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امللخّص
يعتـ إيليـا أبوماضـي مـن أهـ ّم شـعراء املهجـر العـريب يف أمريكـا الشـمالية .إ ّنـ خطـا خطـوات جديـدة للخـروج مـن
التعصّب الديين املتشدّد واالحنرافات الفكريـة والدينيـة .يتطـرّق إيليـا أبوماضـي إىل القضـايا الدينيـة خاصـةا قضـية
اإلميان لذلك يصف منظراا مجيالا يومئ إىل معتقدات وأفكار الدينية حت املضمار الفلسفي ،التسـاحمي ،الفطـري
وال ــواعي .يب ــادر الش ــاعر بالتأمّ ــل والتس ــاؤالت إلزاح ــة الس ــتار م ــن أه ــم املواق ــف اإلمياني ــة م ــن الش ــك والالأدري ــة
والتناقضــات املختلفــة كاجل ي ــة ،احلري ـة ،اإلحلــاد والــيقني يف إميان ـ الفلس ــفي .يعكــس الش ــاعر املبــادئ التأملي ــة
اإلميانيــة عـ آرائـ التســاحمية والفطريــة والفلســفية والواعيــة يف إطــار حبـ احلقيقــي إىل اهلل ال يشــوب شــيءمل مــن
العمـى والتحجّــر واخلمــول .يســعى إيليــا ســعياا بــارزاا ملناهضـة اإلحلــاد ونبــذ الطائفيــة وإ بــات اهلل مــن خــالل الــتفكري
العميق يف عمق الكون واحلياة حىت يتحوّل الشك والالأدرية عنـد الشـاعر إىل الـيقني واملعرفـة .تعتمـد هـذ الدّراسـة
علــى املنــهج الوصــفي -التحليلــي ومهمتــها الكشــف والتعــبري عــن شـتّى مالمــح اإلميــان يف شــعر الشــاعر وأيضــا إزالــة
الستار عن معتقدات الشاعر وفكرت الدينية حول الكون واخللود.
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مقدمة
اإلميــان يف اإلســالم أصــل العقيــدة ولـ معــىن فكــري مــرتبط بوجــود اإلنســان علــى األرض حيــف
يتعلّق لتقـدّم البشـرية حنـو األفضـل وقـد لعـب اإلميـان دور اا هامـ اا وخطـري اا يف اإلجتـا العقائـدي
عند األدباء ويتالزم باملضامني الفلسفية ،الدينية ،الزهدية والواعية،كأنّنا نرى الشعراء يـدعون
النّ ــاس إىل هويت ــهم اإلنس ــانية واإلهلي ــة لتطــوّر وتقــدّم ذاتــ يف جوان ــب أحواهل ــا .يعتــ إيلي ــا
أبوماضي الشاعر الكبري الذي سعى سعياا بارزاا إليقـاظ اجملتمـع وإزاحـة اجلهـل واخلرافـة ،فإنّـ
تطوّر مع الزّمن والبيئة وهو مل روح الشرق يف البالد الغربية مع عقائد وحبـ للـوطن .ميثّـل
أبو ماضي همّ أمت العربية وما تقاسى من اآلالم واهلموم وهي تعاين يف ظـلّ االسـتعمار الغـريب
الذي سرقوا كلَّ شيءٍ من اإلميان والنفوس العربية وقد حاولوا طمس معامل هذ األمة العريقة.
يســعى الشــاعر ســعياا بــارزاا يف تكـريس مبــادئ اإلميـان عنــد الشــعب العــريب ويســتفيد مــن
التساؤالت الل قـد طرحهـا كـثري مـن الفالسـفة القـدماء واحملـد ني يف مصـدر احليـاة ،عـامل
الغيب والبعف والنشور .أسـهم إيليـا سـهماا بـارزاا يف إخضـاع الشـعر العـريب ألفكـار الفلسـفية
الــل صــاغها بواســطة العقــل واألســئلة الكـثرية فهــو يغــور يف قضــايا مــاوراء الطبيعــة كالــذات
اإلهلي ـة مث قض ـية احلشــر واخللــود واملبتــدا واملنتــهى بإميان ـ الفلســفي للكشــف عــن حقيقتــها
واملعاين الكامنة فيها .فاجلدير بالذكر أنّ البحـف عـن فلسـفة أيب ماضـي تـؤدي إىل األشـكال
املتناقضة من إميان الشاعر يف قضية الكون واحلياة لذلك هو تارةا متفائلٌ وتارةا متشاؤمٌ ويف
اجلانــب اآلخــر هــو متصــوفٌ وأحيانـاا تعتمــد أفكـار إىل الفلســفة االبيقوريـة حبيـف يـدعو إىل
التمتّع مبلـذّات احليـاة ومظاهرهـا املاديـة .تتقلّـب آراء الشـاعر حـول وجـود اإلنسـان يف الكـون
واحليـاة مالزمـاا بالتناقضــالت والشـكوك حبيـف تتجّـ إىل اجل يـة واإلحلــاد يف جانــب ،ويف
جانب آخر تسري إىل احلرية واليقني فإهنـا ناجتـةٌ عـن نزعتـ " الالأدريـة "الـل ظهـرت بشـكل
الش ـكوكات الفلســفية وي ـؤمن بــأنّ الق ـيم احلقيقي ـة للقضــايا الديني ـة ومــاوراء الطبيعي ـة غ ـري
حمـدّدة وال ينــدرج حتـ علــم اإلنســان .تشــتمل هــذ التســاؤالت املتعلقــة للوجــود والكـون عـ
"اإلميان الفلسفي" وقد يقع كلّ الشيء عند الشاعر حت مضمار العقل ،التجربة والشك.
تغلغل الشاعر يف أشعار يف كن األشياء للكشف عن حقائقها الكامنة فيها وقد تفتح هذ
اللمحات والتأمّل يف القضايا الوجودية اآلفـاق اجلديـدة ملعتقـدات الشـاعر حـول قضـية الكـون
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واحليــاة فهــذا األمــر أدّى إىل أن اتّهمـ الــبعض باإلحلــاد واالحنــراف يف ّارســات الدينيــة.
فاجلدير بالذكر أنّ الشاعر يستخدم هذ التأمالت والتساؤالت للوصول إىل اليقني واحلتميـة
وهو اول أن يكون شاكاا متشبّهاا ببعض الفالسـف وخصوصـاا املتصـوّف ونـرى الوجـ البـارز
هلذ الفكرة يف سرية اإلمام "الغـزاي" حيـف يثبـ قولنـا ،فيقـول« :الشـك يـؤدّي الوصـول إىل
اليقني الثاب ».
ينقسم إميان الشاعر على حسب دراستنا يف أشعار على أربعة أقسـام منـهم .1 :الفلسـفي .2
التس ــاحمي  .3الفط ــري  .4ال ــواعي ..حت ـدّ نا ع ــن اإلمي ــان الفلس ــفي للش ــاعر س ــابقاا ،فأمّ ــا إيلي ــا
فينــاهض بـ ـ "اإلميــان التســاحمي "التمييــز العرقــي والــديين بــني الشــعب ويستســلم أمــام اهلل دون
الرئاء واملداهنة وينشد قصائد تفوح نقاء وصفاء وحمبـةا ألنبيـاء اإلسـالم والنصـارى ويتـذكر فيهـا
باإلخــاء والتضــامّن بــني املســلمني ويشــيد بأجمــاد الرســول الكــرمي (ص) واملســيح ويــدعو العــرب
واملسلمني إىل ملّ الصفوف ونبذ الطائفية .إنّ الشاعر اليتنـازل عـن معتقداتـ الدينيـة ويناشـد اهلل
قلبــا و وجــداناا ع ـ "اإلميــان الفطــري" فهــو يكشــف الســتار عــن وجــود اهلل مبين ـاا حب ـ الوجــداين
واخلــالص للمعبــود احلقيقــي يف املراحــل األخــرية مــن حيات ـ وقــد يتــواين عــن املتعلقــات الدنيويــة
والتو ّج ـ اإلحلــادي إىل اهلل وي ّتســم إميان ـ بشــيء مــن اخلصوصــية ليس ـ مرتكــز اة علــى أســاس
الترهيب والثواب بل سار مسار األحرار الذين يعبدون اهلل من أجل حبّهم واشتياقهم إلي .
يقاوم إيليا أمام اخلرافات السيئة والتحجّر والعمى ع " اإلميـان الـواعي "و يـدعو الشـعب
بالتـدبّر واخلــروج مــن التعصــب املتشـدّد الــذي يتعلّـق ب ـ " اإلميـان التقليـدي "و املتعصــب كأنّنــا
نــرى الشــاعر يف القصــائد املختلفــة يهجــم علـى الرهبــان واملتــزمّتني يف الــدين واملنعــزلني عــن
اجملتمع ع إميان الواعي ويعتقد أنّ املعرفـة الصـحيحة يف املعـارف الدينيـة تـؤدّي إىل تقـدّم
اجملتمع البشري .متثّل هذ الصبغات اإلميانية يف شـعر إيليـا مـدى سـ وتفحـص الشـاعر يف
كن احلياة وهو ال يقبل أن يعرّف حقائق الكون واحلياة وماوراء الطبيعة عشوائياا دون التيقّظ
واإلدراك ألجل هذا يقع متردّداا ومتقلّباا بني الشك واليقني دون أن يصل إىل اإلحلاد بتاتاا.
أسئلة البحف:
هناك سؤاالن اول البحف اإلجابة عنهما .1 :ما هي اإلجتاهات املختلفـة اإلميانيـة يف شـعر
إيليا أيب ماضي؟  .2ما هي املرتكزات اإلميانية الفلسفية عند الشاعر؟
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خلفية البحف:
هناك كتب ومقاالت ودراسات جامعيـة خمتلفـة حـول إيليـا بوصـف الشـاعر املهجـري والتـأملي
وقد يبحف الباحف فيها عـن آراء الشـاعر حـول اجملتمـع ،الفلسـف والـدين وأيضـا مـدى تـأ ّر
من املذاهب والفلسفات الغربية والشرقية فلم تتنازل عنّا هذ الدراسـات الـل تتعلّـق بقضـية
الدين ومعتقدات الشاعر ومنها جند:
 املعوش ،يف كتاب (1981م) «إيليا أبوماضى بني الشرق والغـرب يف رحلـة التشـرّد» وقـديبحــف عــن الفلســفة التوماوي ـة يف تــدين الشــاعر ويكشــف الســتار عــن مي ـزات اآلراء التأملي ـة
للشاعر حول الوطنيات ،املرأة واإلجتماعيات.
 زهـ ـري ،يف كت ــاب (1873م) «ديـ ـوان إيليـ ـا أبوماضـ ـي» يف مقدمتـ ـ يشـ ـري الباح ــف إىلاملعتقدات الدينية للشاعر نبذةا ويستطرد بـذكر املالمـح املختلفـة الشـعرية حـول قضـية الكفـر
واإلحلاد ويأيت بالشواهد الشعرية ترتبط هبذا املضمار.
 عزيزي ،يف دراست املاجستري (جامعة كردستان1389 ،ش) املعنونة بـ «بررسى وحتليلنوآوريهاى إيليا أبوماضي» هو مجع األشعار التأملية حول الدين واجملتمع للشاعر وهـو يبحـف
عن الزنعة الكالسيكية والتجددية يف دواوين الشاعر.
 خاقــاين وآخــرون ،يف مقالتــهم املعنونــة بـ ـ«املــديح النبــوي وبواعث ـ يف الشــعر املهجــري»(2008م) عاجلوا املضـامني الدينيـة يف شـعر شـعراء املهجـر الشـماي كإيليـا وأيضـاا نزعتـهم
التساحمية يف استخدام األنواع املختلفـة مـن املواريـف الدينيـة العربيـة واملسـيحية للتـآخي وملّ
الصــفوف ب ـني املســلمني .أمّــا هــذ الدراســة تعت ـ جدي ـدةا حبي ـف الجنــد دراســات حمكمــة
وجوهرية تستقصي اجلوانب اإلميانية يف شعر إيليا بالصورة الشاملة بل إنّها إشارات خاطفة
سريعة حول معتقدات الدينية للشاعر فهـذ البحـول تفتقـر إىل الشـمول واملنهجيـة املنسـجمة
يف إيضاح مبادئ اإلميان عند الشاعر.

إيليا وعنصر اإلميان
ولد إيليا أبوماضي يف بلدة احمليد ة جببـل لبنـان وكانـ مدرسـة القريـة أوّل بيـ دخلـ ونـال
من علم ما استطاع نيل ؛ ويف سـنة 1902م حدّ تـ نفسـ باملهـاجرة إىل أمريكـا فتـرك قريتـ
وتوجّـ أوالا إىل اإلسـكندرية وأقــام فيهــا ســنة 1912-1901م (الفــاخوري .)590 :1422 ،مل تك ـن
احلياة يف مصر كلّ ما يصبو إلي فهو هاجر إىل الواليات املتحدة وأقام يف مدينـة "سنسـنايت
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أوهايو" وعمل عند شقيق مراد س سنوات ومل جيـد يف مدينـة "سنسـنايت" مـا كـان يطمـح
إلي من العلم واألدب فانتقل إىل "نيويورك" وقد شارك يف حتريـر «اجمللـة العربيـة» بعـد ذلـك
اخنــرط ايلي ـا عــام  1920يف "الرابطــة القلمي ـة" الــل أسس ـ يف نيوي ـورك وســعى أدبــاء هــذ
اجملموعة منذ البداية إىل التجديد يف األدب العريب ونفّض ما علي من الغبـار يف موضـوعات
وأهداف وغايات (حاطوم.)17 :1994 ،
أنتج الشاعر خالل عمر املديد يف الواليات املتحدة أربعة دواوين منـها ":تـذكار املاضـي"،
"ديوان ايليا"" ،اجلداول"" ،اخلمائل" و"ت وتراب" .املتصفح هلذ القصائد جتـد أنّهـا بالشـكل
العام تدور حول موضوعات الشعر العريب بعامة باإلضـافة إىل املوضـوعات اجلديـدة املختلفـة
وقد حاول الشاعر أن يكون شـعر ذا املضـمون اجلديـد كـالوطن ،السياسـة ،اإلجتمـاع والـدين
(املعوش .)113 :1997 ،متثّل هذ الدواوين املراحل املختلفـة الشـعرية مـن التقليـد إىل التجديـد
يف حي ـ ـاة الشـ ــاعر فيبـ ــادر ايلي ـ ـا بالتـ ــأ ّر مـ ــن املـ ــذاهب الغربي ـ ـة املختلفـ ــة مـ ــن اإلتّباعي ـ ـة،
الرومانطيقية والرمزيـة فـال نسـتطيع أن نضـع حـدوداا فاصـلة بـني هـذ املـدارس يف شـعر أيب
ماضي (املعوش.)116 :1997 ،
يعت الشاعر شديد اإلحساس مبا يؤرقُ من مشاكل قوم  ،وكان هذا اإلهتمام جزءاا مـن
التجربة الشعورية لدى الشاعر إلصالح وحركة اجملتمع العريب حنـو التطـوّر والوحـدة فإّنـ مل
ي ـدخل يف األجــواء السياس ـية املضــطربة وي ـنظم الشــعر ألجــل الشــعر وال مي ـدح أحــداا للصــلة
واهلب ــات (الن ــاعوري .)31 :1977 ،ينش ــد إيليـ ـا الش ــعر لألغ ــراض اإلنس ــانية والوجدانيـ ـة دون
التصـنّع واإلفتعــال ويـدعو النــاس إىل التفــاؤل والتمتّــع باحليـاة وباملظــاهر املختلفــة مــن الكـون
وعلى حد تعبري شوقي ضيف «لعلّ مل يعرف يف القرن العشرين شاعر أكثر تفـاؤال ودعـوة إىل
اقبال علـى احليـاة مـن إيليـا أيب ماضـي» (راجـع :ضـيف .)181 :1979 ،يرغّـب إيليـا النـاس عـ
التســاؤل والتأمّــل يف الكـون واحليـاة بالعقيـدة الثابتــة واإلميـان الراســخ فهــو جيسّــد الزنعــات
املختلفــة مــن اإلمي ـان يف أشــعار ع ـ الفلســفة والوجــدان الصــايف دون أن يشــوب ش ـيءمل مــن
الغموض واإلهبام فربّما يقع يف املظاهر املختلفة من الشك ولكن يعت شـك  ،الشـك املنـهجي
واملؤق ويكون للوصول إىل اليقني ومعرفة اهلل .يناهض الشاعر ع هذ الصبغات اإلميانية
باجلهل والتزمّ والتشدّد واخلرافات ويدعو املسلمني إىل التوحّد والتضـامن دون أن يتعصّـب
يف القوميــة العربيــة فه ــو يت ــذكر األجم ــاد املســيحية واليهوديــة ملناهض ــة التن ــاحر الط ــائفي
والنعرات القومية يف البالد العربية.
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ميتاز إميان إيليا باألسئلة والتأمّل يف مظاهر الكون فإن ميثّل نفس كاملصلح الديين وقـد
ارب العمـى والتعصّـب املفـرط ويـدعو الشـعب إىل املفـاهيم احلقيقيـة اإلميانيـة مـن معرفـة
الكـون والــدين واإلجتمــاع .ـاول أبوماضــي أن لّــل عناصــر إميانـ باالســتدالل واالســتقراء
فإنّـ يتــأ ر تــا رياا بالغـاا مــن الفالســفة الشــرقية والغربيـة حنــو" :خيـام"" ،أيب العــالء املعــري"
و"برغسون" يف استخدام الشك واحلدس للتحرّي والكشـف عـن املظـاهر املختلفـة مـن اإلميـان
الفلســفي وعقائــد الديني ـة .ي ـرتبط شــعر إيلي ـا أيب ماضــي يف القضــايا العقائدي ـة بالتجربــة
والفهــم دون تو ّــب اخلي ـال واألفك ـار العشــوائية كمــا تبلــورت بــالقوة يف ك ـلّ قصــائد الديني ـة
خاصـ ـةا يف مض ــمار إميانـ ـ الفلس ــفي ،الفط ــري ،ال ــواعي والتس ــاحمي وق ــد يب ــادر ب ــاإلدراك
والتقصّي عن مظاهر الكون واحلياة وماوراء الطبيعة.

نزعات اإلميان يف شعر إيليا
تشتقّ كلمة اإلميان من فعل آمن ومعنا التصديق فيقال على سبيل املثـال آمـن فـالن بـالفكرة
أي صدّق هبا واقتنع هبا اقتناعاا نابعاا من قلب  .اإلميان مصـدرٌ وهـو مشـتقٌ مـن األمـن مبعـىن
القرار والطمأنينة (راجع :أمحد بن فـارس .)133 :1404 ،أمّا يف اإلصطالح فهـو االعتقـاد القلـل
اجل ــازم ب ــاهلل تع ــاىل والتص ــديق بالرس ــائل الس ــماوية واملالئكــة والكت ــب اإلهليــة ورس ــل اهلل
والتصــديق بــاليوم اآلخ ــر ويف الوج ـ اآلخ ــر هــو الق ــول باللســان واالعتق ــاد باجلنــان والعم ــل
باألركان (ابن منظور.)223 :1998 ،
قد تكرّرت يف ديوان الشاعر بعض املفردات الل هلا عالق بالدين من دون أن تكـون بـارزةا
متميز اة عن سواها مثل كلمة احلب ،الوطن ،الطبيعـة ،الكفـر ،اإلحلـاد .ومـن أبـرز األلفـاظ الـل
تتعلّق باخلصائص الدينية هو اإلميان كأنّ يلعب دوراا هاماا يف تبيني وإيضاح املعتقـدات الدينيـة
عند الشاعر .كلمة اإلميان قد تردّدت مثاين عشرة مرةا يف جممل شعر إيليا بينما تـردّدت كلمـة
الشك أربعا وعشرين مرةا وكلمة موت مئة وأربع وستني مرةا (املعوش.)269 :1997 ،
يصــطبغ اإلمي ـان بالصــبغات املختلفــة يف دواوي ـن الشــاعر منــها :الفلســفية ،التســاحمية،
الفطرية والواعية .أمّا اإلميان الفلسفي فيعتمد على الشك ،الالأدرية والتساؤالت حول الكـون
واحلياة .بادر إيليـا عـ إميانـ الفلسـفي بتجميـع املوضـوعات الفلسـفية حـول مصـري اإلنسـان
كاملبــدأ واملنتــهى والقضــايا الكالمي ـة كاجل ي ـة واإلختي ـار لكنّ ـ مل يصــل إىل ال ـيقني الثاب ـ
وتتّصــف قصــائد يف النهاي ـة بـ ـ"لس أدري" .يشــتدّ اإلمي ـان الفلســفي يف دي ـوان "أيب ماضــي"
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و"اجلــداول" حيـف يشــتمل القصــائد التأمليـة حــول مظــاهر الكـون واحليـاة ويتضـمّن نظريـات
تســتطيع أن تكشــف يف وجودهــا مــذهباا فلســفياا جديـداا يتناســب باملدرســة التوماويـة اجلديـدة
حبيف تعتقد أنّ املعرفة هي حدسية أو استداللية ال تكشف أسـرارها .نـرى القصـائد التأمليـة
يف ديوان الشاعر متم إىل "الالأدرية " كان ترتبط بـ"ال أعرف " وهـذا لـيس مبعـىن اإلحلـاد
والكفر كما تعتقد "سامل املعوش" أنّ الشاعر مل يكن ملحداا ،وإنّما جرّب أن يكون شـاكاا متـثّالا
ببعض الفالسفة وخصوصـاا املتصـوفة (راجـع :املعـوش .)262 :1997 ،قـد نـرى الوجـ البـارز مـن
اإلميان الفلسفي عند ايليا يف قصيدة "الطالسم"" ،اخللود" و" روة األمل".
كان املهاجرون العرب يلتقون يف البلدان األجنبية شـيئاا مـن التسـاهل يف املـوازين الدينيـة
حبي ـف تواجــ ب ــالغربيني ال ــذين ال يكتر ــون أيّ اكت ــرال للتزمّــ يف طقوس ــارم الدينيــة وال
يتصــرفون باألدي ـان األخــرى بالتش ـدّد واإلفــراط لــذلك ك ـلّ هــوالء األدبــاء يرفعــون التســامح
الديين على التعصب الديين والقبليّ فهذا أدّى إىل إ ارة العاطفة اجلديدة يف نفوس إيليا من
احلرية والتسامّح الديين ومتخّض عن تنازل الشـاعر عـن تشـدّد يف معتقداتـ الدينيـة واهـتمّ
الشــاعر اهتمامــا ك ـثرياا عل ـى توطي ـد الوحــدة ونبــذ النعــرات القومي ـة ع ـ إميان ـ التســاحمي
ويدعو الشـعب العـريب إىل الوفـاق وتـرك التعصّـب املتطـرّف كمـا نـرى الوجـ البـارز مـن هـذا
اإلميان يف قصيدة "احلرب العظمي".
أمّا اإلميان الفطري فيتمحور حول حمور الوجدان واحلب الصادق كأنّ الشـاعر يستسـلم أمـام
اهلل ويفــرال قلب ـ مــن ك ـ ّل الريــب واإلحلــاد يف معرفــة اهلل فهــو يتم ّســك بــاهلل واضــح اا دون الشــك
مث خيضع الشاعر أمام اهلل وميتاز إميانـ مـن أجـل اإلميـان فحسـب دون شـي ٍء آخـ بر
والتساؤل من ّ
مــن اخلــوف والثــواب .يكــافح أبوماضــي بإميانـ الفطــري اإلتّجــا اإلميــاين الــذي يقـوم علــى الوعــد
والوعيد والترغيب والترهيـب وجي ّسـم نوعـا مـن اإلميـان مصـطبغ اا باهليـام الـدائم والقلـب املشـتاق
إىل اهلل ويوجد الوج البارز من هذا اإلميان يف قصيدة "اإلنسـان والـدين" قـد رأى الشـاعر صـورة
احملبة والصفاء هلل بواسطة عبادت ليس مرهونة باملقابـل وال يكـون بـالطمح واملنّـة (راجـع :املعـوش،
 . )270 :1997ميتــاز اإلميــان الــواعي عنــد الشــاعر مبناهضــة العمــي ،التح ّجــر واخلرافــات الســيئة
فيــدعو الشــاعر الشــعب العــريب إىل البصــرية واملعرفــة الصــحيحة بواســطة التغلغــل يف املظــاهر
املختلفـة مــن احليـاة ويوجــد الوجـ البــارز مـن هــذا اإلميـان يف قصــيدة " الطالسـم "عنــدما يهجــم
الشــاعر علــى الرهبــان الــذين انقضــى حيــارم بالتنسّــك واالعتــزال وال يفهمــون أنّ ينــابيع اإلميــان
األصيلة تعتمد على العقل والدليل ودون كلّ منهم يقع الفرد يف اجلهل والتعصّب املتزمّ .
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إيليا واإلميان الفلسفي
غاية الفلسفة هى املعرفة وغاية الدين هو اإلميـان ،الفلسـفة تتطلـب الـتفكري والتمحـيص يف األمـور
و تاج طاق اة ال طاق اة لإلنسان العـادي فأصـاب اإلنسـان علـى مـ ّر الزمـان نوعـ اا مـن احلـرية وعـدم
اإلنسجام الفكري وقد يصـل الفـرد يف هنايـة األمـر إىل اإلحلـاد والكفـر (راجـع :خليـل .)21 :2005 ،ال
يتّصف اإلميان الفلسفي عند إيليا بالرفض املطلق أمام تعاليم الدين حبيف ميتاز باملنـهج النقـدي
أمام مظاهر الكون فإنّ يفتّش يف قضايا الـدنيا والعقـد فيصـل يف هنايـة املطـاف إىل التناقضـات
املختلفة ولكن اضمحلّ هذ الفرضيات مع بلوال املعرفة وحتوّل إىل اليقني الثاب .
الفلسفة واإلميان الديين يهتمّان باألسئلة الوجودية املتعلقة باحلياة واملوت وما قبلهما وما
بينهما ومابعدمها وقد يدلّان على هويتنا اإلنسانية يف كلّ أبعادهـا مبـا تـرتبط إليهـا ومتّصـفاا
بالصفات الكالمية والتساؤالت املختلفة من حيف عالقارا باخلالق وقد ينتهي يف النهاية إىل
اليقني أو الشك (راجع :النبهاين.)9 :2001 ،
يلعب اإلميان الفلسفي يف قضية الكون واحلياة دوراا هاماا يف شعر شعراء العـرب القـدماء
كـ"أيب العالء املعري" وهو يعتـ شـديد اإلميـان بـاهلل ولكـن إميانـ ال يكـون وجـدانياا وعاطفيـاا
فحس ــب ب ــل كـ ـان عقليـ ـاا ويـ ـأيت باألدل ــة علـ ـى وج ــود اهلل (خض ــر .)210 :1999 ،ب ــادر املع ــري
بالتفحص والس عن كن احلياة ونظام الوجود ولكن محّل االستسـالم ملنطـق العقـل اجملـرّد
إىل التشكيك يف الكتب السماوية ويف ما جاء عن األخبار األولني كقول :
أَفيقُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا أَفيقُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواةُ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــإنّ دي ـ ـ ـ ـ ـ ــانَتَكم مكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرٌ م ـ ـ ـ ـ ـ ــن القُ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمَاء
فأَرادوا هبا جَمعَ احلُطام فأَدركوا وباتَ سنة لاللّوماء
(النبهاين)211 :2001 ،

ميتاز شعر أيب العالء مزاجـاا فلسـفياا وقـد نـرى وجهـ البـارز يف كتـاب "اللزوميـات" حيـف
جند فيها الوقفات الكثرية بواسطة األسئلة الل تعين مبشـكل اجلـ  ،الكـون ،احليـاة والكتـب
السماوية ّّا فرضَ علي العقل والفلسفة وسار مع فكرت إىل الشك يف اجلانب واإل بات يف
اجلانب اآلخر.
يبني اإلميان الفلسفي فكرة إيليا عن الكـون واحليـاة والقضـايا الفلسـفية كالـذات اإلهليـة،
املبتدأ واملنتهى مث يطـرح الشـاعر األسـئلة الكـثرية بالشـكوكات والتناقضـات املختلفـة يف شـتّى

دراسة مضامين " اإليمان " في شعر إيليا أبي ماضي

363

مواضع الوجود وهـي تعتـ أسـاس الفكـرة الرئيسـية للشـاعر يف إميانـ الفلسـفي ،لكـنّ إميـان
الشاعر تقليديٌ وال يبتكر الشاعر في أى ابتكارب ...فذلك ألنّ الفالسفة منذ القـدمي يسـتدلّون
على وجود اهلل من خالل خملوقات املتحركة واجلامدة (املعوش.)268 :1997 ،
تعتقد "فدوى طوقان" أنّ أبا ماضي منتسبٌ مبدرسـة "الالأدريـني" وهـذا يـراد منـ مـذهب
القائـل بــأن معرفــة احلقــائق يف هــذا العــامل ال تســتطيع الوصــول إليهــا ومــن هنــا هــذا املــذهب
هادماا للفلسفة ،ألنّ الفلسفة ليسـ إلّـا السـعى ملعرفـة حقـائق هـذا الكـون (أمـني.)319 :1949 ،
فواضح أنّ موضوع مسائل"الالأدريون" خيتلف عند الفالسفة عن "لس أدري" الـل وردت يف
قصيدة"الطالسم"فأنّ الالأدرية ليس مذهباا مستقالا حبيف املعىن اجملرّد يف الالأدرية هو"ال
أعرف"كأنّ ايليا حاول يف كشف عن كن احلياة والكون وعجز عن الوصول إىل املعرفة الثابتة
يف حقائق الكون وهذا خيالف برأي النقاد الذين يتّهمون باإلحلاد والكفر.
ــاول الش ــاعر البح ــف يف ســرّ اخلل ــق ومصــري البش ــر م ــن دون أن يص ــل إىل اإلجاب ــة
القاطعــة مكتف ـاا بالتأمّــل ويقــع يف ف ـخّ "الالأدري ـة" وهــو فيلســوف يقــع يف املرتبــة الوســطى ب ـني
مزني اإلميان واإلحلاد فإن ليس مؤمنا باملعىن الذي يعطى لإلميان عادة و لكنّ ليس ملحداا
أيض ـاا بــل هــو جم ـرّدٌ متســائلٌ وباح ـفٌ عــن كن ـ الوجــود بالعقــل والتجري ـب مــن دون أن يوفّــق
الوصول إىل ساحل احلقيقة ويف أ ناء ذلك يستفيد أبوماضي من التساؤالت ليصـبح انعكاسـاا
واضحاا لقلق وتوتّر وشك الدائم من اجملهول الذي يسأل عن وال تقنع بأيّ إجابة.
يعارض اإلميان الفلسفي بـالرأي الكـثري مـن العرفـاء الشـرقيني الـذين يسـتدلّون باإلميـان
القلل والوجداين والعاطفي كـ"إبن عريب" هـو يعتقـد أنّ اإلميـان نـورٌ مكتشـفٌ عـن القلـب فـال
ميكــن االعتمــاد عليـ واإلميــان احلقيقــي هــو اإلميــان الــذي يتحقّــق يف القلــب ،بواســطة النــور
الباطين (راجع :ابن عريب ،دون تا .)625 :تطرّق إيليـا إىل مـا يشـتغل فكرتـ مـن الكـون واحليـاة
وجعل العقل مرشداا وحكمـاا لقضـايا الكـون واحليـاة ولكـن العقـل ال يسـتطيع أن يـدرك حقيقـةَ
ماوراء الكـون ويقـعُ يف فـخّ التشـكيك والريبـة هلـذا يـدخل الشـاعر يف التناقضـات املختلفـة وال
يسـتطيع حلّهـا ويصــبح مـتحرياا ومشوّشـاا ألنّـ ال يتضـمّن إميانـ شـيئاا مــن الوجـدان والعاطفــة
ويريـ ـد أن يق ــع إميانـ ـ يف مض ــمار العق ــل والتس ــاؤالت .يش ــتمل اإلميـ ـان الفلس ــفي اجلوان ــب
املتناقصــة يف شــعر ايلي ـا فهــو تــارةا يش ـك يف اخللــود والك ـون وتــارةا أخــرى يصــل إىل املعرف ـة
وال ـيقني يف الك ـون واخللــود وأيضــا يتــردّد إميان ـ الفلســفي ب ـني اجل ي ـة واحلري ـة والتفــاؤل
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والتشــاؤم .ينـتَجُ اإلميـان الفلســفي يف شــعر إيليـا عــن واقــع احليـاة ويـدّل علـى إميـان اإلنســان
املفكـر متحالف ـاا مــع املعرفــة والـيقني .قــد يتطـرّق الشــاعر إىل القضــايا املختلفــة عـ إميان ـ
الفلسفي وقد ينتهي يف النهاية إىل التناقضات واإلهبامات ومن أبرزهم:

إيليا واإلميان الفلسفي على أساس الشك
يتّص ــف الش ـك عن ــد الش ــاعر بالعقالنيــة واملنطقي ـة فه ــو يب ــادر ب ــاحللول الص ــحيح للقض ــايا
الفلســفية والكالميـة كـالكون واحليـاة بالتــدبّر والــتفحّص يف كنـ احليـاة.يعت الشـك فاحتــة
إميان أيب ماضي حبيف يشك يف كثري من املسـائل الـل حبـف عنـها ذهنـ وقضـى دهـراا مـن
حيات ليجد اإلجابة عنها كما نشاهد يف قصيدة "الطالسم" يقول:
جئ ـ ـ ــ ُ ال أعل ـ ـ ــمُ مـ ـ ـ ــن أي ـ ـ ــنَ ولكنّـ ـ ـ ــى أتي ـ ـ ــ ُ
ولَقـ ـ ـ ــد أبصـ ـ ـ ــرتُ ق ـ ـ ــدّامي طريق ـ ـ ــاا فَمَشـ ـ ـ ــي ُ
وسَـ ـ ـ ـأَبقى س ـ ـ ــائراا إن شَ ـ ـ ــئ ُ ه ـ ـ ــذا أم أابيـ ـ ـ ـ ُ
كي ـ ـ ـ ــف جئـ ـ ـ ـ ـ ُ ،كيـ ـ ـ ـ ـفَ أَبصَ ـ ـ ـ ــرتُ طَريق ـ ـ ـ ــي
لَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أَدري
(املعوش)195 :1997 ،

يعلــن إيليـا يف فاحتــة هــذ القصـيدة جهلـ أمــام الوجــود بــل مصــدر الوجــود كلّـ  ،فإنّـ ال
يعرف إلّا حيات  ،وهي حياة مل يكن ل فيها الرأي وال اإلرادة وال االختيار (فـاحتى وآخـرون،
 .)55 :2006تأمّل الشاعر أمام الكون وألغاز ويكشـف عـن شـعور العميـق أمـام مظـاهر الكـون
ومتعلقات الطويلة كـالبحر ،الـدير واملقـابر ويتنـاول القضـية الوجوديـة يعمـل إ اررـا يف العقـل
وقد ينتهي تغلغل يف مظاهر الكون إىل الشك .هذا الشك الذي يط بعقل أيب ماضي لـيس
من بدع هو؛ بل هـو موضـوع قـ دمي منـذ وجـد اإلنسـان علـى األرض فعنـدما تأ ّمـل اإلنسـان يف
الوجود خطر ببال سؤال فهو ملاذا طرح الشاعر هذ التساؤالت؟ هل يشك يف مصري اإلنسان
واإلميان مبصدر احلياة أم ال؟
فاجلدير بالذكر أنّ الشاعر ال يبتكر شيئاا من اجلديد من حيف التأمّل يف الكـون واحليـاة
بل يعت إميان بشكل" اإلميان التقليدي؛ "ألنّ الفالسفة منذ القدمي حبثوا عن هـذ القضـايا
الكالميــة والفلســفية .تعتقــد "ســلمى اخلضــراء" أنّ فلســفة أيب ماضــي يف قص ـيدة الطالســم
فلسفةٌ سطحيةٌ على رغم ما يعكس الشاعر من موقف العلماين الالأدري وال جتـد فيهـا حبثـا
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عميقا عن احلقائق الكـ ى يف مـاوراء الطبيعـة وال تعبّـر القصـيدة عـن قلـق فعلـي تعانيـ روح
مضطربة حقا (اجليوسي.)178 :2001 ،
أما الوج اآلخر من شكوك الشاعر يف معتقدات الدينية إن ينكر قضية اخللود كقول :
ال خلـ ـ ـ ـ ــود حت ـ ـ ـ ـ ـ َ السـ ـ ـ ـ ــماءا حل ـ ـ ـ ـ ـيّ

فلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراودُ املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحيال
(مريزا)75 :2004 ،

نظر أبوماضي حول فإذا العامل ينحدر بـبطء حنـو الـزوال ،ومـا اخللـود سـوى ضـرب مـن
اخليال والتراب واحلياة كلّها هباء فجميع العناصر احلية يسـاق إىل الفنـاء وال يقـف الشـاعر
عند هذا احلدّ ،بل يتعدّا إىل أنّ جمرد التفكري يف اخللود معنا الوقوع يف اخلطأ فمعلـوم أنّ
الشاعر يعتقد بأنّ اخللود يف األرض مستحيل للبشر ،أما اخللود اآلخر يف الدنيا األخرى فهـو
أيضا من قبيل اخلطأ كقول :
غَلَـ ـ ـ ـ ـ ـطَ القائـ ـ ـ ـ ـ ـلُ إنّ ـ ـ ـ ـ ــا خالـ ـ ـ ـ ـ ــدون
زَعَمُـ ـ ـ ـ ـ ــوا األرواحَ تبقـ ـ ـ ـ ـ ــى سَـ ـ ـ ـ ـ ــرمَدا

كلدن ـ ـ ــا بع ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـرّدى هـ ـ ـ ـيّ ب ـ ـ ــن يبّ
خَ ـ ـ ــدعُوها نَحـ ـ ـ ـنُ والشأ ـ ـ ــمع س ـ ـ ــواءمل
(مريزا)75 :2004 ،

ل أل ّنـ مؤقـ ٌ
يقوم منهج الشاعر يف الشك على أساس "الشـك املنـهجي" و" النسـل " وهـو نسـ ٌّ
ووســيلةٌ ال غايــة يف ذاتـ إذ غايتـ الوصــول إىل الــيقني ،أمّــا الشــك املنــهجي فــيعين أنّ إيليــا يتّخــذ
الشك منهجاا يف التفكري ال الطريقة الثابتة يف احلياة وهو يقوم على عدم تسليم بصـحّة حـلّ معـني
للمشكل إلّا بعد حتقّق من كون الصحيح فهذا خيتلف عن "الشك املـذهل" و"الزنعـة القطعيـة" ألنّ
الشك املذهل دائ ٌم وغاية يف ذات ال تتوافر لإلنسـان إمكـان حـ ّل أى مشـكل وقـد ع ّبـر القـرآن عـن
هــذا الشــك املرفــوض بالريــب وأيضـاا الزنعــة القطعيــة فتقــوم علــى التســليم بصـحّة حـلّ معــني دون
حتقّق من كون صادقاا أو كاذباا وقد وجّـ القـرآن الـذمّ هلـذ الزنعـة أيضـا (راجـع :خليـل.)7 :2005 ،
يستخدم الشاعر الشـك للوصـول إىل الـيقني ومتو ّجهـ اا مـن خـالل هـذ الفكـرة الشـكاّكة إىل نائيـة
اخلري والشرّ يف العامل ليقف على السلوك اإلنساين الذي خلق اهلل علـى أسـاس االختيـار لتسـتقيم
احلياة ومن خالهلا يبنيُ أنّ اإلنسان خمتلف املشارب واالهتمامات وهذ الرمـوز دالـةٌ علـى حقيقـة
الوجود الل ليس إال طريقاا مضيئاا ملعرفة اهلل (املعوش.)267 :1997 ،
اعتمــد الشــاعر عل ـى االســتدالل يف عناصــر الوجــود ومتعلقات ـ لي ـوفّر ذهــن القــارئ إىل
البحف والتدقيق يف مشولية الكون والوجود وهو مل يرد الشك حملض الشك حبيف أراد الشك
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عـ إميانـ الفلســفي لطلــب احلقيقــة واملعــاين الكامنــة يف الوجــود.مل يك ـن اإلميـان الفلســفي
والشـك يف مظــاهر احليـاة األخرويـة عنــد أيب ماضــي مبعــىن الــرفض املطلــق حلقــائق الكـون
واحليـ ـاة ح ــىت تدخلـ ـ يف مسـ ـري اإلحل ــاد والكف ــر ب ــل يعتم ــد علـ ـى أس ــاس الشـ ـك املن ــهجي،
العقالنيـة ،املنطقيـة والنقديـة .فــإنّ هــذا النــوع مـن الشـك يبحــف عــن العالقــات بـني اإلنســان
واإلل لوضوح احلقيقة وحتمية فكرة اخللود للوصول إىل معرفة اهلل.

إيليا واإلميان الفلسفي على أساس املعرفة واليقني
تعتمد وسائل املعرفة علـى احلـواسّ ،العقـل واحلـدس وكـلّ منـها يـؤ ّر تـأ رياا بالغـاا يف الوصـول
إىل املعرفــة .يتّخــذ الش ــاعر ك ـلّ هــذ الوس ــائل للوصــول إىل املعرفــة فه ــو يســتخدم امل ــذهب
العقـ ــالين ،احلسـ ــي أو الـ ــواقعي واحلدسـ ــي للكشـ ــف عـ ــن القضـ ــايا الفلسـ ــفية ع ــ إميان ــ
الفلســفي.ذكر بعــض احملقق ـني الفلس ـفة التوماوي ـة يف تــدين الشــاعر وإميان ـ الناصــع كن ــور
الشمس وشفاف كروح العصر اليشوب شائبةٌ وال خيلّـل فيهـا (املعـوش .)267 :1997 ،لقـد حـاول
أبو ماضي أن لّل عناصر هـذ الفلسـفة التوماويـة كـالكون ،احليـاة ومصـري اإلنسـان ليجعـل
من أساسا ملنطلق الديين فاإلل موجود حقاا يف نظر وهو مؤمنٌ ب بكل ما خلق حنو:
ألـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيس أنَّ اهللز باريه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
آمَنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهللا وآياتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(أبوماضي)156 :1987 ،

مرة أخرى جند لونـ اا عميقـ اا مـن اإلميـان بـاهلل وقـد يـبني الشـاعر معرفتـ يف الكـون كأ ّنـ يـرى
اهلل يف كلّ مظهر من مظاهر الطبيعة فكراا وحسّاا وشعوراا كقول يف ردّ على سؤال ولد عن اهلل:
أحسـ ــب اهلل الـ ــذي صـ ــاالَ مـ ــن ال ـ ـذّرات صـ ــخرا
وال ـ ــذي ش ـ ــاءز فص ـ ــارت قط ـ ــراتُ امل ـ ــاءا حب ـ ــرا
(أبوماضي)191 :1987 ،

وأيضا يقول يف موضع آخر:
عنـ ــدما أوجَ ــدَ هـ ــذا كـ ــانَ حسّ ــاا وشـ ــعوراا

والحَ يف حسنة األكمـل يف ديـوان الشـاعر
(أبوماضي)191 :1987 ،

يف مكـان آخــر يتحـدّل الشــاعر عــن إميان ـ الراســخ ومعتقداتـ الــل تعتمــد علـى املعرفــة
واليقني الثاب أمام الكون كأن قد زال عن الشك والتـردّد وقـد يشـري الشـاعر حـول القضـايا
الدينية كاملعاد واخللود بواسطة املعرفة واليقني كقول :

دراسة مضامين " اإليمان " في شعر إيليا أبي ماضي

ال تَجزَع ـ ـ ــي فَ ـ ـ ــاملوتُ ل ـ ـ ــيسَ يضـ ـ ـ ـريُنا
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فَلَن ـ ـ ـ ـ ــا إي ـ ـ ـ ـ ــابٌ بَعـ ـ ـ ـ ـ ـدَ ُ ونُش ـ ـ ـ ـ ــورٌ
(مشس الدين)454 :2005 ،

وأيضا يصف الشاعر املنكرين بكتاب وسنن اهلل بوصف الكفار كقول :
أال تُؤمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونَ بق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب

فَوَيـ ـ ـ ـ ــلٌ لَك ـ ـ ـ ـ ــم إنأك ـ ـ ـ ـ ــم ك ـ ـ ـ ـ ــافرونُ
(مشس الدين)450 :2005 ،

ميتــاز هــذا ال ـيقني بالضــعف والشــدة عنــد الشــاعر وذل ـك مــرتبط مبقــدار املعرفــة الــل
ملها الشاعر من ربّ وأيضا الوسائل الل اتّخذها الشاعر للوصول إىل املعرفة كـاحلواس،
العقــل والش ـك فإنّ ـ ال يســاير بالوجــدان والــذات اإلنســانية هلــذا يســفر عــن الش ـك يف بعــض
األحيان ويقع الشاعر بني الطريقني الشك ومعرفة اهلل.

إيليا واإلميان الفلسفي على أساس اجلربية
ال تزال اجل ية تلعب دوراا هامـاا يف فكـرة وعقائـد األدبـاء وأصـحاب الفـن ،فهـي القـول بنفـي
الفعل حقيقة عن العبد وإضافت إىل اهلل تعاىل وأنّ ال مشـيئة لإلنسـان مـع مشـيئة اهلل .فهـم
مكرهون على ما يفعلون فمن مثّ اجل يرغب الـروح السـلبية لـدى اإلنسـان ويغـرس فيـ عـدم
املدافعــة واملقاومــة لألقــدار باعتبــار أنّ ذل ـك عب ـفٌ ال جــدوى من ـ  ،ألن ـ ل ـيس لإلنســان قــدر
واستطاعة على احلقيقة (عبدالعزيز.)89 :1978 ،
ميتاز اإلميان الفلسفي لدى الشاعر على أساس اجل ية ونفـي االختيـار وقـد يـرى اهلل يف
كل مظهر من مظـاهر الطبيعـة وجتسّـم وجـود اهلل عنـد فكـراا وحسّـاا وشـعوراا وأمّـا مـن حيـف
مشـيئت فواضــح أنّـ يف القصــائد املنظومــة ي ـؤمن اميان ـاا اليسـري إىل الش ـك والداللــة بــل أنّ ـ
مسـريٌ ال خمـريٌ كمــا يشـري الشــاعر يف األبيـات التاليـة مــن قصـيدة «تعــاىل» إىل عــدم اإلرادة
وإختيار اإلنسان كقول :
أَرادَ اهللل أن نَعشـ ـ ـ ـ ـقَ مل ـ ـ ـ ــا أوجَـ ـ ـ ـ ـدَ احلَس ـ ـ ـ ــناء
مَش ـ ـ ــيئَتُ وم ـ ـ ــا ك ـ ـ ــانَ مَش ـ ـ ــيئتُ ب ـ ـ ــال مَع ـ ـ ــىن
م ــاذا أَحبَبـ ـ ُ م ــا ذَنبُ ــك أو أَحببـ ـ م ــا ذن ــل؟
(أبوماضي)34 :1986 ،

يعتقد الشاعر أن مسري يسري إىل الطريق املعلوم دون االختيار ولكنّـا جنـد الشـاعر ينكـر
إنكاراا بعيداا هذا املصري ،فهو تارةا حائرٌ اليدري ما يعتقد يف مسألة "املصري" وتارةا أنّ صائرٌ
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إىل الفنـاء .أيضـاا يشـري الشـاعر يف موضـع آخــر مبسـري اإلنسـان ينقضــي بـاجل وهـو يعـيش
كالعبد الذليل يف احلياة كقولة:
إذا جَـ ـدّف َ جُوزيـ ـ عل ــى التج ــديف بالنّ ــار
وإن ق ــامَرتَ أو راهنـ ـ َ يف النّ ــادي أو الـ ـدّار
فه ــذا املنكـ ـرُ األعظـ ـمُ يف س ــرّ وإض ــمار إذن

وإن أحببـ ـ ع ــريت م ــن اجل ــارة واجلـ ــار
فأنـ ـ الرّجـ ـلُ اآلمثُ عنـ ـدَ النّ ــاس والب ــاري
ف ــاحى ومُـ ـ كالنّ ــاس عب ــدا غـ ـريَ خمت ــارب
(أبوماضي)238 :2006 ،

يشــري إيليــا يف هــذ األبيــات إىل آرائـ اجل يــة ونفــي اإلختيــار يف أحــوال اإلنســان كأنّـ يعتقــد
باجل ويتّخذ إماذ اا يف موضـع احملـن والشـدة وتنـاقض احليـاة فهـو يكتـرل مبشـيئة اإلنسـان يف
إطار إميان الفلسفي فيعتقد أنّ اإلنسان مسريٌ و رّك إىل الطريق املعني وال يسـتطيع أن يفـرّ مـن
هذا املسري .تتحوّل فكرة الشاعر مادام مقصورةا علـى الدراسـات الفكريـة والعقليـة اجملـرّدة؛ ألنّ
العقــل ال يصــل يف بعــض األحيــان إىل اهلــدف املنشــود فيقــع اإلنســان يف الشــك والتــرددّ ،فنــرى أنّ
الشاعر يعتقد حبرية الفرد يف املوضع اآلخر ف ــيتحدّل عن أعمال اإلرادية يف أشعار .

إيليا واإلميان الفلسفي على أساس احلرية الوجودية
إنّ احلريــة تعت ـ مــن أه ـمّ مــا نــادت هبــا الفلســفة الوجوديــة وفيهــا أمهي ـةٌ بــارزةٌ لــدى اإلميــان
الفلسفي للشاعر ،من املؤكد أنّ الفلسفة الوجودية أكثر الفلسفات املعاصرة متحدّ اا عـن احلريـة
واألعمال اإلرادية لإلنسان يف احلياة (فرحـات .)10 :1967 ،تعتـرف احلريـة مباهيـة اإلنسـان وقـد
تتوقّف على وجود احلرية واالستقالل فإذا الميتلك اإلنسان حريت فهـو يفتقـد حتقيـق ذاتـ ؛ ألنّ
وجود يعين وجود أفعـال يأتيهـا عـن االختيـار مـبىن علـى احلريـة (بايزيـدى واآلخـرون.)16 :2015 ،
جتعل الوجوديـة اإلنسـان حـ ّر اا ومسـؤو اال جتـا أعمالـ وهـذ املسـؤولية تنبعـف عـن كونـ حـ ّر اا فـال
معــىن للمســؤولية حتـ اجل يــة والقدريــة بــل مبعــىن أنّ اإلنســان خيتــار بذاتـ  .احلريــة تعــىن
استقالل االختيار وقيام بذات وإن ال يتناع مع وجود اهلل ذي القـدرة املطلقـة لكـنّ هـذ الصـفة
امللتصــقة باحلريــة مــثرية اجلــدل فكيــف ميكــن لإلنســان أن يتمتّــع باحلريــة املطلقــة مــع أن ـ مل
ينتخب مولد  ،بيئت  ،شكل وجنس (بايزيدى واآلخرون.)16 :2015 ،
يتّســم شــعر إيلي ـا بش ـيء مــن احلري ـة أمــام أعمال ـ يف احلي ـاة ويف اجلانــب اآلخــر يقابــل
ال بـاألمر الفطـري قـد وضـع اهلل يف وجـود اإلنسـان وهـو يتعجـب ّّـن
باجل ية والقدري ة قـائ ا
يأىب لنفس احلرية كقول يف قصيدة «احلرية»:

دراسة مضامين " اإليمان " في شعر إيليا أبي ماضي

فَتَنَتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ مَحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنُ احلُري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ه ـ ـ ـ ـ ــي أُمنيـ ـ ـ ـ ـ ـةُ اجلمي ـ ـ ـ ـ ــع ولكنّـ ـ ـ ـ ـ ـ
عجي ـ ـ ـ ـ ـبٌ أن خيل ـ ـ ـ ـ ـقَ املـ ـ ـ ـ ــرءل ح ـ ـ ـ ـ ـرّاا
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السُـ ـ ـ ـ ـ ــليمى وال مجـ ـ ـ ـ ـ ــالُ نيـ ـ ـ ـ ـ ــة
أَرهَقَتـ ـ ـ ـ ـ ــ الطبيعـ ـ ـ ـ ـ ــةُ البش ـ ـ ـ ـ ـ ــرية
مث ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأىب لنفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ احلريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(مريزا)678 :2004 ،

تقع احلرية يف النقطة املخالفة للج ية كأنّ الشاعر تتـردّد أفكـار يف قضـية الوجـود بـني
اجل يـة واحلريـة ويرجــع هــذا األمــر إىل إميانـ الفلســفي وقــد يتضـمّن الشـك وعــدم حتميـة
القول كأنّنا نرى إيليا متسائالا عن حريت مرةا أخرى يف قصيدة «الطالسم» كقول :
هـ ــل أنـ ــا ح ـ ـرٌّ طلي ـ ـقٌ أم أس ـ ـريٌ يف قيـ ــود

هــل أنــا قائ ـدُ نفســي يف حَيــاتي أم مَقــودُ
(املعوش)399 :1997 ،

يتساءل الشاعر عن وجود ومنشاء ومصري يف بداية القصيدة وينتاب يف مجيع املراحل
شيء من الشك وعدم اليقني وجييب عليهـا اإلجابـة الغامضـة وقـد تتّضـح نزعتـ إىل احلريـة
علــى أس ــاس «الالأدريــة»؛ ألنــ جيه ــل املاضــى واحلاض ــر واآليت ومول ــد ونش ــأت  ،م ــع ه ــذ
األوصاف أن الشاعر الينكر هذ احلرية ولكن يعتقد بإمكان اإلنسان أن دّدَ بإرادت موقف
عن تلك الظروف لذلك نرى وجهـ اآلخـر يشـري إيليـا إىل إميانـ بصـراحة علـي احلريـة علـى
رغم شك يف منشاء ومولد كقول :
حـ ـ ـ ـرٌّ وم ـ ـ ــذهب لكـ ـ ـ ـلق حـ ـ ـ ـرل مَ ـ ـ ــذهل
أن ـ ــا م ـ ــن ض ـ ــمريي س ـ ــاكنٌ يف مَعق ـ ــل

م ـ ـ ــا كنـ ـ ـ ـ ُ بالغ ـ ـ ــاوي وال املتعص ـ ـ ــب
أن ـ ــا م ـ ــن خ ـ ــالي س ـ ــائرٌ يف موك ـ ــب
(أبوماضي)99 :1986 ،

يتناول الشاعر باحلرية واختيار يف إطار عالقات بني الكون واإلنسان فيكشف الستار عـن
إميان ـ الفلســفي الــذي ك ـان يتض ـمّن بــالتردّد والتنــاقض كأنّ ـ يس ـري يف مســرى اجل ـ يني يف
بعض األحيان ويف املوضع اآلخر يدافع عن احلرية واختيار اإلنسان يف احلياة.

إيليا واإلميان التساحي
التســامح هنــا ال يعــتين التنــازل عــن معتقداتـ وإنّمــا يعــىن القبــول بــاآلخر والتعامــل معـ علـى
أسس العدالة واملساواة بغضّ النظر عن األفكار املختلفة .جند التسـامح يف سـلوك الـنل بـني
البشر يصل إىل ذروت فعندما استطاع الند أن يدخل مكة منتصراا عفا عـن املشـركني وقـال
«إذهبوا فأنتم الطلقاء» (اإلسكندري.)176 :1951 ،
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يســتخدم إيليـا اإلميـان التســاحمي يف أشــعار حبيـف ال يتنــازل عــن معتقداتـ الدينيـة يف
أكثــر األوقــات وخيطــو اخلطــوات الكـثرية للتوحّــد بـني املســلمني وانــدماج األديـان للخــروج مــن
الطائفية والقبلية ويعتقد الشاعر أنّ اخلالفات الدينية شرٌ عظـيمٌ جيـب القضـاء عليـ فـدعا
اجملتمع حول راية واحـدة هـي رايـة الـوطن لبنـاء اجملتمـع األفضـل ويتحـدل عـن عـدم تعصّـب
ويدعو الشعب العريب إىل ملّ الصفوف والتضامّن بني األديـان كاإلسـالم والنصـارى ويـدحض
التناحر الطائفي والنعرات القومية بني الشـعوب العربيـة وقـد ينـادي بالوفـاق وتطهـري القلـوب
كما يتذكر يف قصيدة "احلرب العظمي".
تُبـ ـ ـ ـ ــاعُ أمح ـ ـ ـ ـ ـدُ واملسـ ـ ـ ـ ــيحُ هـ ـ ـ ـ ــوادة
اهلل رب الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعتني وربكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
فَخُـ ـ ـ ـذُوا بأس ـ ـ ــباب الوف ـ ـ ــاق وطَهأ ـ ـ ــروا

مـ ـ ـ ــا العه ـ ـ ـ ـدُ أن يتنك ـ ـ ـ ـرَ األخـ ـ ـ ــوانُ
فـ ـ ــإىل مـ ـ ــىت يف الـ ـ ــدين خيتصـ ـ ــمان
أكبـ ـ ـ ــادَكم مـ ـ ـ ــن لُو ـ ـ ـ ــة األضـ ـ ـ ــغان
(مريزا)737 :2004 ،

لقـد يســعى إيليـا ســعياا كـثرياا للخــروج مــن الطائفيـة وإزالــة النعــرات القبليـة كمــا طلــب يف
حفلة تكرمي األستاذ "جنبالط"أن ينهال هدماا على الطائفية السيئة ألنّها كان سبباا يف ضياع
الوطن وكثري من أبنائ حنو قول :
الطائفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لأن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ األول مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوّلٌ
حـ ـ ـ ـ ــىت تعـ ـ ـ ـ ــودَ وواحـ ـ ـ ـ ــد أقنومهـ ـ ـ ـ ــا

يف سـ ـ ــورها ،ـ ـ ــابر علـ ـ ــى رـ ـ ــدميها
و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلد روحُ اهلل يف أقنومهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(املعوش)237 :1997 ،

ينظر إيليا إىل الطبيعة متمثّالا منها للداللة على إميان التسـاحمي حيـف يصـوّر أن الغيـف
مثال يروي اجلميع ويسقي اجلميع صاحلني أم طاحلني فـال يفـرّق بـني أحـد بـل أنـ يبـذلُ ودّ
وسخائ وال يتمايز يف العطاء كقول يف قصيدت «كتابل» حيف جييب عن سائلت عن مذهب
يف الدين ويف احلياة:
ودي ـ ــين ك ـ ــدين الشُ ـ ــهب تَبـ ــدُو لعاشـ ــقب
فم ـ ــا اسـ ـ ــتترت كيمـ ـ ــا يض ـ ــلّ مسـ ـ ــافرُ
وديـ ــين كـ ــدين الغيـ ــف إن س ـ ـحأ مل يبُـ ــل

وق ـ ــال ،وفيه ـ ــا م ـ ــا ـ ــب وم ـ ــا يقلـ ـ ـى
وال بَزغَـ ـ ـ ك ـ ــى يسـ ـ ـتَنريَ ال ـ ــذي ضـ ـ ـلّا
أُروّي األقــاحي أم سَــقى الشّــوك والـدُفلى
(املعوش)266 :1997 ،

يبني الشاعر فكرت التساحمية يف هذ األشعار بالتصاوير والعناصر الل استخلص من
الطبيعــة كالغيـف والشــهب فإنّهمــا يعطيـان دون املنــة واإلقصــار فاليفرّقــان بـني شـتّى عناصــر
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احلياة .ي ّر أبوماضي الشعب العريب من طائفية دينية فيدعوهم إىل اإلمجاع الفكـري عـ
إميان ـ التســاحمي فهــو يتــذكر يف أشــعار املعــىن اجلدي ـد للتســاحمية الديني ـة الــل تشــتمل
االحتــرام واإلنســانية واحملبــة ب ـني األدي ـان وينك ـر يف جانــب هــذ التســاحمية الرؤي ـة القومي ـة
املتطرفة فإنّها مينع من جتمّع مشل املسلمني واملذاهب املختلفة فيـؤدّي إىل التنـاحر الطـائفي
والتفرقة واالختالف بينهم.

إيليا واإلميان الفطري
اإلميان الفطري هو اإلميان الناتج عن الغريزة واملقصود هنـا بـالغريزة ،غريـزة التـديّن وهـي
تعين إحساس اإلنسان بالنقص والعجز واالحتياج إىل وجـود اهلل ويـأيت اإلميـان الفطـري عـن
طريق الوجدان وهو ميأل العقل قناعةا والقلب طمأنينـةا لـيس هـذا اإلميـان مبـا يسـمون إميـان
العجائز بل اإلميان املستنري والثاب على أساس احلبّ والورع دون شـيءٍ مـن اخلـوف والـرادع
فإذا ترك وحد هذا الطريق غري مأمون العاقبة وغـري موصـل إىل التركيـز ومل يتـرك إسـالم
الوجدان يف طريق اإلميان يف اإلنسـان حبيـف يفسـح اجملـال السـتجابة الـدواعي الفطريـة مـن
التدين والعجز في (راجع :النبهاين.)8 :2001 ،
يتوجّ إيليا يف املراحل األخرية من عمر إىل صوت الوجدان واإلميان املستنري واملسـتقيم
ويستسلم أمام اهلل إلزالة النقص والعجز يف تدين حبيف يرجـع إىل وجدانـ وفطرتـ لكشـف
السرّ عن احلقائق اإلهلية ،أمّـا هـذ الفكـرة اإلميانيـة فتقابـل بـالكفر واإلحلـاد حـىت نسـتطيع
القــول باضــمحالل هــذ الرؤيـة الالدينيـة يف املراحــل األخـرية مــن حياتـ وقــد بــدا أبوماضــي
إنســاناا مؤمن ـاا ي ـركن إىل اهلل ويقبــل بك ـل توجيهات ـ (املعــوش .)269 :1997 ،كمــا نــرى يف ختــام
قصيدت «كن بلسماا» يقول:
عب ـ ـ ـ ـ ــدوا اإللـ ـ ـ ـ ــ ملغ ـ ـ ـ ـ ــنم يرجونـ ـ ـ ـ ــ
كـ ـ ـ ـ ــم روّعـ ـ ـ ـ ــوا جبهـ ـ ـ ـ ــنمَ أرواحَنـ ـ ـ ـ ــا
زَعَمُـ ـ ـ ـ ــوا اإلل ـ ـ ـ ــ َ أع ـ ـ ـ ــدأها لعـ ـ ـ ـ ــذابنا

وعب ـ ــدتَ ربأ ـ ــك لسـ ـ ـ َ تطلـ ـ ـبُ مغنم ـ ــا
فتألَّمَ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ــن قبـ ـ ـ ـ ــل أن تتألَّمـ ـ ـ ـ ــا
حاش ـ ـ ــا ،ورب ـ ـ ــك رمحـ ـ ـ ـةا ،أن يظلمَ ـ ـ ــا
(أبوماضي)91 :1987 ،

اكتنف النظرة اإلميانية الفطرية عند إيليا بشيءٍ من اخلصوصية وقـد تفتـرق بالزنعـات
األخرى فهو يؤمن على طريقت الفطرية وعبادت ليس مرتكزةا باملقابل ،بـل إميانـ مـن أجـل
اإلميان فحسب دون أن يوي اهتمام إىل الثـواب األخـروي ،وقـد رأى يف اإللـ صـورة للمحبـة
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والصفاء والنقاء من غري الترهيب والترغيب ومن غري املطمح وال املنّـة (املعـوش.)270 :1997 ،
فيتحدّل الشاعر عن اهلل والدين يف ختام قصيدة «اإلنسان والدين» كقول :
ه ــو الض ــياء لال ــذي ميحُ ــو الظ ــالمَ فم ــن
واملنـ ــهلُ الرائ ـ ـقُ العـ ــذبُ الـ ــورود فَمَـ ــن
ل ــيس الكفيـ ـفُ ال ــذي أَمس ــى ب ــال بص ــر

ال يهت ـ ـ ـ ــدي بس ـ ـ ـ ــنا ظـ ـ ـ ـ ـلّ حريان ـ ـ ـ ــا
ال يسـ ـ ـتَقي منـ ـ ـ دامَ ال ـ ــدهرُ عطش ـ ــانا
إنّ ـ ــي أرى م ـ ــن ذوي األبص ـ ــار عميان ـ ــا
(مريزا)601 :2004 ،

رأى الشاعر يف اإلل الصورة الزنيهة والقديسة دون الترغيب والترهيب من اهلل ومن غري
املنّة وقائالا من يهتدي بغري اهلل ال يركن يف حيات إىل االستقرار والسـلوان وإنّـ كـالنور يزيـلُ
الظلمة والعتمة ويعت الدين املورد العذب الورود فمن مل يشرب من بقي ظمآن أبـداا .يصـف
إيليا الدين باحلصـن الـذي يصـون املـرء عـن الزلـل فالرِّضـا بقضـاء اهلل والتسـليم ألمـر مـن
أعلى مظاهر اإلميان الفطري ومها من أبرز اخلصال الل يتصف هبـا األنبيـاء ومـن يتمسـك
هبا يرتقي إىل قمة اهلرم اإلمياين.

إيليا واإلميان الواعي
يستند اإلميان الواعي إىل الفهم واإلدراك ويبتعد عن العمى والتقليد وهـذا هـو اإلميـان الـذى
ميـز الشــخص عــن العبوديـة والتبعيـة الســاذجة الــل جتعــل العمــل هبــاءاا منثــوراا فــال صــل
صاحب نتيجةا وفائدةا وهذا اإلميان يصطبغ باألدلة وال اهني وقد يردّ على اإلميان التقليـدي
واملتعصــب ألنّـ لـيس لـ أســاس يرتكـز عليـ ســوى التقليـد والتحجّــر والريـاء وقــد ذمّ القــرآن
العمي ،املقلّد واملتعصّب يفضي صاحب إىل السقوط (اخلامنئي.)50 :2015 ،
يشري الشاعر باإلميان الواعي الذي يتالزم باآلراء النقدية حبيـف يبـادر الشـاعر بـالقبول
املطلــق والــرفض املطلــق للقضــايا الــل مــالف إميانـ وتنــاقض بــالعلم واملعرفــة الصــحيحة.
يعتمــد اإلميـان الــواعي بالرشــد ،املعرفــة والبصـرية يف العقــول والقلــوب ويهتــدي الشــخص يف
سبيل اإلجتماع والثقافة والدين ويردّ على العمى والتقليد العشوائي الذي يتمخّض عن سقوط
وإزالة اإلميان الديين واألصيل .خيالف إيليـا باإلميـان الـذي اليسـتند علـى الـدليل وإنّمـا ينبـع
من التعصب املتشدّد الذي يقع الفرد يف ورطة اإلفراط والتحجر الـديين فنشـاهد الشـاعر يف
قصيدة "طالسم"يشري إىل اجلهل والعمى للرهبان ويدعوهم إىل البصرية واملعرفة كقول :
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قيـ ـ ـلَ ي يف ال ـ ــدير ق ـ ــومٌ أَدرك ـ ــوا سّـ ـ ـرَ احلي ـ ــاة
غـ ـ ـ ـريَ أنّ ـ ـ ــي مل أج ـ ـ ــد غـ ـ ـ ـريَ عق ـ ـ ــولب آس ـ ـ ــنات
وقلـ ـ ـ ــوبٌ بُلي ـ ـ ــ فيهـ ـ ـ ــا املٌـ ـ ـ ــىن فهـ ـ ـ ــي رفـ ـ ـ ــاتٌ
م ـ ـ ـ ــا أن ـ ـ ـ ــا أعم ـ ـ ـ ــى فه ـ ـ ـ ــل غ ـ ـ ـ ــريي أعمـ ـ ـ ـ ـى؟
لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ أَدري
(أبوماضي)236 :1986 ،

يهجــم الشــاعر يف هــذ القصـيدة التأمليـة علـى الرهبــان الــذين يعيشــون يف الصــومعة وال
يفكرون فكراا تأملياا بل يشدّدون يف آرائهم حىت دت عقـوهلم وال ينظـرون إىل اجملتمـع إلّـا
مبنظار التعصب املتشدّد .يناهض إيليا اجلهل والعمى ع إميان الواعي حىت ينسب العارف
اجلاهل بأشقى الناس كقول :
جَهَلُـ ـ ــوا ومل تَجهَـ ـ ــل نفوسُـ ـ ــهم األسـ ـ ــى

أشـ ـ ـ ــقى األنـ ـ ـ ــام العـ ـ ـ ــارف اجملهـ ـ ـ ــول
(مريزا)459 :2004 ،

وأيضا يشري الشاعر يف ختام القصيدة "ملن الـديار" إىل مناهضـة الرئـاء وعـدم البصـرية
والتأمل ويناشد الشعب بالعلم والعمل التؤأمان ألجل تطوّر اجملتمع واحلضارة كقول :
أيـ ــن اهلُـ ــدى ،يـ ــا مَـ ــن يبَشّـ ــر باهلُـ ــدى
ال ق ـ ـ ـ ــدرَ للجه ـ ـ ـ ــالء ح ـ ـ ـ ــىت يعلمُ ـ ـ ـ ــوا

أي ـ ـ ـ ــن التُق ـ ـ ـ ــى ي ـ ـ ـ ــا أيه ـ ـ ـ ــا املزّمّـ ـ ـ ـ ـلُ
ال فَضـ ـ ـ ـ ـلَ للعُلم ـ ـ ـ ــاء حتّ ـ ـ ـ ــى يعمل ـ ـ ـ ــوا
(مريزا)456 :2004 ،

يكلّــل الشــاعر إميانـ الــواعي بالــتأمل والبصـرية دون شـيءٍ مــن التعصــب املتطـرّف الــذي
جيعل اإلغالل يف عنق اإلنسان كأنّ يتذكر يف سُؤال عن مذهب يف قصيدة "كتايب":
فَقُل ـ ــ ُ هلـ ـ ــا ال يق ـ ــتَين املـ ـ ــرءل مـ ـ ــذهبا
وأيضــا صَــار ن ـلّ ك ـلَّ مــا يطلــق العقــالء

وإن جَ ـ ـ ـلَّ ،إلّـ ـ ــا كـ ـ ــانَ يف عُنق ـ ـ ـ غلّـ ـ ــا
ص ـ ــارَ كت ـ ــايب الك ـ ــون ال صُـ ــحُف تُتلـ ــى
(مريزا)485 :2004 ،

خي ـالف الشــاعر بإميان ـ الــواعي التعصّــب واخلرافــات الس ـيئة الــل تســوق اجملتمــع إىل
التخلّف وهو ينتقد املتزمّتني واملتنسكني الذين يعيشـون يف ظـلّ اجلهـل والعمـى وال يفهمـون أنّ
اإلميان احلقيقي ينتج من اإلدراك والصلة احلقيقة باهلل .ينبّ أبوماضـي عـ إميانـ الـواعي
الشعب العريب حبيف أن الطاعة ليس طاعةا عمياء فهي مبينة على املنطق والوعي فهو يقـف
موقف املرشد والدليل للمجتمع العريب فيناهض يف أشعار بـ"اإلميان التقليدي" الـذي اليتمتّـع
بالبصرية والعني الباصرة فيصل الشخص إىل التحزّب والتعصّب املتطرّف.
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النتائج
بعد دراسة شاملة حول العقائد والدواوين الشعرية إليليا وصل املقالة إىل هذ النتائج:
-

-

-

-

-

حاول إيليا أن يبين كوناا جديداا من املبادئ اإلهلية ،اإلنسانية واألخالقية ع التغلغـل
والتأمّــل يف الك ـون واحلي ـاة .قــد رك ـز إميان ـ واملرتك ـزات األساس ـية مــن عقائــد عل ـى
أس ــاس اإلميـ ـان الفلس ــفي ،التس ــاحمي ،الفط ــري وال ــواعي وق ــد يتّص ــف بالعقالنيـ ـة
واملنطقية والنقدية واصطبغ الزنعات اإلميانيـة يف شـعر يف أكثـر األحيـان بالصـبغة
اللّاأدرية الل منحتـ عمقـاا فلسـفياا وكـذلك هـذا العمـق يف التأمـل والشـك نتيجـة مـن
نتائج التمازج بني الشرق والغرب.
حبـف الشـاعر عـن كنـ احلقـائق يف قضـية الكـون ،احليـاة وأيضـاا الفضـائل والرذائــل
البش ــرية وق ــد اكـ ـتظّ ش ــعر بالتناقض ــات املختلف ــة كإنكـ ـار اخلل ــود وإ باتـ ـ  ،اجلـ ـ
واحلري ـة ،التفــاؤل والتشــاؤم وقــد ســارت آ ــار امتــداداا للشــرق للتوحّــد ب ـني األدي ـان
املختلفة كاإلسالم ،املسيحية واليهودية .
النظــرة الدينيــة واجلوانــب اإلميانيــة قــد تغــريت عنــد الشــاعر حبيــف مل تكــن ينــابيع أيب
ماضي اإلميانية غربيةا خالصةا وال شرقيةا خالصة كأنّ يتّسم بشيءٍ من التعادل والتسـامح
يف قضية اإلميان وهو يدعو املسلمني واألديان األخرى كالنصارى بالتوحّد والتآخي.
وقعــ الفك ــرة اإلمياني ــة الفلس ــفية يف املرتب ــة األوىل يف قص ــائد الش ــاعر وتعتم ــد عل ــى
العقل ،الواقع والشـك ،فأ ّمـا الفكـرة اإلميانيـة التسـاحمية تقـع يف املرتبـة الثانيـة وترتكـز
على الوحدة والتضامن بني الشعوب واألديان خاصةا مث تقع الفكـرة اإلميانيـة الواعيـة يف
املرتبة الثالثة وقد تعتمد على نقد اخلرافات السيئة ورفع التحجّر املتزمّـ وتقـع الفكـرة
اإلميانية الفطرية يف املرتبة األخرية معتمداا على نداء الوجدان والفطرة اإلنسانية.
على رغم سيطرة العقل يف الوصول إىل اإلميان باهلل فـإنّ الشـاعر أدرك عـدم إمكـان
الوصــول إىل معرفــة اهلل والك ـون بالعقــل واحلــس فقــط ألنّ العق ـل واحلــس حمــدودان
ويعجزان عن إدراك اهلل وماوراء الكون وقـد جعـل شـعر للقضـايا اإلميانيـة اخلالصـة
الوجدانية يف السنوات األخرية من حيات واصفاا حبـ احلقيقـي وصـفاء قلبـ إىل اهلل
دون اخلــوف مــن العقــاب والرغبــة يف الثــواب فــاهلل موجــود حقـاا يف نظــر وســجل يف
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أش ــعار األخــرية اإلميــان الزنيــ دون ش ــيءٍ م ــن الشــك واإلفتراق ــات املختلف ــة ،كــأنّ
الش ــاعر وص ــل إىل ه ــذ النتيج ــة أنّ إدراك ه ــذ القض ــايا ق ــد تتعـ ـدّى م ــن ق ــدرة
واستطاعة اإلنسان وتعت احلياة زمناا حمدوداا والبدّ لإلنسان أن يتمتّع من مظاهرها
وأن يغتنم الفرصة للوصول إىل اهلل وال يكدّرها بالشك والتناقضات املختلفة.

376

مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الرابعة عشر ،العدد الثاني ،صيف 1439



املصادر واملراجع
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

اإلسكندري ،أمحد (1951م) .املنتخب من أدب العرب .ج  .4القاهرة :املطبعة األمريية.
ابــن عــريب ،حميــي الــدين (دون تــا) .الفتوحــات املكيــة .حتقيــق ــع عثمــان .القــاهرة:
مكتبة اجمللس األعلى.
ابن منظور ،حممد بن مكرم (1998م) .لسان العرب .ج  ،1تنسيق وتعليق على بشريي،
بريوت :دار إحياء الترال العريب.
أبوماضي ،إيليا (1986م) .اجلداول .ط ،17بريوت :دار العلم للماليني.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (1987م) .اخلمائل .ط .17بريوت :دار العلم للماليني.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (2006م) .الديوان .شرح صالح الدين اهلواري .بريوت :دار مكتبة اهلالل.
أمحد بن فارس (1404هـ) .معجم املقاييس اللغة .ج  ،1حتقيق حممّد هارون.
أمني ،أمحد (1949م) .قصة الفلسفة اليونانية .بريوت :دار العودة.
اجليوس ــي ،س ــلمى اخلض ــراء (2001م) .اإلجتاه ــات واحلرك ــات يف الش ــعر الع ــريب
احلديف .ترمجة لؤلؤة عبد الواحد .بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.
حاطوم ،نايف (1994م) .إيليا أبوماضي الشاعر املهجر .بريوت :دارالثقافة.
اخلامنئي ،علي (2015م) .اإلميان ومستلزمات  .طهران :مركز صهبا.
خضر ،سبا (1999م) .النظرية احلنفية عندأىب العالء املعرى بني الفلسفة والدين.
االسكندرية :دار الوفاء للطباعة.
خلي ــل ،ص ـ ي حمم ــد (2005م) .مقدم ــة يف فلس ــفة وقض ــايا  .اخلرط ــوم :اجلمعي ــة
الفلسفية لطالب جامعة اخلرطوم.
مشس الدين ،إبراهيم (2005م) .ديوان إيليا أبوماضي .بريوت :مؤسسة النور للمطبوعات.
ضيف ،شوقي (1979م) .دراسات يف الشعر العريب املعاصر .ط  ،10القاهرة :دار املعارف.
عبد العزيز ،مصطفى (1978م) .اجل واال ختيار بـني املـتكلمني الصـوفية .القـاهرة:
كلية اآلداب.
الفاخوري ،حنا (1422هـ) .اجلامع يف تاريخ األدب العريب .قم :منشورات ذوي القرىب.
املعــوش ،س ــامل (1997م) .إيليــا أ بوماض ــى بــني الش ــرق والغــرب يف رحل ــة التش ــرد
والفلسفة والشاعرية .بريوت :دار املنال.

دراسة مضامين " اإليمان " في شعر إيليا أبي ماضي

.19
.20
.21
.22

377

مــريزا ،زهــري (2004م) .األعمــال الشــعرية الكاملــة إليليــا أبوماضــي .بــريوت :دار
العودة.
الناعوري ،عيسى (1977م) .ايليـا أبوماضـي رسـول الشـعر احلـديف .بـريوت :منشـورات
عويدات.
النبهاين ،تقي الدين (2001م) .نظام اإلسالم .منشورات :حزب التحرير.
 ،خلي ــل (2015م)« .احلري ــة
حمم ــدي بايزي ــدي ،جمي ــد؛ آيينـ ـ ون ــد ،ص ــادق؛

الوجودي ــة يف الرواي ــة العربي ــة املعاص ــرة لس ــهيل إدري ــس» .إض ــاءات نقدي ــة فص ــلية
حمكمة ،العدد  ،19ص.16
 .23فاحتي  ،عناي اهلل؛ بلوردي ،حممدرضا (2006م)« .إيليا أبوماضي شـاعر التأمـل
والفلسفة» .جملة اللغة العربية وآداهبا ،اجمللد  ،2العدد  ،4صص.55
 .24فرحــات ،عبداحلميــد (1967م)« .التفســري الوجــودى للنضــال» .جملــة الفكــر املعاصــر،
اجمللد  ،3العدد  ،33صص.10

