 يف مقاطع من احلياة األدبية للزهاوي أصيب بالنرجسية املعتدلة فنرا يفتخر بشعرحيف يداعي لنا نرجسية املتن .
 الزَّهاوي ونظراا ألفكار الفلسفية والبعض منها العلمانية إذ يدعو هبا لتحرر املرأة مناحلجاب وهذا يؤخذ علي لكن لن يستسلم إىل االستعمار ولن ينقاد هلم يف شعر .
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