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  :اإلهداء  

إلى روح الحیاة والدي الكریمین و إلى زمیالتي و أصدقائي الذي كان لي نعم 

  العون و السند

  "بن دحان عبد الوهاب " و إلى كل أستاذي المحترم 

  .عملي هذا حبا و تقدیرا و عرفانا أهدي لهم 

  

 
  ةـــسنیــــح  

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 



 
  ر ــــــكــــــــش

  

  

  لسالم على الرسول المصطفى و بعد الحمد هللا الذي بنعمته الصالحات و الصالة و ا

أحمد اهللا جل و عال و أثني علیه سبحانه حیث تفضل علي بإتمام هذه الدراسة ، ثم 

بن " التقدیر ، إلى من سعدت بالتتلمذ على یدیه أستاذي الكریم أتقدم بجزیل الشكر و 

الذي كان لي نعم العون المرشد في إنجاز هذه المذكرة و لم " دحان عبد الوهاب 

یبخل علي بآرائه السدیدة ، و توجیهاته النیرة و أقدم جزیل الشكر إلى من سعى في 

  .في خیر الجزاء تقدیم العون لي من قریب أو من بعید ، فجزأهم اهللا 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  



 مقدمة
 

 أ 
 

أفصح  على والسالم والصالة به، إال یلیق ال حمدا ، وأفضاله نعمه على هللا الحمد

 : أجمعین، وبعد وصحابته آله وعلى األمي النبي محمد سیدنا المرسلین

التي  الشعریة والتجارب االتجاهات من كثیرا وحدیثه قدیمه العربي األدب عرف فقد

 . والخلود واالستمرار التطور نحو خاصا طابعا له ورسمت فنونه شكلت

 إذ وأرقاها األدبیة التجارب أعمق من المجال الشعري في التأملیة التجربة وتعد

 تجربة لتكون فتمتزج والجمالیة، والروحیة والشعوریة العقلیة اإلنسان قوى في تكوینها تتعانق

 من فیه صاحبها ألن نقیة؛ فطرة ذي كل فترضي نوعها، من وفریدة شعریة عمیقة

  .وحدسه ذوقه الفنان ومن رقته، الشاعر ومن حكمته، الفیلسوف

 بارزة ظاهرة تشكل لم ولكنها القدیم العربي الشعر في جذورها لها التأملیة والنزعة

 ،العصر هذا شعراء أغلب عند بارزة سمة فأصبحت الحدیث، الشعر في شكلتها كما فیه

 هذه شیوع في بارز دور له كان الحدیث األدب في الرومانسي االتجاه أن فیه الشك ومما

 تباینهم مع الشعراء من الكثیرین عند الشعریة التجارب من الكثیر على تهاوسیطر  النزعة

 ً  : اآلتي أهمها النقاط، من عدد من أهمیته الموضوع وقلة وكثرة ویستمد وضعفا، قوة

 تعتمد نهاأل الشعراء؛ لدى هاوجود الشعریة المادة إثراء في كبیر أثر لها التأملیة النزعة -

  . الشعریة التجربة في والعمق على الغوص
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 . التأملیة النزعة مفهوم: أوال

 : االصطالحي والمفهوم اللغوي المفهوم بین النزعة -1

 : اللغة مفهوم في النزعة -أ

 :أنا ونزعتها غالبتني، :نزاعا هواها إلى نفسي نازعتني " : العرب لسان في جاء

 النیة وانتزع ، نزاعا إلیه ینزع هو :إلیه نفسه ونازعته شیئا هوى إذا لإلنسان غلبتها، ویقال

 نزوع، وهو واشتاق، حن: ونزوعا نزاعا ینزع وطنه إلى والبعیر أهله إلى نزع :ومنه بعدها،

 ؟ اهللا رسول یا هم من قیل للغرباء، طوبى :الحدیث وفي الغرباء، :والنزاع والجمع نزع،

 ألنه : وقیل وغاب، بعد أي وعشیرته، أهله عن نزع الذي وهو القبائل، النزاع من :قال

 هجروا الذین للمهاجرین طوبى أي ، األول والمراد ، ویمیل ینجذب وطنه أي إلى نزع

 أعراقه به ونزعت نزوعا، ینزع لؤم أو كریم عرق إلى تعالى، ونزع اهللا في منهأوطا

 أهله إلى الغریب نزع :المجاز ومن" : العروس تاج وفي"  إلیها ونزع ونزعها ونزعته،

 : الوحي بدء حدیث ومنه واشتاق، حن أي :بالضم بالكسر ونزوعا ونزاعا كسحابة، نزاعة

  1.نزع والجمع نزوع : وقالوا أهله، إلى ینزع أن قبل

 : الشاعر وقال

َ  ال              َ  یمنعنك ٍ  في العیشِ  خفض  دعة

                                               ُ  أهلٍ وأوطــانِ  إلى نفسٍ  نزوع

                                                
: مادة. 8ج . 2000دار صادر، : لسان العرب ، بیروت . أبي جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور المصري - 1
  .35. ص). نزع(
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ٍ  بكل تلقى                ْ  بالد ـــــا حللت إن ــــ ــــ  بهـــ

ٍ  أهالً                                                ــرانِ  وجیراناً  بأهل ــــ  بجیــــــ

 انتهى :نزوعا والصبي األمور عن ونزع إلیه، نفسه ونازعته نزاعا، إلیه نزع یقول

 نزعه :ویقال أشبهه، إذا إلیه ونزع أباه، نزع: المجاز ومن نزعا، : قالوا وربما وكف، عنها

 ونزع ونزعوه نزعهم أخواله أو أعمامه أشبه إذا للمرء یقال األساس وفي الخال، عرق

 ). "...1 ذهب أي : الشبه في أبیه إلى نزع : الصحاح وفي إلیهم،

 واالنجذاب ، ما أمر في الغلبة تعني اللغوي االصطالح في النزعة أن سبق مما نالحظ   

 . نحوه والمیل إل الشيء

 : األدبي االصطالح مفهوم في النزعة -ب

 مفهوم إلى تتطرق لم علیها وقفت التي األدبیة والموسوعات المعاجم أن یالحظ

 المعاجم تلك انهأ إال ، التأمل إلى مضافة كلفظة مفهومها إلى وال مفردة، كلفظة النزعة

 ذلك ومن معینة، دالالت تحمل أخرى بكلمات موصوفة النزعة مفهوم أوردت والموسوعات

 النزعات من وغیرها ... " الجمالیة النزعة" و " البدائیة النزعة " و " اإلنسانیة النزعة(" :

 2).األخرى

                                                
: مادة. 5، ج )ت. د(دار مكتبة الحیارة، ): م. د. (تاج العروس من جواھر القاموس. محمد بم مرتضي الزبیدي -  1
   .53. ص). نزع(
دار الكتب : بیروت. 3.ط. محمد باسل عیون السود: وضع حواشیھ وفھارسھ. عریفاتالت. علي بن محمد الجرجاني -2 

   .م2009العلمیة، 
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 موضوعیا السائد المادي عن وتباعده الشاعر انشقاق " :نهابأ الباحثین أحد وعرفها

 المادة أطر تجاوز ومحاولة والعمق بالشمولیة یتسم نمط نحو العربي الشعر ساحة على

 1 .ورائها ما إلى

  والتعلق ، معینة أدبیة تجربة إلى الشدید المیل هي األدبیة النزعة أن لي ویبدو

  . الدراسة هذه إلیه تقصد ما هو االصطالحي المعنى وهذا .ابه

 : االصطالحیة والمفاهیم اللغوي المفهوم بین التأمل -2

 : اللغة مفهوم في التأمل -أ

 .له مستثبتا إلیه نظرت أي : الشيء تأملت " : الصحاح في جاء

  ).والنظر األمر في تلبث : وتأمل تأمیله أو أمله " : المحیط القاموس في وجاء

  الرجل وتأمل ، له مستثبتا إلیه نظرت أي الشيء تأملت و ، التثبت " : العرب لسان وفي

  2). والنظر األمر في تثبت (

   الرجل وتأمل " : قال ، اللفظة مدلول إیضاح في غیره من تفصیال أكثر الزبیدي وكان

 : سلمى أبي بن زهیر قال والنظر، وانتظر، األمر في تلبث

           ْ ْ  ترى هلْ  خلیلي تأمل  ظعائنٍ  من

                                         َ ِ  تحملن ْ  بالعلیاء م فوقِ  من   جرِث

 

                                                
جامعة : الریاض. رسالة دكتوراه غیر منشورة. النزعة التأملیة في الشعر العباسي. علي أحمد عبد الھادي الخطیب -1

   ..3.ھـ ، ص1421اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، 
  .27. ص). أمل: (مادة. 11ج . لسان العرب ، مرجع سابق. ابن منظور - 2
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 : الفقعسي سعید بن المرار وقال

 ْ  قلیلُ  تأملهُ  قطامیاً  ا حي وكنتَ  تقولُ  ما تأمل

أخرى  بعد مرة فیه النظر وأعاد ، تدبره : وقیل ، نحوه حدق إذا الشيء تأمل وقیل

  1.لیتحققه

 التمهل معنى عن یخرج ال أنه یتضح اللغوي " التأمل " لمدلول ذكره سبق ومما

عادة واألناة، ٕ  . الحقیقة عن للكشف األمور إلى النظر وا

 : االصطالحیة المفاهیم في التأمل -ب

 والمفاهیم التجارب صوب الذهن توجیه " هو النفسي االصطالح في التأمل

 نتائج استخالص أو جدیدة عالقة اكتشاف بغیة علیها، والتركیز واألفكار، والمدركات

  ).المستقبل الفعل في( بها یسترشد

أو  جدیدة عالقات عن الكشف إلى یهدف عقلیا التأمل جعلوا هنا والنفسانیون

 قد أنه أیضا لي ویبدو ، أیامه مستقبل في المتأمل منها یفید معینة، نتائج الخلوص إلى

 تنصب أخرى نفسیة ناحیة تأمله من عدمها أو شاعریته عن النظر بغض اإلنسان یفید

 . المستقبل في أم نفسها اللحظة في سواء التأمالت ذهله الذاتي استمتاعه في

                                                
المؤسسة العربیة للدراسات ): م. د. (4. موسوعة علم النفس ، ط. عبد هللا عبد الدایم: مراجعة. أسعد رزق - 1

  .79. ، ص)ت. د(والنشر، 
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 تصرف هو الذي التدبر بخالف الفكر استعمال " هو الفلسفي االصطالح وفي

 للفاعلیة ومقابل والتفكر، للنظر مرادف المعنى لهذا والتأمل العواقب، في بالنظر القلب

 ). العملي( والنشاط

إلیها،  تطرقنا الذي اللغوي المفهوم من اقترابه السابق الفلسفي المفهوم من یالحظ

 . والتفكر للنظر مرادف كالهما في فالتأمل

 محض عقلي نظر" :بأنه التأمل عرف العربیة الفلسفیة الموسوعة في أما

 1 ).الحواس مراقبة تحت تقع أن یمكن( ال لموضوعات

بین  العالقة فصلوا عندما بالغوا العربیة الفلسفیة الموسوعة أصحاب أن ویالحظ

 تركیز " إال هو ما لدیهم التفكر ومفهوم . ببعض ارتباطهما لشدة وذلك والتفكر؛ التأمل

 الذهن

 ذلك یكون وقد شرحه، في والتوسع وتفسیره ، الخارج من ووصفه معین موضوع حول

  لیستجلي أعماقه إلى یغوص أن یحاول المتأمل أن حین في وأنواعه، بممیزاته باإلحاطة

 2 ).األعمق ومعناه األخیر،(كنهه  

تفسیر  في للتوسع مناف الذهني والعمل كالتأمل، ذهني عمل التفكر الحقیقة وفي

 لالستغراق الحاجة دون یتم قد هذا ألن فحسب؛ الخارجیة الناحیة من األشیاء عالقات

 بالحقیقة یصطدم وحده التأمل على المحسوس وراء فیما البحث قصر أن الذهني، كما

                                                
  .202. ص. 1ج . ، 1986ربي، معھد اإلنماء الع): م. د(الموسوعة الفلسفیة ، . مجموعة من المؤلفین - 1
  .203. ص. المرجع السابق - 2
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 غیر الغیبیة األمور في البحث التفكیر خصائص من تجعل التي الكریم، القرآن في اللغویة

 والعقلي البصري المعنیین بین مزجوا التفسیر فعلماء 1عقلیا، تفسیرا وتفسیرها المشاهدة،

وا َأ<<: لمعنى التفكر، ومن ذلك العالمة ابن كثیر لمعنى قوله تعالى فهمهم في ُ فَكَّر تَ َ ْ ی م َل َ و

ن كثیرا من  ٕ في أنفسهم ما خلق السموات واألرض وما بینهما إال بالحق وأجل مسمى وا

  2 .>>الناس بلقاء ربهم لكافرون

 الشيء بتفسیر یختص ألنه التأمل من وأشمل أعم التفكر بأن القول یمكننا وهنا

 التأمل أن حین في خفایاه، لیستجلي كنهه في والغوص بتأویله یختص وقد خارجیا، تفسیرا

 . فقط الثاني األمر على مقصور

 من حالة "یراه الدراسة هذه في یهمنا ما وهو األدبي االصطالح في والتأمل

 3 ).واألفكار الصور لتداعي واعیة جد عملیة في الذهني ( االستغراق

 حد إلى تفكیره موضوع في الذهن استغراق "هو األدبیة المصطلحات معجم وفي

 القرون صوفیة بعض وعند نفسه، أحوال عن بل األخرى األشیاء عن یغفل یجعله

 4 ).المعرفة درجات من سامیة ('درجة : الوسطى

معجمان  مانهأ من الرغم على األدبي للبعد إغفالهما السابقین المفهومین في یالحظ

 .أدبیان

                                                
رسالة دكتوراه غیر . ظاھرة التأمل عند شعراء الشام في العصر الحدیث. عبد هللا بن محمد بن ظافر القرني -1

   .3.ھـ ، ص1422جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، : الریاض. منشورة
  .8سورة الروم، اآلیة  - 2
  .57. ، ص1979دار العلم للمالیین، : المعجم األدبي، بیروت. بد النورجبور ع - 3
مكتبة لبنان ناشرون، : بیروت. 3. ط. معجم المصطلحات العربیة في اللغة واألدب. مجدي وھبة؛ كامل المھندس - 4

1984.   
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  . الشاعر إیلیا أبو ماضيحیاة  نبذة عن :ثانیا

 :حیاة الشاعر إیلیا أبو ماضي -1

 : مولده -أ

 أم )م1883(  سنة أهي ماضي أبو إیلیا فیها ولد التي السنة في الباحثون اختلف

 2). م1894( أم ، )م1892(  أم ،)م1891(  أم 1) م1890(أم  ،)م1889(

ذا ٕ إحدى  كان عمره أن و ، م 1902 سنة في یحدد مصر إلى رحیله تاریخ كان وا

 إلى تشیر التي المراجع بعض تؤكده ما وهذا ،)م1891(سنة  مولده فیكون سنة، عشر

 3 . هذا التاریخ

 منها ألسباب 4 لوالدته، المرجح العام وهو ،)م1889(عام أن إلى بعضهم وذهب

 التاریخ،لهذا والدته  لسنة وأرخت الشاعر حیاة عن كتبت النویوركیة " الفنون " مجلة أن

 أعضاء أحد ماضي كأبي  "عریضة نسیب "فصاحبها بالشاعر الصلة وهذه المجلة قریبة

 "السائح" جریدة أن كما كثب، عن ودقائقها الشاعر حیاة على مطلع وهو القلمیة، الرابطة

  5 ).بعد فیما التاریخ هذا أكدت الرابطة حال( لسان

 

                                                
  . 203. ، ص1999مكتبة السائح، : بیروت. 4. ط. أدبنا وأدباؤنا في المھاجر األمریكیة. جورج صیدج - 1
  . 13. ، ص1977منشورات عویدات، : بیروت. 2. ط. إیلیا أبو ماضي. عیسى الناعوري - 2
  . 193.، ص1957دار المعارف، : مصر. 8. ط. 3. ج. حدیث األربعاء. طھ حسین - 3
     ،1957دار صادر، : بیروت. أمریكا الشمالیة: الشعر العربي في المھجر. إحسان عباس؛ محمد یوسف نجم -  4

  . 133. ص
   .13. ص. مرجع سابق. إیلیا أبو ماضي. عیسى الناعوري - 5
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 الحیاة؛ هذه عن الحدیث في الزاهدین من نفسه هو ماضي أبا أن الحقیقة وفي

 وقد آخر، إلى مكان من والهجرة والتشرد والشقاء البؤس من صفحات على تنطوي انهأل

 حیاتي سیرة أما: "یقول حیث "الناعوري عیسى "إلى بعثها التي الرسالة في بذلك صرح

 فضول ینفع ما فیها لیس إذ أنا؛ اعتقد هكذا األقل على أو النشر، یستحق ما فیها فلیس

 1 ".أحد

 . أسرته واقع -ب

 ،2"المحیدثة" تدعى لبنان قرى إحدى في مسیحیین عربیین ألبوین ماضي أبو ولد

 عمل إلى منصرفا كان الحال رقیق 3للناس  وحبه ببشاشته، عرف ظاهر اسمه ووالده

 بأشجار والعنایة القز دود تربیة وهو الزمن، ذلك في المنطقة تلك أهل یمارسه ریفي

 إلى برمتهم األبناء هاجر سلمى، وزوجته أوال، ستة من مكونة أسرة یعول وكان التوت،

 3 .القریة تلك في والدیها مع األخت تاركین المتحدة األمریكیة الوالیات

 . وشعره ثقافته -2

 المدرسة ترك ثم " المحیدثة " قریته مدرسة في األولي تعلیمه ماضي أبو إیلیا تلقى

 في فاشتغل الرزق، تحصیل إلى ساعیا اإلسكندریة؛ إلى متوجها عشرة الحادیة سن في

 الشعر، ونظم والدرس المطالعة في فراغه أوقات واستغل م،1902  عام منذ السجائر بیع

                                                
  . 17- 16. ص. مرجع سابق. إیلیا أبو ماضي. عیسى الناعوري - 1
في " المتن األعلى"قریة لبنانیة تقع على مقربة من بكفیا، أي في منطقة عرفت لدى الجغرافیین باسم ": المحیدثة" - 2

  . الشھیرة بصفاء مناخھا ووفرة میاھھاجبل لبنان، وھي المنطقة 
  . 7. ، ص1982دار بیروت، : بیروت. إیلیا أبو ماضي. عبد اللطیف شرارة - 3
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 إیلیا دیوان الماضي، تذكار " باسم األول دیوانه أصدر العمر من یبلغ العشرین أن وقبل

  1 ). المصریة لألمة أهداه و ( " ماضي أبو ضاهر

 . األمریكیة المتحدة الوالیات إلى هجرته - 3 

 سنسناتي" في وأقام  م1912  عام الشمالیة أمریكا إلى ماضي أبو إیلیا هاجر         

 األدیب أخیه مع التجاري العمل إلى منصرفا األدب، دنیا عن بعیدا سنوات، أربع "أوهایو

 مصر في شأنه كان فقد شاعریته على تأثیر األربع السنوات لهذه وكان ماضي، أبي مراد

 یقلد أن ویحاول العباسي، العصر شعر یستلهم الحدیث، العصر من شعراء غیره شأن

 طابع له وأصبح شعره تطور أن إلى أسالیبهم، في مصر في المحافظ االتجاه شعراء

 في" و "الحیاة فلسفة" و "الفجر ابنة" قصیدة مثل الروائع فنظم به، یمتاز خاص شعري

 یبتغیه، ما له تؤمن لن "أوهایو سنسناتي" في أن اإلقامة رأى لكنه ،2 .الخلود" و "اللیل

 دواوینه فیها فأصدر األدبیة قریحته م، ونشطت 1916  عام " نیویورك " إلى فرحل

 تجدیدا ابه محدثا " ماضي أبو إیلیا دیوان"و ، "والخمائل ، "الجداول " : الثالثة الشعریة

 النفسیة وللمشاكل والفكریة االجتماعیة  الحیاة لمضامین تتسع جعلها الشعریة، الكلمة في

   . 3والبساطة الوضوح إطار من تخرج أن دون

 

                                                
   .319-318. ، ص1964دار المعارف، : القاھرة. شعراء الرابطة القلمیة. نادرة جمیل سراج - 1
  . 254. ص. مرجع سابق. أدبنا وأدباؤنا في المھاجر األمریكیة. جورج صیدج - 2
   .256. ص. المرجع السابق - 3
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، نعیمة ومیخائیل ، جبران خلیل وجبران ماضي أبي بین الصالت وتوثقت          

 القلمیة، الرابطة تأسیس في معهم فاشترك حداد، وندرة أیوب، ورشید عریضة، ونسیب

 الجبرانیة، وبالنزعة بالنفحة كزمالئه وتأثر غایتها، وتحقیق تعزیزها على مثلهم وعمل

 حلق مهما تمعلمجا بواقع الصلة قطع وال الصوفیة لتیار یستسلم لم ولكنه النعیمیة،

الشعراء  أكبر ومن الحدیث، المهجري الشعر بناء في األول الركن بذلك وأصبح بالخیال،

  . العشرین القرن في المعاصرین العرب

 . آثاره -4

 : الشعر -أ

 : هي ، دواوین خمسة ماضي أبو لنا ترك

 م 1911 عام " اإلسكندریة " في كتبه ، ماضي أبو ظاهر إیلیا دیوان : الماضي تذكار -

 .  م 1919  عام وطبع ، " نیویورك " في كتبه ، ماضي أبو إیلیا دیوان -

 .  م 1927  عام وطبع ، " نیویورك " في كتبه ، الجداول -

 .  م 1940  عام وطبع ، " نیویورك " في كتبه ، الخمائل -

  .م1960عام  " لبنان " في وطبع ، وفاته بعد إال ینشر لم لكنه للطبع أعده وتراب، تبر -
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 : النثر - ب

 فحسب، شاعرا بكونه المختصین أوساط وفي ، الناس بین ماضي أبو اشتهر

 بحكم بالتالي علیه وكان الصحافة في حیاته طول عمل ماضي أبا أن هؤالء وتناسى

  1 . كتاب دفتي في كتاباته یجمع لم ولكن النثر من كثیرا یكتب أن مهنته

 : النثریة أعماله أبرز ومن

 . موعادا تقالیدهم عن دراسة ، الغجر كتاب تعریب  -

 . انجلیزیة قصائد تعریب  -

 ".السمیر " جریدته في ظهرت قلمیة صور

 . وفاته -5

 عودته بعد ( م، 1957  سنة " نیویورك " في ماضي أبو إیلیا لقد توفي الشاعر

 2). وطنه من

                                                
  .  25. ، ص2003دار الفكر اللبناني، : بیروت. إیلیا أبو ماضي الغربة والحنین. محمد حمود - 1
  . 29- 28. ص. مرجع سابق. إیلیا أبو ماضي. عیسى الناعوري - 2



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 .النزعة التأملیة في الشعر العربي
 

  . التأملیة في الشعر العربي القدیمالنزعة : المبحث األول

 .النزعة التأملیة في الشعر العربي الحدیث: المبحث الثاني
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 . القدیم العربي الشعر في التأملیة النزعة: المبحث األول

 : الجاهلي العصر في  -1

بداعا ، الشعر فنون جمیع طرقوا الجاهلي العصر في الشعراء ٕ  لم الشعریة متهوا

 في التأملیة النزعة أن نالحظ أننا إال . مبه الشعر وسما شعرهم، في فسموا حد، عند تقف

 العصور شعر في تظهر ولم القدماء، الیونان عند ظهرت كما بوضوح تظهر لم شعرهم

 1 ). الحدیث العصر شعراء عند (ظهرت  كما األولى

 شعرهم في اللمجا یفسحوا لم الجاهلي العصر في الشعراء أن المالحظ ومن

 وكانوا . إلیها والنظر نفوسهم عن وأحداثها الخارجیة متهحیا شغلتهم فقد النفسیة، للتأمالت

 من فیه وما المنتظر للغد قلق یعتریهم فلم ، األخرى بالحیاة وال بالروح یؤمنون ال مادیین

 . عقاب أو ثواب

 هي التأمل باب الجاهلي العصر شعراء طرقها التي الموضوعات أكثر أن ونجد

 تفتقر انهأ كما ، اتهذا حد في ظاهرة تشكل ال التأمالت تلك أن إال الحیاة والموت، ثنائیة

 تتجاوز لم التأمالت هذه وأغلب ، التجربة وشمولیة العمق إلى األحیان من كثیر في

 ، الموت بعد أخرى وحیاة ببعث منهإیما لعدم وذلك ، الموت بعد ما إلى الحیاة موضوع

َ { : منهلسا على تعالى اهللا قال وثین ُ ع ْ ب َ ُ بم ن ْ َح ا ن َ م َ ا و َ ی ْ ح َ ن َ وتُ و ُ م َ ا ن َ ی ْ ا الدُّن َ ن اتُ َ ی َ َ إالَّ ح ْ هي  2}إن

                                                
، 1974لمصریة العامة للكتاب، الھیئة ا: اإلسكندریة. 2. ط. األدب وقیم الحیاة المعاصرة. محمد زكي العشماوي - 1

  . 412. ص
   .37اآلیة . سورة المؤمنون - 2
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 ومخاوف هواجس من فكرهم في یدور ما یعللون فأخذوا ، وظواهرها األمور حدود

 " أن ونالحظ األحیان، من كثیر في التأمل مفهوم إلى ترقى ال سطحیة بتعلیالت وأسئلة

 هو الموت فصانع الطرفین، متكافئة غیر بمعادلة مرتبطا ظل الموت إلى الجاهلیین نظر

 یفلت ال خفي، قاتل الزمن أن الوعي في ویستقر ،... كثیراً  یرادفه الذي أو الدهر الزمن

 ٌ ، أحد  .الجعدي النابغة قول ذلك ومن 1من براثنهِ

َ  تأمنوا وال              فإنه الخؤون الدهر

ٍ  كل على                                       2 یتقلبُ  بالورى حال

ذا ٕ  والقبر والدهر الموت لذكر تردیدهم كثرة نرى الشعراء هؤالء دواوین تتبعنا وا

والفرضیة،  الحتمیة من الكثیر فیها نظرة الموت إلى نظروا " منهأ على یدل والقدر، وهذا

منع  أو أجل إیقاف عن والحیوان اإلنسان عجز ومدى األقدار بنوازل الشدید واالعتراف

  )طرفة یقول . (3" محدق مصیر من هروب أو حتف

َى           َ  َأر ْش ی َ زاً  الع ْ ن اقِصاً  كَ َ ــــل ن ـــ ٍ  كُ ة َل ْ ی  َل
ا                                    َ م َ قُصِ  و ْ ن ُ  تَ ا األیام َ ُ لو ر ْ ـــذ ده   ینفــــ

كَ            ُ ر ْ م َ ع ن َل ا الموتَ  ِإ َ أ م َط  الفَتَى َأخْ
                                   ِ ل َ الطو كَ ى َل خَ ْ ُ  المر اه َ ی ْ ن ِ  وِث ــد ـــ ــــ َ الی  4  ِب

                                                
  . 228. ، ص1990دار الحكمة للطباعة والنشر، : بغداد. دراسات نقدیة في األدب العربي. محمود عبد هللا الجادر - 1
  .29. ، ص1998دار صادر، : بیروت. واضح الصمد: دیوان النابغة الجعدي؛ جمعھ وحققھ. النابغة الجعدي - 2
الزمان والمكان وأثرھما في حیاة الشاعر الجاھلي وشعره دراسة نقدیة نصیة، الموقف . صالح عبد الحافظ - 3

  .73. ، ص1972دار المعارف، : اإلسكندریة. الشعري من القضیة واتجاھاتھا
دار الكتب العلمیة، : بیروت. 3.ط. مھدي محمد ناصر الدین: شرح دیوان طرفة؛ شرح وتقدیم. طرفة بن العبد - 4

  .26. ه، ص1423



 النزعة التأملیة في الشعر العربي              :               الفصل األول

20 
 

 التفكیر ویطیل الشاعر فیها یفكر التي الرئیسة المشكلة هي الموت مشكلة وظلت

 ذابه  فأخذ تفكیره، وعلى علیه عصیة ظلت انهأل مضجعه؛ وتقض فیتأملها فیها،

 به یتمسك دین وجود عدم إلى السبب الباحثین بعض ویرد كنهه، یعرف ال الذي هوللمجا

 صحته، لعدم السبب، ذابه الجزم یمكن ، وال1 له ویفسرها الوجود ویعرفه مغالق ویوجهه

 والبعث بالخالق تؤمن من منها فرق، مجموعة كانت العرب أن والسیما وارد، غیر فالتعمیم

 أسندت الفرقة وهذه وهي الدهریة، والنشور والبعث الخالق انكرت من ومنها والنشور،

وقالوا ما هي إال حیاتنا " : ذلك وجاء تعالى قوله في منهلسا على الدهر، إلى األفعال

 2"الدنیا نموت ونحیا وما یهلكنا إال الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إال یظنون

 األغراض من غرض في قصیدة ضمن الموت في متهتأمال جاءت ما وغالبا

 من القلیل هناك أن كما خاصة، بصفة الرثاء قصائد تضمنتها ما كثیرا لكنها الشعریة،

 الحیاة قبل فیما الشعریة متهتأمال ذلك من واألقل الموت، حقیقة في المقطوعات التأملیة

 : فیها یقول التي  عادیاء بن السمؤال مقطوعة في الموت، كما بعد وما

                    ْ َ  وال سلِمتَ  اسلم  البلى على سلیم

                                                    َ ــتُ  القوى ذوو الرجالُ  فنِي  ففنیـ

ْ  السالمةُ  كیفَ                       سالمة أردتُ  إن

ـــوتُ  ولستُ  یطلبني والموتُ                                                   ــــ  َأفُ

                                                
. ، ص)ت.د(مكتبة النھضة المصریة، : القاھرة. اإلنسان والزمان في الشعر الجاھلي. حسني عبد الجلیل یوسف - 1

75 .  
   .24اآلیة . سورة الجاثیة - 2
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ُ  وأقیلُ                      له أخفى فال أرى حیث

ُ  یعیا فال ویرى                                                 ـــــت بحیث   أبیـــــــ

ْ  ولم خلقتُ  میتاً                    ْ م أكن  قبلها ن

ُ  فمت یموتُ  شیئاً                                                    حییـــــــتُ  حیث

ْ  بعدها أخرى وأموتُ                    وألعلمن

                                                 ْ َ  إن ُ  كان ـــــوتُ  أنني ینفع ــــ   1سأمــ

 : واألموي الراشدي العصرین في -2

 النزعة ذي الشعر في ملحوظ تقدم أي نجد ال العصرین هذین في أننا الحقیقة

 ودعوته الناس، حیاة في اإلسالم أحدثه الذي العظیم التغییر من الرغم على التأملیة

طالة والتدبر، التأمل إلى المستمرة ٕ  وتعالى، سبحانه اهللا ومخلوقات الكون في التفكیر وا

الذین یذكرون اهللا قیاما وقعودا وعلى جنوبهم " : تعالى كقوله كثیرة، ذلك على واألدلة

ویتفكرون في خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب 

  2".النار

  3".وفي األرض ءایات للموقنین وفي أنفسكم أفال تبصرون: "وقوله تعالى

  

                                                
  .83. ، ص1402دار بیروت للطباعة والنشر، : بیروت. دیوانا عروة بن الورد والسمؤال. عروة بن الورد - 1
  . 191اآلیة . سورة آل عمران - 2
  . 21اآلیة . سورة الذاریات - 3
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 أن فیه شك ال ومما الزهد، شعر وهو العربي الشعر في جدید لون ذلك عن ونتج

 تجربته عن فیه الشاعر یعبر التأملي فالشعر الزهد، وشعر التأمل شعر بین فرقا هناك

 طریقة من نابعة فخصوصیته والدقة، والعمق بالشمولیة یتسم خاصا تعبیرا موضوع ألي

 . التجربة عن التعبیر

 الصالحات، عمل على والحث الحیاة في بالتزهید یختص فهو الزهد شعر أما

 إلى یضیف أن دون والشمول العمق عن بعید سطحي بشكل القیامة یوم من والترهیب

 نابعة أیضا وخصوصیته ،1جدیدة  نظرة الموت وحتمیة الحیاة زوال من المكرر المعنى

 زهیر بن كعب ذا فهاهو تأملیة، نزعة الزهد شعر في قد یكون أنه إال ذاته، الموضوع من

 ینتظرهم، الموت وأن وزائلة فانیة انهأ علمهم مع لعمارة الدنیا یسعون الذین من یعجب 

 :یقول

ٍ  من أعجبُ  كنتُ  لو                    ألعجبني شيء

                                                      ُ ُ  له مخبوءٌ  وهو الفتى سعي  القدر

ٍ  الفتى یسعى                     مدركها لیس ألمور

                                                      ُ ٌ  والنفس ُ  والهم واحدة  منتشر

                    ُ َ  ما والمرء ٌ  عاش  أملٌ  له محدود

ُ  تنتهي ال                                                     ُ  ینتهي حتى العین  2 األثر

                                                
  .27. ، ص1968دار الكتاب العربي، : القاھرة. قراءة جدیدة لشعرنا القدیم. صالح عبد الصبور - 1
. ، ص1417دار الكتب العلمیة، : بیروت. علي فاعور: دیوان كعب بن زھیر؛ تحقیق والتقدیم. ییركعب بن زھ - 2

37 -38.   
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 ونزوله وحتمیته الموت حقیقة فیها تأمل التي قصیدته في الیمن  وضاح وكقول

 : بكلنفس

وتُ  یا                     َ ْ  ما م ترضا تزالُ  إن ْ ع ُ               م

                                            ٍ نتهى دون ألمل ُ ِ  م  اَألمـــــــل

                     ْ َ  لو ّ  من كان   منفلتــــــا           منك فر

تُ  إذاً                                              عْ َ ر ْ لةَ  ألس ْ ِ  رح مـــل َ  الج

ــــا نالَ  كفیكَ  لكن                     ُ             طولهم

ِ  نجائِبُ  عنِهُ  ماكل                                               اإلبل

ٍ  كُل كفاكَ  تنال                      ـــة ــــ لــــ ِه ْ س ُ              م

وتَ                                             ر، وحُ ْ َح ِ  ومعقلَ  ب عل َ  1  الو

اإلبل،  نجائب تنله لم ما تنال طویلتان كفیه ألن منه مفر وال اآلمال منتهى فالموت

لى السهول إلى فتمدان ٕ لى البحار، أعماق وا ٕ  الوعرة، أما الجبال قمم في الوعول معاقل وا

سمة  كان الذي الوجودي القلق من به یتصل وما المصیر، بمشكلة یرتبط الذي المستقبل

من  والخوف المطلق والتشاؤم والشك السؤال من تحول فقد – رأینا كما–الجاهلي  الشعر

 أجر یضیع ال اهللا ألن والرضا؛ واإلیمان التفاؤل إلى الفناء قسوة أمام والعجز هوللمجا

 .العمل في الدنیا أحسن من

                                                
- 71. ، ص1996دار صادر، : بیروت. محمد خیر البقاعي: دیوان وضاح الیمن؛ الشرح والتقدیم. وضاح الیمن - 1
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 : العباسي العصر في  -3

 الثقافة امتزاج بسبب وذلك ملحوظا؛ تطورا العصر هذا في العربي الفكر تطور

 والفلسفات العلوم فانتشرت وهندیة، ویونانیة فارسیة من األعجمیة بالثقافات العربیة

  . اإلسالمیة في البالد المختلفة

 العربي العقل فأصبح التطور، هذا في واالقتصادي االجتماعي االستقرار ساهم كما

 في والبساطة بالعفویة یتسم كان بعدما األشیاء إلى النظر في والعمق الدقة یمیل إلى

ذا التعبیر، ٕ  یستمد صوفي نسیج إلى العصر هذا في تتحول اإلسالمیة الزهد بخیوط وا

 یكون ما أشد معقدا فكریا عالما التصوف ویصبح إسالمیة، غیر عقائد من وأصوله فكرته

 وال والحواس، العقل فیها یتعطل لدرجة حوله فیما یستغرق الصوفي الشاعر ألن التعقید؛

 یصبح الذي المتأمل بالموضوع اتحاده نتیجة الشاعر تأمل فیأتي القلب، صوت إال یبقى

 به یتحدث مما كثیراً  نفهم " فقد ینفك، ال واحدا شیئا والشاعر الموضوع المتأمل فیه

 تبدو منها أطرافا ولكن اإللهي، عشقهم في المستغرقة النفسیة هذه األحوال عن الصوفیة

 من فیها یشیعون قد لما ، فهمه عن أحیانا العقل شدیدا حتى لیعجز غموضا غامضة

  1 ". اتهدالال تخفى رموز

 

                                                
  . 213-212. ، ص)ت. د(دار المعارف، : القاھرة. 5.ط. دراسات في الشغر العربي المعاصر. شوقي ضیف - 1
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 في فلسفته عن فعبر ، الصوفیة شعراء عند التأملیة الرؤى من كثیر لنا ظهرت وقد

الحالج  تأمال الصوفیة شعراء أشهر ومن خاص، طابع ذات بفلسفة إلیه والتقرب اهللا حب

 .عربي بن الدین ومحیي الفارض  وابن

  .النزعة التأملیة في الشعر العربي الحدیث: المبحث الثاني

في القرن العشرین واكب الشعر العربي النظریات العلمیة الجدیدة وخصوصا   

یكولوجیة التي تعنى بتحلیل النفوس والعواطف، واستفاد منها في میدان األبحاث الس

   .1تأمله

كما ساعد فهم النقاد للشعر ووظیفته على شیوع النزعة التأملیة في الشعر العربي   

ال  ، ألن األدب الرفیع الخالد من وجهة نظرهالحدیث، فالعقاد دعا إلى التأمل في الشعر

، في "بعد األعاصیر"یؤكد على ذلك في مقدمة دیوانه  یخلو من عنصر التفكیر، وهو

الحقیقة التي ینبغي أن نحضرها في أذهاننا هي أن أدب الفحول بین الشعراء : "قوله

  ".العالمیین ومنهم أمثال شكسبیر والخیام وأبو الطیب

اعلم أیها الشاعر العظیم أن : "وهو یوجه الخطاب إلى شوقي" الدیوان"وقال في   

ویحصي أشكالها وألوانها، وأن لیست ن یشعر بجوهر االشیاء ال من یعددها، الشاعر م

نما مزیة الشاعر أن یقول ما هو  ٕ مزیة الشاعر أن یقول لك عن الشيء ماذا یشبه، وا

  2".ویكشف لك عن لبابه وصلة الحیاة به

                                                
  . 27. ص. المرجع السابق - 1
  .20. ص. مرجع سابق. عباس محمود العقاد، إبراھیم عبد القادر المازني - 2
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، فقد كان ویمثل العقاد وزمیاله عبد الرحمن شكري والمازني أركان مدرسة الدیوان  

العقل (لعقاد أكثرهم احتفاءا بالرؤیة التأملیة تطبیقا وتنظیرا، ومن ذلك قصیدته ا

  :، ویقول فیها)والعواطف

  لیس الذكاء على الحیاة مهیمنا                   

  إن الحیاة على الذكاء تهیمن                                            

نما                        ٕ   والعقل من نسل الحیاة وا

  قد شاب وهي صغیرة تزین                                             

  والطفل تصحبه الحیاة وماله                      

  لبّ یصاحب نفسه ویلقن                                            

  كان الحجىوالناس قد عاشوا وما                     

  إال جنینا في الحشا یتكون                                            

  إن العواطف كالزمام یقودنا                     

  1 منها دلیل ال تراه األعین                                             

وفي الحقیقة شعر العقاد ال ینفصل عن الفكر ویتخذ من الفلسفة والتأمل منحى فكریا       

، في الشعر، إنه یوغل في الكشف عن أسرار النفس اإلنسانیة ویحاول اكتشاف حقائق الوجود

                                                
دار الشعب للصحافة والطباعة : القاھرة. 4.ط. الدیوان. عباس محمود العقاد، إبراھیم عبد القادر المازني - - 1

  .153. ، ص1317والنشر، 
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ویستنطق مفردات الطبیععة ویجعلها كائنات حیة عاقلة تعي ما یدور في هذا العالم، إنه 

   .1ة الحیاة والموت، كما یتخذ من الحب قناعا لفلسفة الوجودیبحث عن حقیق

 2كما عدّ زمیله عبد الرحمن شكري التأمل بأنه عنصرا مهما من عناصر الشعر،      

وتمیز في ذلك تمیزا واضحا متأثرا باألدب اإلنجلیزي، ومحاكیا لبعض تأمالت الشعر 

  3 .بشرح ویصف الداء والدواءبعض قصائده عالم نفسي یحلل و  حتى كأنه في"العربي، 

نلمح التشتت الفكري والقلق النفسي عند الشاعر، ) إلى المجهول(ففي قصیدته   

  :والعجز عن إدراك المجهول كقوله

  یحوطنني منك بحر لست أعرفه                

  ومهمة لست أدري ما أقاصیه                                           

  أقضي حیاتي بنفس لست أعرفها                 

  وحولي الكون لم تدرك مجالیه                                             

  یا لیت لي نظرة في الغیب تسعدني                  

 لعل فیه ضیاء الحق یبدي                                                

 

 

                                                
  .27. ، ص1313. 19. ع. مجلة الفیصل". التجربة التأملیة في شعر العقاد"مقال . صابر عبد الدایم - 1
دار المعارف، : القاھرة. أثر النقد اإلنجلیزي في النقاد الرومانسیین في مصر بین الحربین. جبھان السادات - 2

  .53. ، ص1986
   .216. ص. مرجع سابق. شوقي ضیف - 3
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  :ویقول كذلك 

  والروح كالكون ال تبدو أسافله                   

  1 عند اللبیب وال تبدو أعالیه                                                  

ولذلك طبق االتجاه التأملي في  2كما ذهب المازني إلى أن الشعر فیض العقل،  

  شعره، ومن ذلك تأمله 

كل علیل ویرى في ترك العیش هجرة وفي في حقیقة الموت، فهو یرى أن فیه شفاء ل

  :الموت كل الرضا، یقول في قصیدته

  فیا مرحبا بالموت یثلج برده                 

  فؤادي، وینسیني طویل غنائیا                                             

  تموت مع المرء الهموم، ولن ترى                 

  ككأس الردى من علة العیش شافیا                                             

فقد برزت النزعة التأملیة في العصر الحدیث بوضوح لدى شعراء المهجر، وخصوصا    

شعراء الرابطة القلمیة، وذلك نتیجة ظروف اجتماعیة وسیاسة واقتصادیة وثقافیة، فقد آمنوا 

نقال أو محاكاة بل هو على الدوام قوة مبدعة خالقة وهو یبدع  بأن الشعر لیس وصفا أو"

                                                
محمد رجب البیومي، مراجعة : نقوال یوسف، جمعھ: دیوان عبد الرحمن شكري؛ جمع وحللھ. شكري عبد الرحمن - 1

  . 437-436. ، ص2000المجلس األعلى للثقافة، ): ن. د. (فاروق شوشة: وتدیم
  .54. ص. المرجع السابق. جبھان السادات - 2
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إنه یبدع أو یصنع أشیاء لم تكن موجودة من قبل، وهو یبدع كذلك بالمعنى : من ناحیتین

 1".الكلمة عندما یصقل العنصر الخالق الكامن في التجربة نفسها ویسمو به األعمق لهذه

كأنما ... والنثري یرى أن هؤالء األدباءالذي یقرأ أدبهم التأملي الشعري "كما أن 

فوق الحیاة وفوق البشر، ویحلقون  كانوا في تأمالتهم یتجردون من طبیعة الطین، ویسمون

بأخیلتهم في عوالم مجهولة، یحللون النفس اإلنسانیة ویصورونها بدقة، ویحاولون إماطة 

شك فیه أن ذلك أوقع بالكثیر ، ومما ال 2 "اللثام هن أسرار الحیاة وأسرار ما وراء الحیاة

  .منهم في شطط عقدي وفكري جسیم

                                                
  .54. ، ص1993دار المعارف، : القاھرة. أدب المھجر. صابر عبد الدایم - 1
  .589. ، ص1977دار المعارف، : القاھرة. 3. ط. أدب المھجر. عیسى الناعوري - 2



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  
 

التأمل في النفس اإلنسانیة وفي الموت 
  والحیاة
  

 . اإلنسانیة النفس في التأمل :المبحث األول

 . والحیاة الموت في التأمل :المبحث الثاني
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 . اإلنسانیة النفس في التأمل :المبحث األول

 : وتحوالتها اإلنسانیة النفس  -1

 شغلتهم فقد القدم، منذ الفالسفة قبل من كبیر باهتمام اإلنسانیة النفس حظیت لقد

 الجسم غیر مستقل شيء انهأ على النفس إلى ونظروا اإلنساني، التاریخ عبر ودراسة بحثا

 الروح " انهأ یرى تیمیة ابن اإلسالم وشیخ الروح، مفهوم إلى تكون ما أقرب فهي اإلنساني

 تفارقه التي النفس وهي فیه المنفوخة الروح هي بالموت، تفارقه التي للبدن المدبرة

 لفظ فإن لطفه، باعتبار روحا وتسمى للبدن تدبیرها باعتبار نفسا بالموت، لكن تسمى

  .1یقتضي اللطف الروح

في  المعاصرین النفس وعلماء قدیما، والمفكرین الفالسفة جهود من الرغم وعلى 

 اهللا إال یعلمها ال غیبیة وحقیقة غامضا لغزا تظل انهأ إال اتهوتحوال النفس فهم حقیقة

َ {         : وجل عز اهللا یقول سبحانهوتعالى، َ و ْ ی َ س َ لُ ئ ْ عَ  كَ ون ُ  ن ُ الر ُ ح ق ْ ل الر ْ َأ وح من َ م بي ر ر

 َ َ و َ ا أُ م ْ وت ُ ی ْ ت  2.}من العلم إّال قلیالً  م

 النفس موضوع في والمفكرون الفالسفة به أطال ما یهمنا ال األدبیة الدراسة وفي

حساسهم منها، الشعراء موقف یهمنا بل اإلنسانیة، ٕ  من ناتجة الشعریة فالتجربة ا،به وا

  الشاعر نفس أعماق من نابعة نفسیة معاناة

                                                
  . 290-289. ص. 9. ج. طبعة الرئاسة العامة لشؤون الحمین الشریفین. الفتاوى - 1
   .85اآلیة . سورة اإلسراء - 2
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 الكشف فحاولوا ، اإلنسانیة النفس بتأمل تحدیدا الرومانسیون الشعراء اهتم ولقد

 كانت لذلك ذلك، في وا حار ثم ا،تهوتحوال أحوالها وتفصیل نوازعها، وتحلیل حقیقتها، عن

 وفي حقیقتها، في فتأمال ماضي، أبي إیلیا شعر في للتأمل خصبا منبعا اإلنسانیة النفس

  .فیها القائم الصراع وفي ا،تهوتحوال أحوالها

 : وماهیتها ،النفس أصل -2

 أصل عن فبحثا التأملیة، هتجار  من كثیر في اإلنسانیة النفس الشاعر تناول لقد

 هذه أصل أن والشك، والحقیقة الحیرة بعض تهتساؤال في كان وقد ومصدرها، النفس

 عند كانت روح النفس أن یرى أفالطون كان فقد قدیمة، فلسفیة فكرة یرجع إلى القضیة

 إلى تحن دائما انهفإ ولهذا اإلنسان، جسم ودخلت السماء، من فأثمت، فهبطت الخالق،

 الجمال غذاؤها مجنحة، فرسا النفس تصور أفالطون أن كما السماوي األول، موطنها

 ابن فكر جرى وقد اإلنسان، جسم ودخلت جناحیها، فقدت فلما هبطت والصالح، والحكمة

 قبل وجدت قد النفس بأن فآمن ،1االعتقاد  هذا في الفیلسوف اإلغریقي مجرى سینا

 كره على األرفع محلها من هبطت ... وتمنع تعزز ذات النفس ورقاء جعل أنه إال الجسد،

  -سینا  ابن یسمیه كما - " البلقع الخراب " أو سجن الجسد، ألفت حین ولكنها منها،

 إلیه الشوق وشدیدة لفراقها، آسفة تزال ال التي ومنازلها العلویة، األولى، عهودها نسیت

 

 
                                                

  . 46-41. ، ص)ت. د(مكتبة األنجلو المصریة، : القاھرة. في النفس والعقل لفالسفة اإلغریق واإلسالم. محمود قاسم - 1
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 : سینا ابن یقول 

             ْ َ  إلیكَ  هبطت  األرفعِ  المحل من

                                              ُ ٍ عت ذاتُ  ورقاء  وتمنعِ  زز

ْ  محجوبةٌ                ِ  كل عن ٍ  مقلة  عارف

                                              َ ْ  وهي     تتبرقعِ  ولم سفرتْ  التي

               ْ  وربما إلیكَ  كرهٍ  على وصلت

َ  فراقكَ  كرهت                                               عِ  ذاتُ  وهي  تفجّ

                 ْ  واصلتْ  فلما أنستٌ  وما أنفت

                                               ْ َ  ألفت  البلقعِ  الخرابِ  مجاورة

ْ  وأظنها                  بالحمى عهوداً  نسیت

ــــعِ  لم بفراقها ومنازالً                                                 ــــ ــــ   1  تقنــ

  

  

  

  

                                                
المطبعة ): م. د. (امرؤ القیس بن الطمحان: نقلھ وصححھ. عیون األنباء في طبقات األطباء. ابن أبي أصیبعة - 1

  .  10. ه ، ص1299الوھبیة، 
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 صحراء في كالماء یتخیله فهو الضائع، لوطنه دائم حنین في ماضي أبو عاشلقد 

 في یراه كما سراب، هو فإذا طریقه یضل أن من الخائف المتعطش منه اقترب فإذا مجدبة

 الخرافي العنقاء طائر ولكن الذرى، وفي السفوح، في مكان كل في ویفتش عنه أحالمه،

  : یقول حیث المنال، فهو بعید منه، إلیه أقرب

 

َ  یبدو                 ه العتیقِ  في لعینك    خیاُل

                                         ُ ِ  الغصونِ  ورقِ  في وتراه  المید

                  ٌ ٌ  صور ِ  معددة ٍ  لغیر  حقیقة

                                          ِ عَطشٍ  الحَ    كاآلل ُ ِ  في لِم  فدفد

م                   ُ ْ  فته  وتنثني إلیه تدنو أن

َ  حتى                                           ْ تدي خائفٌ  كأنك  أن

ٌ  وكأنه                   م ُل َ  یصح حُ  الكرى مع

ِ  الكرى من انتهیتَ  فإن                                             یتبدد

ُ  ذا كم                    الذرى وفي السفوحِ  في تفتّش

                                           ُ ِ  منهُ  أقربُ  عنقاء د ّ   1  للمتصی

 

                                                
  . 258. ص. مرجع سابق. وأدباؤنا في المھاجر األمریكیة أدبنا. جورج صیدج - 1
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 بحر من أفكارها نظم بالعنقاء انهعنو  قصیدة ماضي ألبي أن بالذكر والجدیر

 " فیرى ماضي، أبي بعنقاء المقصود في اآلراء اختلفت وقد وقافیتها، سینا ابن عینیة

 سینا، ابن عند النفس فكرة من مشتق القصیدة ففحوى النفس، تمثل انهأ" ضیف شوقي

  ." صیدح جورج " و  " میرز زهیر " أیضا الرأي  ذلك إلى وذهب

 المنشودة، للسعادة رمز انهأ " نجم یوسف محمد " و ؛" عباس إحسان " ویرى

  ".المقدسي أنیس " وكذلك ذهب

 التي نفسهي ف الحقیقة ابه المقصود أن " الكتاني الطیار جعفر " یرى حین في

 هذه إلى شوقا یزیده ومما مبدع، جمال كل فوق الحقیقة جمال أن تجد بالجمال یمته

ٌ  هو ال یُرى، وال یُسمع بالصوت شبیهة انهأ الحقیقة،   .احتجب قد هو وال تماما، مسفر

 الذات عن للبحث محاولة  العنقاء  قصیدة في " أن " المعوش سالم " یرى وكذلك

 1 ".الحقیقة عن الكون تضاعیف في یبحث متأمال الشاعر فیها یمضي الحلم عن طریق

 عن كانت بل النفس عن فیها أفكاره تكن لم " أنه فیرى " سلطان محمود " أما

  .نشأته منذ اإلنسان الزم الذي األزلي هوللمجا إلى توقانا

  

  

  

                                                
. ، ص1417مؤسسة بحسون، : بیروت. إیلیا أبو ماضي بین الشرق والغرب في رحلة التشرد والفلفة والشاعریة - 1
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 . والحیاة الموت في التأمل: المبحث الثاني

أقلقت  التي الحقائق من أنه كما القدم، منذ ابه المسلم الحقائق من حقیقة الموت

 في التفكیر إلى دفعته كما الغیبیات، من وراءه وما الوجود، تأمل إلى ودفعته اإلنسان،

 . حقیقة الفناء

 أن إلى ذهب أفالطون إن حتى وحدیثا قدیما الفالسفة تفكیر الموت احتل وقد

 فحسب للفلسفة الرئیس الموضوع هو الموت أن یعني ال وهو الموت، تأمل هي الفلسفة

نما ٕ  الفالسفة على الموت في التفكیر یقتصر ولم 1الفلسفي  للتفكیر الملهم األكبر هو وا

 أمامها ووقفوا شعرهم، في الحقیقة هذه فعالجوا الشعراء، تفكیر على استحوذ بل والمفكرین

 أثناء في متناثرا كان الغالب في الشعراء قدیما اهتمام أن على وحدیثا قدیما متأملین

 أطالوا الرومانسیین وخاصة الشعراء الحدیث العصر شعراء نجد حین في قصائدهم،

 .األدبیة متهإبداعا الكثیر من على یسیطر هاجسا أصبح حتى للموت متهنظر  في العكوف

 تأملوا قد والرومانسیین الكالسیكیین الشعراء أن " " درویش حسن العربي " فیرى

 التأمالت هذه طبیعة في واضح فرق هناك كان ولكن وراءها، وما الحیاة في وفكروا

 كما الحیاة، مظاهر في التأمل من الرومانسي الشاعر أكثر حیث االثنین بین انهومضمو 

 العالم في الشر وجود وسبب والقدر الغیب في كالخوض الدینیة المسائل في بالتفكیر انفرد

 تفكیر تمیز كما الحذر، أشد یحذرها الكالسیكي الشاعر بعد أن كان األخرى والنشأة

  .بالجرأة والتحرر وتأمله الرومانسي الشاعر
                                                

  .15. ، ص1998مكتبة النھضة المصریة، : القاھرة. الموت والعبقریة. عبد الرحمن بدوي - 1
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 عكس على عقیدة من ورث ما حدود وتجاوز والتمرد الثورة إلى دفعه مما 

 فشعر السماویة، الشرائع نصوص عند ویقف الدینیة الحدود یلتزم كان الكالسیكي الذي

   1.والكیف  الكم حیث من الكالسیكي التأمل شعر عن الرومانسي یختلف التأمل

 موضوع ماضي أبي إیلیا شعر في والحیاة الموت في التأمل دراسة أن والحقیقة

 ترتبط في التي والتجارب الرؤى من الكثیر على به نقف أن یمكننا حیث واسع متشعب،

 تهنظر  عن أكشف أن المبحث هذا في وسأحاول والحیاة، للموت تصورهما في الكثیر منها

 الرفض أو واالستسالم القبول حیث من موقفهما خالل من والحیاة الموت في التأملیة

  .التشاؤم أو التفاؤل حیث ومن ومحاولة التغییر،

  

                                                
، 1991الھیئة المصریة العامة للكتاب، ): م. د. (االتجاه الرومانسي في شعر أبي القاسم الشابي .حسن درویش - 1

  . 51. ص
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من خالل الدراسة التي قمنا بها نستنتج أن النزعة التأملیة التي عایشنا أثرها في   

الشعر العربي على وجه العموم وعلى شعر إیلیا أبو ماضي على وجه الخصوص، والتي 

ارتأینا من خاللها إبراز النزعة التأملیة في شعر هذا الشاعر موضوعیا وفنیا، باإلضافة 

  .اإلنسانیة وفي الموت والحیاة نفسفي المعنى التأمل إلى إبراز 

  :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما یلي  

  تطور الشعر العربي ذي النزعة التأملیة من حكم متناثر في بطون قصائد الشعر

  عربي الحدیث؛العربي القدیم إلى قصائد مستقلة، وظاهرة بارزة تمیز الشعر ال

 ة دور بارز ومثیر في تجارب الشاعر التأملیة؛كان للنفس اإلنسانی  

  كما أطال الشاعر في موضوع النفس اإلنسانیة والموت وحقائقهما الغیبیة، وهذا

  یعكس لنا روحه القلقة المتوجسة، مما أوقعه في شطط عقدي وفكري؛

 فاؤال وأمال في الحیاة،؛كان إیلیا أبو ماضي في تأمالته أكثر ت  

هذ الدراسة أكدت لنا قدرة الشاعر على المواءمة بین  وفي األخیر نستخلص أن  

نزعته التأملیة وبین الخصائص الفنیة للشعر العربي، فكانت تجاربه التأملیة عمیقة في 

وعلیه جاءت هذه الداسة كمحاولة منا ، مضامینها الشعریة، وعالیة في سماتها الفنیة

و ماضي في الخصائص الموضوعیة إلبراز دور وأثر النزعة التأملیة عن الشاعر إلیا أب

  .والفنیة للشعر العربي
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