
 67                         (هـ1439م/2018لرياض )جامعة امللك سعود، ا،  1ع  ،30مجملة اآلداب، 
 

  

  مايض أيب إليليا "الّطالسم" قصيدة يف اخليامّية النزعة جتّليات

 **(*)و أبو بكر حممودي  )**(وصربي أمحديان  )*(أبو احلسن أمني مقديس 

 ؛طهران جامعة وآداهبا، العربية اللغة بقسم أستاذ )*(

 طهران جامعة وآداهبا، العربية اللغة بقسم املاجستري بمرحلة لبةطا )**(  

 طهران جامعة وآداهبا، العربية اللغة بقسم الدكتوراه بمرحلة طالب  )***(  

 
 

 

 (ـه12/3/1438يف  للنرش وقبل   ،هـ2/12/1437)قدم  للنرش يف  
 

 .الفلسفية الرؤى الرباعيات، اخلّيام، الطالسم، أبومايض، إيليا:  املفتاحية الكلامت

 إىل فتحة هي إذ الشاعر، هذا قصائد وأهم أشهر من يضما أيب إليليا الطالسم قصيدة تعد  البحث: ملخص

 بالوحدة تّتسم ال القصيدة أن رغم. وأحزان مهوم من انتابه وما الروحية وخلجاناته الشعرية عوامله

 خلق من متّكن والّتصنع التكّلف عن وبعده الرناّنة املفردات من كثرًيا بتوظيفه الشاعر أنّ  غري املوضوعّية،

 تأثًرا النيسابوري اخلّيام اإليراين والريايض الفيلسوف أفكار من فيها تأّثر التي الشعرية دهقصائ أهم إحدى

 للتيار واملعادية الفلسفّية اخليام آراء من القصيدة تلك يف أبومايض جّسده ما خالل التأثر ذلك تبلور. بارًزا

 والشجر، والنجم، كالبحر، الطبيعة رمظاه كافة إىل دائرهتا وتوسيع الاّلأدرية باملدرسة كإيامنه السائد

 عن العقل وعجز الكون بلغز واعتقاده حدوثه أو العامل قدم يف شكه يف ثم ذلك، إىل وما والرتاب، والغاب،

 والصوامع كالديورة الدينية املقدسات من كثري إىل إسائته ويف االختيار دون باجلرب اجلازم واعتقاده حله

 الشاعر عني يف نوًرا وكوهنام والصهباء باخلمر إشادته يف وأخرًيا آلسنة،ا بالنتنة أصحاهبا عقول ووصف

 التوصيفي املنهج باستخدامهم الدعوى هذه يثبتوا أن املقال خالل الباحثون متكن. وضياًءا قلبه يف وشعوًرا

 بوضوح اخليام أفكار تعكس مرآة الطالسم قصيدة أن النتيجة إىل وخلصوا القصيدة، حتليل يف التحلييل –

  .بارع بأسلوب األفكار تلك وتصّور وجالء،

 

 

 

 (هـ2018/1439) جامعة امللك سعود، الرياض ،88-67، ص ص 1ع، 30مجملة اآلداب، 

 

67 



  "مايض أيب إليليا "الّطالسم" قصيدة يف اخليامّية النزعة جتّليات: حممودي بكر أبو و  أمحديان صربي و مقديس أمني احلسن أبو                   68

__________________ 

 
Reflection of Khayyam opinions in Al-Talasim ode from Elia Abu Madi

 
 Amin Mogadasi

(*)
; Sabri Ahmadian 

(**)
; Abubakr Mahmoudi

 (***)
  

umanities, Department of Arabic Language and University of Tehran, Faculty of literature and h (*)

; Literature ,University of Tehran, Faculty of literature and humanities, Department of Arabic  *)*(

University of Tehran, Faculty of literature and humanities,  )***(&  Language and Literature

c Language and LiteratureDepartment of Arabi 
 

(Received 2/12/1437H; Accepted for publication12/3/1438H) 

 

Keywords: Elia Abu Madi, Al-Talasim, Khayyam, odes, philosophy. 

Abstract: The “Al-Talasim” is the one of most famous and important odes from the the “Elia Abu 

Madi”, who his poems are very well known among Arabs. Although, “Al-Talasim” does not signify a 

solitary concept, but due to poet approach (utilizing of beautiful terms and avoidance of complexity), 

it profoundly reflected opinions, internal emotions and feelings of the poet. Elia Abu Madi at this ode, 

had been severely affected by “Omar Khayyam”, an Iranian mathematician, philosopher and poet. 

This is resulted from the poet tendency to “Agnosticism”, a special view that emphasized the 

existence cannot be proven or disapproved. Also he believed and thought that peoples do not have 

any authority from themselves, so they must drinking, to get rid of all problems. In summary, Al-

Talasim reflected that the Elia Abu Madi deeply affected by Khayyam opinions.  
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 املقدمة

أحد أكرب شعراء املهجر واألدب  (1)ّد إيليا أبومايضيع

العريب املعارص، وله قدرة متفّوقة يف القول بالشعر. 

يعد  عدد من قصائده أبعد صيًتا وأوسع شهرة من 

غريها كالطالسم، واحلياة، وامللك اجلائر، والعنقاء. 

قصيدة الطالسم عىل شكل الرباعيات متّثل بتفاصيلها 

من األسئلة الفلسفّية تتمحور حول  وبتاممها عدًدا

الوجود، وكيفيّة بدء احلياة وحول هناية العامل وكون 

البرش من أين جاء؟ وإىل أين يسري؟ وما إىل ذلك من 

بيًتا، وتتوزع  284تساؤالت. تشتمل القصيدة عىل 

 املقابر، بني الدير، البحر، يف عىل سبعة أقسام )املقدمة،

وعراك(، ويتمتع كل  الفكر، رصاع والكوخ، القرص

قسم منها بمقاطع عديدة ملئها التساؤل وينتهي كل 

                                                 
اختلف العلامء يف حتديد تاريخ ميالد إيليا أيب مايض،  (1)

يف قرية حميدثة من توابع  1889واألرحج أنه ولد يف عام 

ليمه البدائي يف قريته قضاء متن الواقعة يف لبنان. تلقى تع

 1911إىل اإلسكندرية، ومتّكن بعام  1902وغادرها بسنة 

تذكار "من نرش أول ديوانه الشعري والذي حيمل عنوان 

حتت  1918يف مرص. نرش ديوانه الثاين يف عام  "املايض

عنوان ديوان إيليا أيب مايض، ثم انترش منه ديوان اجلداول 

، وكان له قدم راسخة 1946، وديوان اخلامئل 1927بسنة 

يف تأسيس مجعية الرابطة القلمية وكان من أبرز شعرائها، 

وهو يف ذروة نشاطاته  1957إىل أن وافاته املنية يف عام 

الصحفية واألدبية. جتدر اإلشارة أن ديوانه األخري املعنون 

 .1960بالترب والرتاب انترش ثالث سنوات بعد وفاته بعام 

ا عىل الصعيد الفني (أدري لست)مقطع بعبارة  . وأمَّ

فليست القصيدة من أقوى قصائد أيب مايض وإنام 

تكمن أمهيتها يف موضوعها وأسلوهبا احلواري املمتع،  

 مرة، وكأنه حوار بني الشاعر وطرف آخر، الطبيعة

 واملوت ثالثة و... .  مرة أخرى، هواإلل

تفوح رائحة من األفكار الفلسفّية اخليامّية يف هذه 

القصيدة مما دفع الباحثني إىل سرب أغوار هذا املوضوع 

واإلجابة عىل هذه التساؤالت: هل كان أبو مايض يف 

الفلسفية؟  (2)طالسمه الشهرية متأثًرا من أفكار اخليام 

جتّسد ذلك التأثري خالل  لو افرتضنا بصحة ذلك كيف

طالسمه؟ وأّما املنهجية التي ختطيناها لإلجابة عىل 

حتليليًّا  –التساؤالت املذكورة فكانت منهًجا وصفًيا 

عىل أساس املدرسة األمريكّية يف نقدها وحتليلها عن 

األدب املقارن، وهي يف األساس تعتمد يف دراستنا 

مقارنتها ببعضها احلالّية عىل حتليل الشواهد الشعرّية و

استخالًصا للوجوه املشرتكة والوجوه التى تأّثر منها 

 املتأّخر )أيب مايض( عن املتقّدم )اخلّيام(. 

 

                                                 
الفيلسوف والريايض الشهري اإليراين اخلّيام ُولِد الشاعر و   (2)

النيسابورّي يف مدينة نيسابور يف القرن اخلامس للهجرة 

 526عىل أرجح الروايات، وُتويف بعام  439بعام 

َب بألقاب خمتلفة كغياث الدين وحجة احلق  اهلجري، ُلقِّ

وغريمها. ُعزي إليه كثري من الرباعيات غري أّن هناك 

: 1374ها ) انظر: كريستني سن، خالف يف صحة معظم

13). 
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 "حممد زمحتي"وفيام يتعلق بخلفية البحث فقد كتب 

برريس تطبيقي طالسم إيليا "مقااًل حتت عنوان 

وتناول شيئًا من تأثري أفكار  "أبومايض با رباعيات خيام

يام عىل قصيدة الطالسم، غري أّن هذه الدراسة ال اخل

تروى الغليل، وذلك ألّن كاتبها مل يتطرق إىل كافة 

جوانب املوضوع واكتفى بإشارات عابرة دون حتليل 

وال تدقيق يف كثري من املواضع، ومتت كتابة مقال آخر 

فلسفة اخليام يف الرباعيات، بني الوجود  "حتت عنوان 

للدكتور حسني مجعة،  "د والتصوفوالعدم، وبني الزه

واملقال كام يتّضح من عنوانه انحرص عىل الرباعيات 

فحسب، كام أنه يفتقر إىل تنسيق قويم ومل يكشف 

الكاتب عن مجاليّات الكثري من تلك الرباعيّات، نظًرا 

لعدم اعتامده عىل الرباعّيات الفارسية للخيام، وإنام عىل 

فقدان قسم كبري من مجاليات ترمجتها العربية، مما آل إىل 

الذهول "التعبري فيها. وطبع مقال آخر حيمل عنوان 

من  13يف الرقم  "والغموض بني اخليام وإيليا أيب مايض

جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا، وحصل كاتبه 

عىل النتيجة أّن كال الشاعرين جينحان إىل الشك 

وان إىل التفكري والقنوط يف كثري من الشؤون، ويدع

والتعقل يف شعرمها، كام طبع مقال آخر حتت عنوان 

برريس تطبيقي معامي هستي در انديشه ى عمر خيام "

يف فصلية اللسان  "نيشابوري وإيليا أبومايض لبناين

، غري "سعيد حسام بور وحسني كياين"املبني اإليرانية لـ 

أّن الدراسة رغم اتصافها بالعمق وجيزة، ال تشمل 

قاط عدة من أفكار اخليام وإيليا أيب مايض، فهذه ن

الدراسات بمجملها ليست بكافية يف جتسيد آراء اخليام 

يف قصيدة الطالسم، األمر الذي محل الباحثني باكتناه 

 أرسار هذا املوضوع. 

وفيام يتعلق بآراء اخليام وفلسفته فقد اعتمدنا 

اهلائل  الستخراجها عىل رباعياته املعتمدة بني هذا الكم

من الرباعيات املشتبهة واملنحولة، وهي زهاء سبعامئة 

رباعية، فام اعتمدنا إال عىل التي كانت منتقاة خمتارة 

لدى الكثري من العلامء والنقاد، كمحمد عيل فروغي، 

وقاسم غني، ودشتي وغريهم، ومن َثمَّ فقد تقّللت 

حاشية الشك يف تلك الرباعيات إىل درجة ملحوظة. 

ندخل يف صلب املقال مبارشة من الرضوري  وقبل أن

أن نجيب عىل هذا التساؤل: كيف تأثر أبو مايض من 

رباعيات اخليام؟ هل كان هو يتقن اللغة الفارسية 

ف  إتقانا فتعّرف عىل الرباعيات مبارشة؟ أم أنه تعرَّ

عليها بصورة غري مبارشة وعن طريق ترمجتها 

مايض مل يكن يتقن اإلنكليزية أو العربية؟ الشك أّن أبا 

اللغة الفارسية، وبام أنه مل يكن حيب اللغة اإلنكليزية 

فيغلب الظن أنه تأثر من الرتمجة العربية للرباعيات، 

ويف عرص الشاعر كان قد ترجم من تلك الرباعيات 

ثالث وهي: ترمجة أمحد رامي، وحممد السباعي، 

ووديع البستاين، وهذا رغم قول بعضهم: أّن أبا مايض 

ان متأثًرا من الرتمجة اإلنكليزية للرباعيات )انظر: ك

 (. 178 -177: 2007اجليويس، 
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 قصيدة الطالسم يف سطور: 

تعد  قصيدة الطالسم من أهم قصائد إيليا أيب 

بيًتا. قّرضها الشاعر  284مايض والتي تشتمل عىل 

عىل شكل الرباعّيات التي انتظم فيها كثريًا مما خطر 

واألفكار الفلسفية ذات الطابع  بباله من القضايا

الاّلدري. تعود هذه القصيدة إىل الديوان الثالث 

)اجلداول( للشاعر، وتتوّزع عىل سبعة أقسام كاآليت: 

املقدمة/ البحر/ يف الدير/ بني املقابر/ القرص 

والكوخ/ الفكر/ رصاع وعراك، وكل قسم منها 

و يتكّون من عدد من املقاطع تدور حول فكرة معينة أ

جمموعة من األفكار تنتهي إىل فكرة عامة وهي عدم 

ا وفلسفيًّا! أما القصيدة بتفاصيلها ورؤاها  اليقني فكريًّ

فتمثل عددًا من األسئلة الفلسفّية حول الوجود واحلياة 

وحقيقتهام، وحول مصري البرش وهنايته إلخ، وهي 

أسئلة أنطولوجية حتريِّ البرش كام حرّيته من قبل قرون! 

أّن أبا مايض اشتهر بشاعر التفاؤل، غري أّن هذا رغم 

التفاؤل الخيلو من احلرية النامجة عن عدم إمكانية فهم 

أرسار الكون ورموزه. هناك الكثري من التساؤالت يف 

هذه القصيدة ألقت بظالهلا عىل قلب الشاعر وضمريه 

وأدخلته يف وادي احلرية، ما هو هذا العامل الالمتناهي؟ 

ف النقاب عن الرموز الكونية وأرسار هل يمكن كش

العامل، أم أنه ال بد من الرضوخ واالستسالم أمام تلك 

املجهوالت؟ يستفرس الشاعر عقله تلبية لتلك 

املتطلبات الباطنية ولكنه اليوصله إىل اإلجابة، فاحتار 

واقًفا أمام عامل ملئه الغموض والرموز! فالشاعر يف 

خرج إىل حّيز الوجود  القصيدة مقرٌّ بجهله املعّمق،

دون أن يعلم مبدأ املجيء ومقصده؟ وطئ موطًئا ليس 

له علم به وال اختيار فيه، ولكنه البد أن يعيش فيه، 

ليس له معرفة عن ختيريه والعن تسيريه، فيتساءل 

البحر بكل عظمته ولكن اإلجابة ليست إال لست 

أدري! فينرصف إىل املعابد والصوامع ولكنه ال يتزّود 

ال بزاد احلرية واالستغراب! فيتجه نحو القبور إ

واملوتى وخياطبهم سائاًل عاّم يف الضمري، إاّل أن الرد هو 

كاسابقاهتا، فيزداد ذهواًل واضطراًبا، ويستمر يف 

التساؤل عن خمتلف مظاهر الطبيعة ومشاهدها، غري 

أّن الكل حمكوم باجلهل العميق، ومن ثّم مل تنفك 

أمام عينه، فليس له مفّر منه  أحجّية الكون قائمة

 (.  194 -191: 1959والمهرب! )انظر: ضيف، 

سبق أن أسلفنا أن أبامايض كان يف هذه القصيدة 

متأثًرا من أفكار اخليام الفلسفّية تأثًرا بارًزا )انظر: 

(.كان تأثري اخليام يف أيب 185  -183املصدر نفسه: 

مقااًل  كتب 1930مايض كثرًيا إىل درجة أنه يف عام 

تطرق فيه إىل أفكار  "حياة عمر اخليام "حتت عنوان 

(. إال 127: 1994اخليام الفلسفية ورؤاه )حاطوم، 

أّن آراء اخليام الفلسفيّة  -واحلق نقول  –أّن احلق 

وغوره الفكري أكرب بكثري مما نراه عند أيب مايض 

(. كان عمر اخليام من أحد 178: 2007)اجليويس، 

ء، رفع منزلة العقل إىل درجة جعله الفالسفة احلكام
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الفيصل يف كل ما جيري حوله، فاخليام عرج إىل آفاق 

اليعرج إليها إال أقاّلُء من الكرباء، ممن يعانون معاناة 

الوجود. رغم أنه جعل للعقل مكانة عالية يف البحث 

عن رسالكون، ولكنه يؤمن بأنه اليصله يف هناية 

اخليام يبحث عن املطاف إال إىل طريق مسدود، ف

احلقيقة ويكثر من األسئلة التي تفجرت عىل لسانه وما 

جيد هلا جواًبا يشفي غليله عن معرفة أرسار العامل، 

فمواقفه متصفة بالقلق الدائم والدهشة املستمرة، مما 

جيعل فلسفته أشد تعقيًدا من فلسفة الشك عند أيب 

مايض بأضعاف وحتى عند املعري، السبب الذي 

يلجأ إىل اخلمر حتى تسكن عقله الباحث عن جعله ل

علم الساعة وختدر حسه املضطرب. فالرباعيات نداء 

الضمري، ضمري إنسان باحث عن احلقيقة، ضمري كثري 

التساؤل، طائف يف دائرة الشك، هادف إىل معرفة 

حقيقة الوجود وتفسريه ومعرفة أرساره، ولكنه وقع 

يل عظيم. يف الشك دون اليقني وانتابه رصاع داخ

وخالل الصفحات املقبلة نتناول تلك التأثريات التي 

استشفها أبومايض من آراء اخليام يف الطالسم، 

مقارنني بني آراء الشاعرين فيام خيص بمختلف 

 املوضوعات. 

 

 ( االعتقاد باملدرسة الالأدرية: 1

املدرسة الالأدرية منتمية إىل مذهب فلسفي قائل 

م املجردات وجوهرها بعجز العقل البرشي عن فه

وخواصها، وهي تعتمد يف األساس عىل استسالم 

البرش أمام القضاء والقدر املحتومني وعدم متكنه من 

ش: 1384فهم أرسار الكون يف األساس )قنربي، 

(، ويتضح ملستقري رباعيات اخليام أنه كان مؤمنًا 123

من كل قلبه هبذه الرؤية، األمر الذي جّره إىل واد من 

والقلق وزاده تشاؤًما للحياة وللكون. يتسلح  احلزن

اخليام بذهن متسائل ال تقنعه ردود اآلخرين، ويبحث 

عن احلقيقة هو بنفسه، فيقوم بطرح خمتلف التساؤالت 

ليشكك يف اإلجابات التي مل ولن تزل جيرّتها الناس 

قدياًم وحديًثا، فهو يبحث عن املعرفة ويسعى الوصول 

يم مل يأت له إال بأثامر اليأس أمام إليها ولكنه جمهود عق

كون مرتام ال يزيده إال مّها، وال يلبسه إال قنوًطا، فهو 

خائف من فوات العمر واألوان، وحزين أن اليدرك 

 أرسار احلياة واملوت وهو يرتك الدهر! 

 دانست هی اگرکام حيات رس دل

  ـتدانســـ اهلی ارسار هم مرگ در                              

  چهي ندانستی خودی با که امروز

 دانست؟ خواهی چه روی خود ز که فردا               

(.)ترمجة: لوعرف 121 -120: 1949)رصاف، 

اإلنسان رس احلياة ورموزها كام هي، لعرف بعد املوت 

كذلك أرسار الالهوت، فأنت اليوم التعرف شيًئا بينام 

ئا يف الغد تتمتع بنفس وقوة عاليتني، فيكف تعرف شي

 وأنت المتلك شيئا؟(.

الننحرف عن جادة الصواب لو قلنا أنَّ اخليام رغم 

ما يتمتع به من علم ومعرفة، ولكنه يبحث عنهام عىل 
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الدوام وباستمرار، وهذا هو السبب أنه يكثر من 

التساؤل لعله يتمكن من إجياد احلل، بيد أنه بغية 

وّرط من الوصول إىل رد قويم أو إجابة مقنعة قد يت

وراء تلك التساؤالت يف دايرة تساؤل آخر جمهول 

يزيده مًها وغاًم، وهذا يف احلقيقة ليس معيبة عىل اخليام 

والمنقصة له بشكل من األشكال، وإنام هو تدفق 

لألفكار والرؤى يف ذهن ملئه التساؤل والبحث عن 

 احلقيقة.

 انی و نه منارسار ازل را نه تــو د

 خط مقرط نه تو خوانی و نه من  ينو                      

 هست از پس پرده گفتگوی من وتو 

 چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من                      

. )ترمجة: الأنت تقف (1377: 197، )ذكاوتی

عىل أرسار األزل وال أنا، كام النستطيع أنا وال أنت من 

وعنك فإذا  فك هذا اللغز، إن وراء الستار حلديًثا عني

 أزيح الستار فالأنت تبقى والأنا(.

فاخليام يقر  بتعقيد خط الكون، فال يعلم هو وال 

املدعي شيئًا من أرساره، ولن ُتزال تلك األستار وال 

ُتكشط إال بعد أن غشَينا املوت والعدم وإذ ذاك ال 

جيدينا ذاك العرفان. ويف رباعية أخرى يشبه اخليام 

إىل أرسار املجردات واألمور مساعي العقل للوصول 

الغيبة بحلب الثور، كام أنه ال يرتتب عىل حلب الثور 

فائدة ال يرتتب عىل جهود العقل إليصال احلقائق 

 ومعرفة أرسار الكون فائدة كذلك.

قد تبلورت تلك الفكرة يف قصيدة الطالسم  

تبلوًرا، حيث إّن أبا مايض يستقيص املجهود يف هذا 

عجز اإلنسان يف كشف احلقائق الشعر؛ ليعلن عن 

الكونية؛ ألّنه جيهل ِقَدم العامل وحدوثه وال حيرص هذا 

اجلهل املتجّذر يف نوع البرش فحسب، وإّنام يتعداه إىل 

مجيع الكائنات وكافة مظاهر الطبيعة، حيث إنه يتّجه 

نحو الرب، والبحر، والقرب، والخ، ولكن الكّل كليل 

يا منها إال وهو منغمس عن فهم ذلك، ألّنه ال يسأل أ

يف جهل متجذر، فتطفو من ذهنه املتسائل تساؤالت 

عديدة، تساؤل عن قدم الكون وحدوثه، وعن 

اإلنسان هل يقود نفسه يف هذا العامل الالمتناهي 

املجهول أم أنه مقود بواسطة قدرات جمهولة؟ وعن 

األينية واخللقة وعن خالق كل تلك األرسار، وبذلك 

يف هذه القصيدة الطويلة رائحة  أكثر ما يستشف

 الالأدرية، واجلهل لدى الشاعر وكافة مظاهر الطبيعة.

     ترشق   ملاذا تدري ال الشهب   رأيت   قد

 تغــدق   ملاذا تدري ال ورأيت  السحب                          

         تورق   ملـاذا ت ْدري ال الغاب   ورأيت  

ها فلامذا            أدري لست  ...  مثيل ل  اجله فی کلُّ

 (. و يقول: 170: 1988) أبو مايض، 

 هل أنا يا بحر  منكا   ألت  البحر  يوًماــــقد س

 يٌح ما رواه بعضهم عني وعنكا؟ ــــهل صح

 اًنا وإفكـا ــــرى ما زعموا زوًرا وهبتـــــأم ت

ه مني وقالت... لست أدري   ك ت أمواج  ح   ض 
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لبحر، كلها خيّم فالشهب، والسحب، والغاب، وا

اجلهل عىل أعتاهبا، فالشهاب يرشق واليدري 

والسحب تغدق عن غري علم، والغاب تورق، والبحر 

يمور ويضطرب، واليدري ألي سبب؟ فكأّن الكل 

 مضطر للقيام باملأمور واليدري باآلمر! 

 

م العامل وحدوثه: 2  ( ق د 

يرى اخليام كغريه من الفالسفة القدماء وأستاذه 

نا أّن املادة أو اهليوىل قديمة، غري أّن صورها ابن سي

املختلفة حادثة، وعرّب خالل رباعياته عن هذا املعنى 

بأشكال خمتلفة، وهذا هو القول األرجح والظاهر 

املستخلص من نص الرباعيات وليس بالقول اجلازم 

املتيقن، وما يدل عىل ذلك عدد من رباعياته، حيث 

من حالة إىل أخرى، كتحويل  أشار فيها إىل حتويل املادة

الوجوه البرشية إىل الرتاب، والرتاب إىل جرة املاء! 

فتلك اجلرة وذاك النبات ليستا إال عنرصين من 

عنارصنا الوجودية املتبعثرة يف بطن األرض السحيق، 

فوحيك ثم وحيك أهيا املتبخرت اجلبار أن تركلها أو 

 تدهسها حتت أقدامك عنوة وتبخرتًا! 

 من و تو ليل و هناری بوده است پيش از 

 ده فلک برای کاری بوده است ـــگردن 

 ته هنــیـــــزهنار قدم بر خــاک آهس

 ان مردمک چشم نگاری بودسـتـــک 

 (.1373، 104آخرون )فروغي و 

 

)ترمجة: كان قبيل وقبلك ليل وهنار، وكان الفلك 

جيري إىل غايته، خفف الوطء عىل األرض فقد كان ما 

 إنسان عني حسناء(.  تطأه

ت والصور متغرية عند اخليام وتتفاوت! فاحلاال

 ويقول يف رباعية أخرى:

 ه بشست ـچون ابر به نوروز رخ الل

 برخيز و بجام باده کن عهد درست  

 کاين سبزه که امروز متاشاگه توست

 تــفردا مهه از خاک تو خواهد رس

. )ترمجة: إذا غسلت (1348، 200تي، )دش

لنريوزية طلعَة الورد برذاذ مطرها، هيأ السحُب ا

لنحتيس بنت احلان، ألّن هذه النباتات والرياض التي 

 اختذهتا مشهًدا للتنزه، فتنمو غًدا من ترابك(.

أّن الفكرة تقرتب إىل فكرة التقمص إىل حدٍّ ما رغم 

ولكننا النستطيع أن ندرج اخليام ذلك الفيلسوف 

ائلني بذلك، فمرد  تلك الكبري يف خانة املتقمصني أو الق

االعتقاد بتحويل املادة من  –كام أرشنا  –األشعار 

صورة إىل أخرى. تبلور ذلك املعقتد يف قصيدة 

الطالسم بصورة ملحوظة، كأن إيليا أيب مايض يعتقد 

بذاك التحويل الذي يؤمن به اخليام عن سويداء 

القلب، وبذلك يعتقد الشاعر أّن كيانه متكون من عدة 

 ات:كيان

 من رشايب الشهد  واخلمرة  واملاء  الزالل

 احلالل  من طعامي البقل  واألثامر  واللحــم                   
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 اين واستحال             ــــــکم کياٍن قد تاليش يف کي

 کم کياٍن فيه يشٌء من کياين ... لست  أدري  

 (.  173: 1988)أبومايض، 

ادة قديمة وال يبدو أّن أبا مايض يؤمن بأّن امل

 تعرضها يشء من الفناء، غري أّن صورها تتغري.

يرى األستاذ الديناين أّن األدلة التي تدعم حدوث  

العامل عند اخليام التفوق قدرهتا عىل األدلة التي تثبت 

قدمه عىل حده تعبريه، فاألمر مرده إىل جدال الطرف 

القائل باحلدوث مع الطرف القائل بالقدم لدى 

ني، واخليام يشري إىل هذا اجلدل واليفصح عن املتكلم

رأيه بوضوح وجالء، وإنام يدعو بأن الُيضيَّع الوقت 

باجلدل الكالمي وإنام ُيستعاض عن ذلك برشب اخلمر 

وقضاء األوقات مع املعشوق فرًحا ومرًحا )راجع: 

 (.195- 194: 1388ديناين، 

 مقيم دهر اين در ما امـمق ستـــني چون

 عظيــم خطائيست معشوق و می بی پس         

 بيـم و دمـــامي حمدث و ديمـــق ز کی تا

 قـديم چه حمدث چه جهان رفتم من چون           

(. )ترمجة: إذا مل 149: 1373)فروغي وآخرون، 

نبق يف هذا الدهر لنعيش، فتمضية األوقات بغري مخر 

وحبيبة خطأ عظيم، إىل متى نظل نفكر باحلديث 

 سيان بعدي حادث وقديم(. والقديم؟ و

سبق أن قلنا أّن اخلّيام يؤمن بالقدم وتبديل الصور  

عىل  –من حالة إىل أخرى، فانظر إىل الرباعية اآلتية 

حيث يشبه الشاعر الكون  -سبيل املثال ال احلرص

بالرباط أو أماكن نزول القوافل، فكأّن الدنيا ليست إال 

قديمة أفنت  رباًطا لالستجامم ونزول الركبان، وهي

مئات امللوك والسالطني كجمشيد وهبرام، وهي 

 التزال قائمة.

 است نـام عـامل که را رباط کهنه اين

  اســت شــام و صبح ابلق آرامگه                        

 است مجشيد صد ی وامانده که بزميست

 است  هبرام صد گاه تكيه که قرصيست                        

(. )ترمجة: تشبه حال الدنيا 103فسه: )املصدر ن

رباًطا )مكان نزول القوافل(، وهي مهجع ملئات امللوك 

كجمشيد وقرص استند اليه األلوف من امللوك 

 كبهرام(. 

جتّلت فكرة قدوم العامل وحدوثه يف الطالسم بكل 

وضوح، وأصابت الشاعر بالذهول والتحري، فأصبح 

إىل أفق من يبحث عن اإلجابة ولكنه ال يصل إال 

 اجلهل املطبق، ليعربِّ عن قوله يف طالسمه:

 ؟ ... الوجود هذا يف أنا قديم أم جديد أ 

 ( وقوله: 140: 1988)أبو مايض، 

  سوّياً  إنساناً  أصبحت قبلام أتراين

 شيئاً  کنت   تراين أم حماالً  أو حمواً  کنت            

ل   اللغز   هلذا أ                            أبديـّاً  سيبقی أم ح 

 أدري لست  ...   أدري لست   وملاذا أدري لست  

 (.141: 1988)أبو مايض،  
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واملالحظ أّن أبا مايض ال يعلن يف طالسمه عن 

رأيه فيام خيص بقدم العامل أو حدوثه، ولعله ال يتمكن 

من ذلك، ألّنه أسري يف واٍد من اجلهل والالأدرية، 

، فيسأل عن كونه متورط يف ظلمة ال يرى منها خمرًجا

قدياًم أم حادًثا، ولكنه ال يدري ما اإلجابة، وأّما اخليام 

فهو يدري، فهو عارف بأن أجزاء اجلّرة ليست إال 

أجزاء من وجوه مبعثرٍة طاملا أكلت ورشبت، وعارف 

أّن العامل رباط قديم استجم فيه الركبان واسرتاحوا، ثم 

عامل دون غادروه نحو الفناء والزوال والعامل هو ال

تبديل وال تغيري ليهلك املزيد واملزيد، فاخليام اليقر  له 

قرار ال يف األرض وال يف السامء، إىل أين ينظر؟ إىل حلد 

الكون املمتد املرتامي؟ أم إىل اهلاجعني يف فراش 

الرتاب؟ وهو دائم احلزن وكثري التفكري ليصل إىل 

اإلجابة ولكنه جهد عقيم ومسعى باطل، فظالل 

وف والقلق مسيطرة عليه وال تبعد عنه للحظة من اخل

اللحظات، فهو يعاين معاناة وجودية، معاناة ال يعاين 

منها إال الكبار األفذاذ من الفالسفة واملفكرين، وأبو 

مايض ليس من مجلة هؤالء، فهو ال يزيد عن شاعر 

بارع، ومعاناته ليست بمعاناة دائمة يف الوجود، وما 

سمه بكل ما استوىل عليه من مهوم يعاين منه يف طال

وأحزان اليبلغ مدى وال نصف وال ربع ما يعاين منه 

اخليام، ألّن تلك األحزان النابعة من اجلهل اإلنساين 

ليست متجذرة يف أعامق وجدانه، ومل يتطرق إليها يف 

مجلة أشعاره إال يف قصيدة الطالسم وأبيات مبثوثة هنا 

ّششت يف قلب اخليام، وهناك، إال أّن تلك األفكار ع

وترّسخت يف ضمريه، فهي التزال ترافقه حتى انقطاع 

النفس، وال تنفك تالزمه حتى تغمده الثرى، وهذا هو 

السبب أنه يدعو إىل رشب اخلمر حتى الثاملة ليبلسم 

فؤاده اجلريح! فاخلمر ليست عند اخليام معنية لذاهتا 

اإلبعاد عن وجلوهرها، وإنام هي هلا قيمتها لقابليتها من 

 تلك األحزان الوجودية! 

 

 ( استيالء املوت والدمار عىل الكائنات3

حتاول الكائنات بأمجعها البقاء واملحافظة عىل 

استمرار حياهتا ولكن حماولتها فاشلة، ألّن الفناء ُوِضع 

كمينًا لإليقاع هبا. استحوذت تلك الرؤية عىل فكرة 

شاهد اخليام، فال ينظر إىل أي صوب إال وهو ي

األموات واألرواح، وال يالحظ إال أجساًدا مبتورة 

مبعثرة، فهو ينظر إىل القمر املنري فيساوره الفرح ولكنه 

ما عتّم أن يتذّكر أن هذا الليل املقمر كان قد أسدل 

ستار الظلمة عىل األلوف من قبله، وسوف يسدل 

ستاره عىل األلوف واملاليني من بعده، يرى الكوز 

قداح قد ُصنِعت ثم انكرست ووقعت الفخاري واأل

حتت موطئ الواطئني خفيفة، وهي يف الواقع تكّونت 

 "كيقباد وكيخرسو "من رؤوس ألوف العظامء كـ

وغريهم، وها هي اليوم وقعت أسرية حتت وطأة 

الرتاب. فإذا األمر يؤول إىل هذا املصري املؤمل مِلَ ال 

يستفيد اإلنسان من هذا العمر الوردي ليستمتع 

 بالوجود واللحظات؟
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                      دوش تمـــــرف گری کوزه کارگه در

  مخـوش و گويا وزهـــک هزار دو ديدم

                     روشـــــــخ برآورد کوزه يكی ناگاه

 فروش  وکوزه خر کوزه و گر کوزه کو 

 (. 143: 1373آخرون،  و )فروغی

فرأيتها وهي )ترمجة: كنت باألمس يف مصنع كواز، 

بني الناطقة والصامتة، فإذا بكوز منها قال بلسان حاله 

 أين صانع الكوز ومشرتيه وبائعه؟(. 

ُفّضل اإلنسان عىل غريه من الكائنات احلية، ألنه  

حيظى بقدرة التفكري، يفّكر يف الكواكب وحركاهتا، 

حيّدد الفصول األربعة وأيام السنوات، ويتدخل يف 

 ملحوًظا، ولكنه رغم كل ذلك شؤون الطبيعة تدخاًل 

حمكوم باملوت كام الكائنات احلية األخرى بأكملها، 

فليس بني هذا الكائن التفكريي وبني مجيع الكائنات 

والدواب فارق يف هذا األصل. ومن دون مرية أن 

التفكري يف اخللق هو الذي جّر اخليام إىل ذلك الوادي 

احلل وعن املظلم، حيث جيد فكره قارصًا عن إجياد 

معرفة مبدأ اخللق ومنتهاه، فدهش وحترّي كيف يمكن 

أن يكون فعل اخلالق يف منتهى احلكمة وهو ينقض  عىل 

 خلقه من جديد وحيّوله إىل العدم كام كان! 

                          آراسـت طبايع بــــــــترکي چو دارنده

 وکاست کم اندر فكندش سبب چه از باز

                          ودــــــب چه هبر از تنشكس آمد گرنيک

 کراست  عيب ورـــص اين نيامد نيک ور

 (. 108 :1383)فروغي و آخرون، 

)ترمجة: مالك الطبائع عندما خلقها وسّوى خلقها، 

ملاذا جيعلها ناقصة ال تفي باملراد؟ وإن كانت قد جاءت 

ود جّيدة فلامذا حّطمها، وإن جاءت رديئة فإيل من يع

 عيبها؟(. 

فاخليام ال يعتقد بالفناء والزوال األبديني، وإنام 

يعتقد كغريه من أتباع فلسفة اإلرشاق بأّن املوجود إذا 

ُوِجد ال يعدم بعد، بل يموت أو ُيسلب منه احلياة 

ليظهر يف شكل آخر، فالذي أدهش اخليام هو هذا 

ل التبديل، فإذا كان اخللق األول بديًعا فام معنى التبدي

والتغيري إذن؟ وإذا كان سيئًا فمن املسؤول عن هذه 

 الُصَوِر املعيبة؟ 

لقد ألقت تلك الرؤى بظالهلا عىل قصيدة 

 مستحوًذا 
ِ
الطالسم، ها هو صاحبها يرى ظَل الفناء

عىل كاّفة املوجودات والكائنات، وال مفرَّ هلا منه بأي 

 شكل من األشكال. 

                رزقيل أسعی مثلام يسعی النمل   رأيت   قد

 حقـي مثل وحٌق  ارٌ ــــأوط العيش يف وله

 ونطقي الدهر نظر فی صمته تساوی قد

 أدري لست  ...  ما إلی يوماً  صائرٌ  فكالنا                

 (.174 :1988)أبو مايض،  

فإيليا أبو مايض يف تعبريه عن الفناء يصور نمالً 

مهام كافح  يسعي لرزقه ويكافح احلياة للبقاء، ولكنه

وجاهد ال ينال منه سوى اليسري، ويف احلقيقة أن سعيه 
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وراء الرزق ولقمة العيش هو الذي يوقعه يف رشك 

املوت وخمالبه! فالذي أدهش الشاعر أنه هل يمكن أن 

يساوي اإلنسان هذا الصنع اإلهلي الكبري بقدراته 

الفكرية والروحية العظيمة نماًل إذا تعلق األمر 

يمكن أن ال يكون هناك فرق بينه وبني  باملوت؟ كيف

بقية الكائنات؟ مهام يفّكر فاملصري هوهو ومهام تعّقل 

فالغاية ال تتغرّي! قد وّظف اخليام تعبري الذبابة بياًنا هلذا 

املفهوم، فهو اليرى فارقًا كبرًيا بني اإلنسان والذبابة 

 إذا تعلق األمر باملوت: 

                     ؟چيست عامل اين اندر تو شدن و آمد

 دـــش ناپيــدا و پديـــد مگسی آمد

(. )ما معنى الذهاب إىل 273: 1348)دشتی، 

هذه الدنيا واملجيء عنها، ليس ذلك إال ذهاب ذبابة 

 وإختفائها(.

واملالحظ أنَّ أبا مايض يتعّدى اهلدم والفناء عىل 

مجيع الكائنات احلّية وغري احلية، فهو يرى مصري 

القصور اخلالدات كمصري بانيها صوب اهلدم، فدائرة 

الفناء مل ُتضيَّق يف الطالسم عىل اإلنس فحسب، وإنام 

اتسعت عىل مجيع الكائنات وذوات األرواح وعىل 

 كافة مظاهر الطبيعة. 

  وتدوم ستبقی البانی خاهلا ورٍ ــــقص کم

 کالنجـوم الداٍت ـخ کالرواسـی ثابتات  

                         ومـــــرس فهی ذيل ه عليها الدهر   سحب  

 أدري  لست  ...  هلدٍم؟ نبنی وما نبنی لنا ما

 (. ويقول: 159: 1988 )أبو مايض،

                   القباب عايل شاهقاً  قرصاً  أبرصُت  ولقد

)املصدر نفسه:  للخراب إال شادک َمن َشادک ما قلُت 

158 .) 

 

 تفسريه ( لغز الكون وعجز العقل يف 4

كانت ماهية الكون من أهم وأكثر تساؤالت 

الفالسفة واملفكرين إثارة للجدل عرب التاريخ، واخليام 

كغريه من الفالسفة ال يقبل الكالم دون دليل وال 

برهان؛ ألنَّ فكره الفلسفي الريايض ال يرىض 

باإلجابات البسيطة واإلقناعات العامية، فهو كثري 

د أن يروي غليل صدر االستدالل والتفكري، يري

مشتعل ال يرتّوي إال بامء اليقني، فينظر إىل الصحراء 

املرتامي عىل بعد النظر وتّوا خيطر بباله أين هناك؟ ومن 

هؤالء؟ ملاذا وطئ الواطئون هناك وعن ماذا يبحثون؟ 

أليست كل حماولة حمكومة بالفناء! أليس كل مسعى 

فكار هي ُيصب  يف صالح الزوال والعدم! إن تلك األ

التي رزحت كاهل اخليام وأثقلته ثقاًل ال يطاقه فيخرج 

 من فمه ما حيري أصحاب احلجى!

 فتـــهن ز بريون آمده وجود بحر اين

 بسفت حتقيق گوهر اين که نيست کس     

 گفتند سودا رس از خنیــــس کس هر

 گفـت  داند نمی کس هست که زآنروی                     

(. )ترمجة: فتق 102 :1373، )فروغي وآخرون

بحر الوجود من خفاء مستور ال يعلم به أحد، وليس 
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َمن يتمكن من تبيني هذا الرس العظيم، كل إمرئ قال 

ومهًا عن حقيقته غري أن احلق أنه مل يتفّوه بحقيقته أحد 

 من العاملني(.  

وال يستبعد أنه كان قد طعن اخليام يف األشاعرة 

والفالسفة الدهريني، حيث كان واملعتزلة واملترشعني 

يقول كل منهم ما يزعمه عن الكون وأرسار اخللقة وما 

إىل ذلك من أمور، بيد أّن تلك األقوال ال تزيد عن 

 زعم زعموه، والزعم ال يغني من احلق شيئًا. 

 ماست رفتن و کامــدن ای دايره در

  پيداسـت هنــايت نه بدايت نه را او      

 راست معنی اين رد دمی نزند می کس

 کجاست به رفتن و کجا از آمدن کاين                 

) تشبه حالنا يف ذهابنا  (.194 :1369 ذكاوتی،)

إىل هذه الدنيا وجميئنا عنها دائرة ال تتضح هنايتها 

والبدايتها، ومل أجد من يقول احلق من أين جئنا وإىل 

 أين نذهب؟(.

ية تتجىل يف ومن غري شك أّن مكانة اخليام احلقيق

هذا التحري وذاك االستغراب الوجودي والفكري، 

وتلك األفكار التي تسبح عىل نقيض من التيار السائد. 

يقول يف إحدى رباعياته أّن اإلنسان سواًء كان ناشئًا أم 

ناضجًا، أو عاملًا أم جاهاًل، عاجٌز عن حل أرسار 

: 1348، دشتي 121: 1384الكون )شه وري، 

ن أن يصل إىل مرتبة اليقني مهام (. فال يمك321

حاول؛ ألّن التحري هو سيد املوقف واملسيطر عليه 

وجعل منه وجوًدا كأنه بني األرض والسامء! وبناًءا 

عىل هذا يعتقد أن كافة املساعي لفهم العامل حمكومة 

بالفشل والعقل قارص عن الوصول إىل كنه احلقائق، 

قل يف فهم فاخليام رغم اعتقاده اجلازم بقدرة الع

األمور، إال أنه يعتقد بعجزه يف معظم املسائل الكونية 

 واملاورائيات كاملوت واحلياة و... .

تأثر أبو مايض من تلك األفكار يف طالسمه،  

فجرته إىل واٍد من التحري والالأدرية البحتة! فهو 

متخبط يف عامل من املجهوالت الكونية، فال يدري من 

يف هناية املطاف؟ فهو يرى أن  أين جاء، وإىل أين ذاهب

جميئه إىل هذا العامل لغز، وذهابه لغز، وكل ما يمتكله 

ال ينحل، فال يدري أين هو من هذا العامل، وأين  لغز

العلم من اجلهل املتأّصل يف الكون؟ فالعاقل ليس إال 

 املتفّوه بالالأدرية أمام تلك املجهوالت! 

و مايض، جئُت ال أعلم من أين ولكني أتيُت )أب

1988 :139  .) 

 ويقول يف موضٍع آخَر: 

                                   أعلم   ال وأنا وأميض ئت  ـــــج إننی

  طلسـم   کمجيئي وذهـابی لغــزٌ  أنا

 مبهم لغز اللغز هذا دـــأوج والذي

 أدري  لست  ... إين قال من ذواحلجی جتادل ال         

 (. 177)املصدر نفسه: 

الحظ أن تلك األفكار رغم أهنا خميّمة عىل كاّفة وامل

مواضع الطالسم ولكنّها يف احلقيقة مل تكن متعّششة يف 
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صدر الشاعر، وكأهنا يف معظمها ملحات تلمح أمام 

عينه أو تتمظهر للحظات وختتفي أكثر، فأبو مايض ال 

يعاين مما يعاين منه اخليام، ولعّله متلبّس بلباس 

صيدة دون أخرى، فاحلزن الفلسفة يف هذه الق

الوجودي واالستغراب الكوين اليالزمان الشاعر 

مالزمة تامة خالًفا للخيام الذي إعرتف عقله بالعجز 

والتحرّي، فاخليام كثري احلزن دائم التساؤل يف كافة 

رباعياته، األمر الذي قد غاب يف معظم أشعار أيب 

هو مايض وقصائده، فهذا الغياب ليس اعتباطّيا وإنام 

 ينجم عن غياب احلزن الوجودي يف احلقيقة! 

 

 ( اجلرب واالختيار 5

يرى اخليام أّن اإلنسان عديم االختيار يف هذه الدنيا 

 من االختيار ليس ذلك إال يف 
ٍ
ولو كان متمّتًعا بيشء

ال يشتمل عىل اإلنسان فحسب، ا إطار ضّيق، وهذ

وإنام عىل مجيع الكائنات من ذوات األرواح وغريها، 

عىل غرار األلوف واملاليني من الكائنات، حيث تّتجه 

وتسري دون إرادة منها وال اختيار، فالكل خاضع 

لقانون اجلرب وال مفرَّ له منه أبًدا. فاخليام ال يدري من 

هو الفاعل املحّرك، قد يعرّب عنه بالدهر الغشوم 

 وبالدهر اللعوب وما إىل ذلك من تعابري. 

: 1348باز)دشتي  ما لعبتكانيم وفلك لعبت

 (.  )ترمجة: غدونا لذي األفالك ألعاب العب(. 181

يعتقد اخلّيام أّن أحوال الكائنات من اإلنسان إىل 

احليوان إىل النبات تشبه أحوال أحجار الشطرنج، 

والالعب هو الدهر وليس اهلل جّل جالله، ألّنه يعجز 

عن حّل هذا اللغز كيف يمكن أن يكون الالعب هو 

عامله تّتسم باحلكمة والعلم؟ ويقول يف رباعية اهلل وأ

 أخرى:  

                       راننـد من بی چـو قضا قلــم من بر

 دانند می چرا زمن بدش و نيک پس

 تو و من بی دی چو امروز و من بی دی

 خـوانند  داور به حجتم چه به فردا                       

فإذا حكم (. ) 126 :1373)فروغي وآخرون، 

القضاُء عيّل دون علم مني وال معرفة، فلامذا ينسبون 

إىل جّيد القضاء أو سيئه؟ وإذا ُحوكم عىّل باألمس 

واليوم كاألمس حيكم علينا دون علم منّا، فلامذا 

يدعوننا أن نحرض عند املليك املقتدر يف يوم القيامة 

 ليجازينا أو يعاقبنا؟(.  

ّيام، ولذلك ال حاجة فاإلنسان ليس خمتارًا عند اخل

 وال العقاب، ألّنه يتساءل كيف يمكن أن 
ِ
فعاًل باجلزاء

يعاقب اإلنسان أو جيازى ومل يكن له اختيار وال إرادة 

يف كثرٍي من الشؤون، هل يّتفق ذلك مع العدل اإلهلي؟ 

ولعل اخلّيام ال يريد ببيان تلك الرباعيات أن يطعن يف 

ن املعتقدات الدينية، حقيقة اجلنّة والنار أو يف يشء م

وإنام يريد أن يطعن بذلك يف ما ذهب إليه بعض 

األشاعرة واملرجئة واملتفلسفني من معتقد، وذلك ألّن 

معظم من اجتمع حول الشاعر كان من األشاعرة، 

وكأنه يريد القول أنه ال جيوز لكم أن تعتربوا من مل 
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يكن عىل معتقدكم أو منهجكم أو من يرشب اخلمر، 

خارجًا عن امللة، ألنه جمرٌب عىل ذلك وفاقد  كافراً 

 االختيار يف فعله! 

 بود اهل من چو که هر و خورم می من

  بود سهل او نزد به من خوردن می                         

 دانست می ازل ز حـق من خوردن می

 بود  جهـل خدا علم نخورم می گر                       

 :1348 دشتی ،185 – 186: 1342،  )يكانی

225 .) 

)ترمجة: أنا أرشُب اخلمرَة ومن كان مثيل أهاًل 

لرشهبا ال يعترب رشيب اخلمَر معصيًة وال إثاًم مني، 

وذلك ألّن اهلل يعلم منذ األزل أين سوف أرشهبا، فإن 

 مل أرشهبا كان علمه جهاًل(. 

وأما يف قصيدة الطالسم فقد حترّي الشاعر 

يق، أم أسرٌي مقود؟ أيقوده يُد واستغرب هل هو حرٌّ طل

التقدير أينام شاءت أم أنه هو الذي يقود نفسه يف 

احلياة؟ فالشاعر وقف مذهواًل كيف يمكن إجياد 

 احلل؟ 

 هل أنا حر  طليق أم أسري يف قيود

 هل أنا قائد  نفيس يف حيايت أم مقود                        

 أمتنى أنني أدري ولكن ... لست  أدري

 (.140: 1988)أبومايض،   

يتمنى الشاعر أن يدري اإلجابة ولكنه ال يدري، 

فيتساءل عن كونه حرًا أم أسرًيا، ولكنه كلام يسعى 

الوصول إىل اإلجابة خيفق مسعاه، ويف مقطع آخر من 

القصيدة يرّصح أنه ليس حرًا، بل هو أسري مكبل ال 

نات يملك أمره ثم إنه يتعّدى هذا األرس عىل كافة الكائ

كالبحر، والغيث، والزهرة، واألرض الخ. واملالحظ 

أّن أبا مايض يف املقطع السالف يتساءل أنه ال يدري 

هل هو حر طليق أم أسري مقود؟ ويتمنّى أن يدري 

اإلجابة، يف حني جييب يف املقطع التايل عن هذا السؤال 

بأنه أسري كأرس الكائنات بأمجعها، كأرس البحر اجلبار، 

 اطل، والزهور الَعطِرة، واألرض املمتدة.  والغيث اهل

 حر آه مــا أعظـــم أرسك                          ــــــــأنت يا ب

ا اجل  بار ال متلك أمرك ـــــــــأنت مثيل أُّيُّ

 أشبهت حالك حايل وحكي عذري عذرك 

 فمتي أنجو من األرس وتنجو.... لست أدري!       

 (.143: 1988)أبو مايض، 

 ويقول يف موضع آخر:  

ها ُّيمی حني ُّيمی الغيث هذا إنّ   مكر 

  جمربات عطرها تفشی الروض وزهور

             زهرها أو شوکها ختفی األرض تطيق ال

 أدري  لست   وأهبی؟ أعشی ـاـأُّي تسل ال

 (. 169 -168)املصدر نفسه: 

يتضح من األبيات أّن الشاعر يوّسع دائرة اإلجبار 

النباتات، والزهور، واألرض،  سعة مفرطة، إىل

واألشجار، وكافة مظاهر الطبيعة، غري أّن الكل حياول 

اإليصال إىل هدف حمّدد من قبل، فالغيث ليس له إال 
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اإلمطار، والنبات ليس له إال اإلنبات، واألرض ال 

تستطيع إخفاء شوكها أونباهتا أو زهرها، فالكل 

رس له التخّطي مضطر ليسري نحو غايتها املقّدرة، وال يتي

 عنها وال التعدي منها أبدًا! 

 

 (  الدين واملعاد6

من أهم ما يستخلص ملستقري تاريخ األدب يف 

حياة شاعر وفيلسوف كاخليام، احرتامه آلراء اآلخرين 

ومعقتداهتم، وأطرى عليه املورخون والنقاد يف هذا 

املجال. يعرفه الشهرزوري بتايل ابن سيناء، 

لعامل والفيلسوف الكبري) يكاين ، والزخمرشي بحكيم ا

(. وفيام خيص بمسألة املعاد 283 - 282: 1342

وإثباهتا أو نفيها رغم أن الكاتب العراقي أمحد حامد 

رصاف يرى أن اخليام ينكر البعث والنشور كلًيا 

(، إال أننا رغم 112 -111: 1949)رصاف، 

تفحصنا املتعّمق خالل رباعيات الشاعر مل نحصل عىل 

عي فيها الشاعر إنكار القيامة ربا عية بوجه أو بآخر يدَّ

أو النشور بصورة مبارشة، بل يعتقد برضورة تلك 

املفاهيم وكل املبادئ التي هلا يد يف انتظام املجتمع 

وسالمة أمره وهلا تأثري يف هتذيب النفس اإلنساين 

وكبح مجاحه. ولكننا الننكر كذلك بعض رباعياته 

الشك واالمرتاء فيام خيص بأمر  التي تفوح منها رائحة

القيامة واملعاد اجلسامين، غري أهنا ال ُيستقى منها إنكار 

رصيح ليوم القيامة أو أمر النشور، ولو تنازلنا عن هذا 

القول وقلنا إن اخليام ينكر القيامة لوجب علينا القول 

إنه ينكرها يف تغطية من القول ويف لفٍّ من الكالم لكي 

 (. 283املسلمني )املصدر السابق: ال يمس بمشاعر 

                است خوش حور با هبشت ک سان گويند

 است خوش انگور آب که گويم می من

              بـدار نسيه آن از دست و  بگري نقد اين

   خوش است دور از شنيدن دهل کآواز

 (.114: 1373وآخرون،  )فروغی

أقول عصري  )يقولون إّن اجلنة واحلور طيبان، وأنا

العنب هو الطيب، خذ هذا النقد وذر ذلك الوعد، فإن 

 صوت الطبول يف البعد أعذب(.  

واحلقيقة أّن الرباعيات التي يدل فحواها عىل يشء 

من إنكار املعاد، ليست إال تشكيكًا يف التصورات 

العامّية البسيطة حول هذا األمر، ألّن حكياًم كاخليام ال 

اثّية تناقلها عوام الناس يستطيع قبول أفكار ور

والسوقة، ثم إن اخليام لعّله يبتغي بتلك الرباعيات 

إفحام املتكلمني القائلني باملعاد اجلسامين وهو بذلك 

يريد أن ينبههم إىل صعوبة هذا األمر. وأما أبو مايض 

عندما يتناول هذا املوضوع خالل طالسمه فيتناوله 

اعيات، وتشتعل بمزيد من العنف واحلّدة قياًسا بالرب

جسارته هبذا الصدد، فهو عىل سبيل املثال ال احلرص 

حينام يتطرق إىل األماكن املقدسة، ويتحّدث عن 

الصوامع واألديرة يتّصف أصحاهبا بالتخشبيّة 

والتزمتّية ويصفهم بجهالء نتناء العقول واألفكار، 

يكّبلون الورود وهي استعارة عن الشباب والشابات 
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 م بأفكارهم القرشية. ويغسلون أدمغته

 سياج فی وروداً  الدير فی أبرصت   إننی

اج  باملاء   الطاهر الندی بعد قنعت                          األج 

 (.150: 1988)أبو مايض، 

ويف عدد من أبياته يزداد الشاعر رصاحة ورصامة 

يف الكالم، حيث يعترب الدير مكاًنا لتكديس اهلموم 

ولذلك خياطب أتباع تلك  واألحزان وليس إلفراغها

 األماكن: 

                         الفرار هـذا فی العار   ارب  إن  ـــــــــاهل أُّيا

  للقفـــار حتی تصنع   ذیـــال فی صالح ال

 ثـار غري فی لــــــــقات جانٍ  أی   جانٍ  أنت

 أدري  لست  ...؟ ويعفو هذا عن اهلل أفريضی  

 (.152: 1988)أبو مايض، 

ويف األبيات التالية يسأل الشاعر عاّم اختلجه من  

شك وريب يف أمر القيامة والبعث وراء القبور، هل 

هناك حياة تنتظرنا بعد هذا املوت الطويل، وهل هناك 

 نشور بعد هذا الرقاد الذي استغرق هلذه املدة الطويلة؟

                    ونشور بعٌث  املوت بعد القرب أوراء

 فدثور؟  فناء أم لودٌ ـــــــفخ فحياة

 (. 156)املصدر نفسه: 

ويف أبيات أخرى يتساءل الشاعر لو أننا افرتضنا 

صحة بعث األموات ونشورهم، كيف هم يبعثون؟ 

هل يبعثون وهم أطفال، أم يبعثون يف ثياب الكهولة 

والشيخوخة؟ واإلجابة كسابقاهتا ليست إال لسُت 

يريد نفي املعاد  أدري! ويف البيت التايل كأن الشاعر

وإنكاره، قائاًل: لو كان للمعاد حقيقة ملاذا ال تدوم 

حياتنا دائاًم وال يتيرس لنا أن نستمتع عىل وجه األرض 

هبذه الصحوة العالية بداًل من احلياة يف عامل آخر؟ فإن 

كان بعد رقاد املوت الطويل صحٌو أطول فلامذا ال 

 اليدوم؟ وإذايبقى هذا الصحو احلايل الذي نتمتع به و

 ونرنو النوم نعشق فلامذا حقاً  هجوعاً  يمثل املوت كان

 املوت؟ عن بأنفسنا ننأى حني يف إليه،

 طويل صحوٌ  بعده رقادا املوت يک إن

 اجلميل هذا صحونا يبقی ليس فلامذا         

 (. 155 )املصدر نفسه: 

 

 ( مدح اخلمر 7

نه من أبرز ميزات رباعيات اخليام مدحه للخمر، ولك

جيب أن ال يعزب عن البال أن اخلمر يف تلك الرباعيات 

وعند اخليام بالذات ليست إال رمًزا للتمتع وشعاًرا 

لالستمتاع باحلياة وعدم فوات الفرصة واألوان )انظر: 

(، ومن ثّم فإّن اخلمر 232 - 215: 1348دشتي،

ليست يف رباعياته موضوعًا مستقاًل عىل حدة، وإنام هي 

 من املآزق الفكرّية واهلموم واألحزان! رمز للتخلص 

  ناز مايه ای خيز است سحر وقت

  نواز چنـگ و ادهــــب نرمک نرمک                         

  دراز نپاينــد ايندـــــبج کـه کاهنا

 بـاز  آيد نمی کس شدند که آهنا و
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(. )ترمجة: قم 142: 1373وآخرون، )فروغی

ّن لنا وارشبنا اخلمر واستيقظ يا صاحب الدالل، وغ

العتيقة، ألّن من تراهم لن يلبثون مديًدا ولن يعود من 

 املاضني أحد(.  

فاخلمر كام قلنا ليست مستقلة متفردة يف تلك 

عىل ما ذهب اليه فرنان  –الرباعيات وإنام هي عند اخليام 

بلسمة وتسكني آلالم متتابعة ولفشل فكري  –هانري 

عامل وفهم رموزها، وكأنه ذريع يف البحث عن أرسار ال

بذلك يريد أن يسدل ستاًرا من النسيان عىل حياة الصحوة 

املؤملة لكي تتنفس صعداء ولو للحظات خاطفة )يكانی، 

(. فاخليام تعب من النظر يف صحراء احلياة 150 :1343

املجهولة وسئم، ولكنه حي فعاًل، ويتيرس له أن يستنشق 

الصباح، فيتمظهر يف لباس اهلواء الطلق والنسيم العليل يف 

النّصاح والوعاظ، داعيًا الغتنام الفرص وذلك عرب رشب 

 اخلمر التي تذيب اهلموم واألحزان: 

                       نرسی معمــا ارسار به تو ای دل

 نـرسـی دانــا زيرکان نكته در

 ساز مــی هبشتی لعل می ز اينجا

 نرسی يا رسی است هبشت که کانجا                  

(. )ترمجة: أهيا 162: 1373وآخرون، )فروغی

القلب إعلم أنك لن تصل إىل أرسار الكون، وال تصل 

مرتبة األذكياء الفطناء، اجعل لنفسك يف هذه الدنيا 

جنة من اخلمر؛ ألنك ال تدري يف احلقيقة هل تنال يف 

 يوم القيامة نعيم اجلنة أم ال؟(.

ع أبناء البرش يف يعرتف اخليام بضعفه وبضعف مجي

الوصول إىل أرسار الكون، ثم أنه يرّصح بأنه ال يمكن 

البلوغ إىل ما بلغه الفطناء األكياس أبًدا، ومن ثّم ليس 

عليه هو وأمثاله إال االستمتاع باحلياة واألوقات وعدم 

فواهتا، وأن يصنعوا يف هذه الدنيا العاجلة جنة لئال 

نة يف يوم القيامة أو يعضوا بنان الندم إن وصلوا إىل اجل

مل يصلوا! فاخليام يعّرض يف الرباعية بأن أذكياء الرجال 

حاروا ودهشوا أمام هذا اللغز الكبري فناهيك عنه 

وعن أمثاله، فال يمكن أن جيدوا احلل أبًدا ولذلك 

يدعو يف البيت الثاين إىل رشب اخلمر حتى الثاملة. 

صلوا عىل ولعل املراد من البيت األول أّن األكياس حت

نتيجة كبرية وهي أّن األفضل يف هذه الدنيا أن يرشب 

اإلنسان اخلمر لكي يرتاح من اهلموم واألحزان كلها 

ويصنع من دنياه جنة! مهام يكن من أمر أن اخلمر عند 

اخليام لو اعتربناها مخًرا مادية أو معنوية فهي ليست إال 

عتقد أنه رمًزا لالستمتاع وتنبيًها لعدم فوات األوان. ون

عىل جانب من االستبعاد أن نفرتض أن اخليام هذا 

الفيلسوف وهذا الداعي إىل التعقل والتفكري يف كل 

األمور، أن يدعو إىل رشب اخلمر الدؤوب، كيف 

يمكن أن يكون هناك دعوة إىل التعقل والتفكري بينام 

هو يدعو صباح مساء إىل رشب اخلمر حتى النخاع؟ 

نحمل اخلمر يف الرباعيات عىل  هذا هو الذي دفعنا أن

معناها املعنوي املتجسد لدى الكثريين من كبار 

الشعراء كمولوي واحلافظ الشريازي والسعدي 
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وغريهم. إجتاحت تلك األفكاُر احلدوَد الفكرية إليليا 

أيب مايض يف طالسمه، حيث إنه يضع أمامه الكثري من 

ر التساؤالت املجهولة التي أدهشته، فيتمسك باخلم

والرشاب ليزيل اهلموم واألحزان، وذلك ألن اخلمر 

تنّور عينه وتدقق شعوره وهي كأهنا دم يترّسب يف كافة 

 أعضاء بدنه فرحًا ومرًحا! 

 نور عيني يف وهي فكرة رايس   يف هي

 عورــــــش قلبي ويف آماٌل  صدري يف وهي        

 ويمور فيه يرسب دمٌ  جسمي يف وهي

 أدري  لست  ...  کانت کيف هذا لقب من إنام           

 (. 176: 1988)أبو مايض، 

يرى أبو مايض أّن اخلمر تكّون لديه الفكر 

والتعقل، وتزيد عينه قوة وضياءًا ومتأل صدره باآلمال 

واألحالم الطبية وتنّشط الشعور واإلحساس يف قلبه 

وحتّرك جسمه وكأهنا دم يترّسب يف كافة أعضاء بدنه، 

كن أن تسهم اخلمر يف تزايد الفكر فيا ُترى كيف يم

واملعرفة والتعقل؟ أما تعتقد أن هذه اخلمر ليست هي 

بذاهتا املادية القذرة وإنام هي مخر للمعرفة والتعقل يف 

الكون وأرساره؟ أليست هذه اخلمر هي مخر العلم 

 والتدبر؟.

واملالحظ أّن أبا مايض ال يدعو إىل رشب اخلمر،  

ا مكّونة للفكر والتعقل، وأّما بل يكتفي بمدحها وكوهن

اخليام فال، فهو يدعو إىل رشهبا حتى الثاملة يف معظم 

رباعياته وهي كام قلنا رمز لالستمتاع والتخلص عن 

اهلموم، ولعل مرّد ذلك أن فكرة الفناء والعجز 

اإلنساين عن إجياد احلل تعششت يف ضمري اخليام وأما 

كار ال ترافق إيليا أبومايض فال، حيث إّن تلك األف

الشاعر يف كثري من مواضعه الشعرية سوى هذه 

 القصيدة وأبيات مبثوثة هنا وهناك.  

 

 النتيجة

نظًرا ملا تطرقنا إليه خالل الصفحات املاضية عن 

قصيدة الطالسم إليليا أيب مايض، أّن الشاعر تأثر من 

أفكار اخليام ورؤاه الفلسفية إىل درجة ملحوظة، حيث 

ر اخليام يف طالسمه جتسيًدا، غري أّن إنه جّسد أفكا

املالحظ أّن أبا مايض يف تلك القصيدة مل يبلغ مدى وال 

نصف ما بلغه اخليام من علو األفكار والتحرّي 

والدهشة، ألّن معاناة اخليام معاناة وجودي دائم 

واستغراب كوين ال يفارقه حلظة من اللحظات إال إذا 

مايض فليست إال جلأ إىل اخلمر، وأما معاناة أيب 

خطفات عابرة تظهر وختتفي برسعة، إذ إنه يكتفي يف 

كثري من املواضع بطرح التساؤل دون اإلجابة ويمر  

عىل املوضوع مروَر الكرام وكأن تلك التساؤالت ال 

تنبثق عن حتديات وجودية لدى الشاعر، ومرد ذلك أّن 

م إيليا أيب مايض مل يكن شاعرًا متشائاًم حزينًا يف معظ

شعره يومًا ما، بل هو شاعر التفاؤل، وأما فيام يتعلق 

باخليام فال، ألّن مفهوم الفناء وعجز اإلنسان عن حل 

أحجّية الكون متمظهر يف مواضع كثرية من رباعياته، 
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حيث يعاين من دهشة واستغراب وجوديني وهو 

خائف مستجري وال جمري؛ ألنه ال يرى يف الدنيا بكل 

مبعثرة ووجوها مغربة يف بطن سعتها إال أمواتًا 

األرض، فعمن يسأل لريتاح ويروي الغليل؟ فال تقنعه 

إجابات املتفلسفني واألشاعرة، وهو ال يقبل التقليد 

البحت، وال يعرتف باملعتقد الذي مل يكن مرتّسخًا 

بالتفكري والتعقل، فيبحث عن اإلجابة بعقله ولكنه 

ال يبقى عنده إال كّلام يطرق بابه ال ُيفَتح له، ومن ثّم 

 خيار رشب اخلمر.
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 بريوت.  الثالثة،

 اإلجتاهات ،2007 اخلرضاء، سلمی اجليوسی،

 الطبعة ،املعارص العربی الشعر فی واحلركات

 العربية. الوحدة دراسات مركز بريوت الثانية،

 أبو مايض، لياء، إي1994 نايف، عفيف حاطوم،

دار : بريوت الطبعة الثانية،ونثره،  شعره حياته،

 حاطوم.

 ، الطبعة الثانية،1348 خيام، با دمي عيل، دشتی

 . موسسة أمريكبري للنرش والتوزيع طهران،

، طهران، مؤسسة دمي با خيام، 1377 ــــــــــ ، 

 منشورات أساطري، الطبعة الثانية.

 عنه داراسات أبو مايض إيليا جورج، سليم ديمرتی،

 مكتبة دار املعارف، مرص، املجهولة، وأشعاره

 . 70 مرق األدبية، الدراسات

، طهران، هستي و مستي، 1388 دينانی، إبراهيم،

 اطالعات، الطبعة الثالثة. 

 سخن حكيم، 1369 علريضا، قراگزلو ذکاوتی،

  .دانش نرش هتران، آفرين،

 طرح هتران، ،خيام عمر، 1377 قراگزلو، ذکاوتی،

 .نو

 ، خيام عمر به نگاهی، 1379 ، اهلل فضل رضا،

 .ارت كويرمنشو طهران، الطبعة األوىل،
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 خيام عمر حكيم بينی هان، ج1384 أمحد، وری شه،

منشورات  الطبعة األوىل، طهران، نيشابوری،

 .مهراه

اهي به گحسن شايكاد، ن، 1370 شريواين، مهاجر،

منشورات پويش، خيام مهراه با رباعيات، 

 الطبعة األوىل. 

 اخليام، عمر رباعيات، 1998 النجفي، أمحد، صايف

  طال.  دار: دمشق ة،الطبعة اخلامس

الطبعة  ، اخليام عمر، 1949 حامد، آمحد رصاف،

 .(دار األخبار) الشعب مطبعة بغداد، الثانية،

 العربی شعر فی دراسات، 1959 شوقي، ضيف،

دار املعارف،  مرص، الطبعة الثانية،املعارص، 

 األدبية. الدراسات مكتبة

 الشعر ،1982 حممد، يوسف ونجم، إحسان عباس،

دار  بريوت، ،الالتينية أمريكا: املهجر فی بیالعر

 صادر.

 العريب األدب فی اجلامع، 2003 حنا، الفاخوري،

 .القربی ذوي منشورات الطبعة الثامنة، احلديث،

الطبعة األوىل،  خيام شناخت،، 1353 فرزانة، حمسن،

 طهران. 

 رباعيات، 1373 قاسم، وغني عيل حممد فروغي،

 بعناية هباء وايشوح مقدمه تصحيح، با خيام

 مع الرتمجة اإلنكليزية، طهران، خرمشاهی الدين

 منشورات ناهيد.

ر فلسفه گاخيام نامه، روز، 1384 قنربي، حممد رضا،

الطبعة الثانية، طهران، منشورات  و شعر خيام،

 زوار.

 انتقادي برريس، 1374 آرتور، سن، کريستني

 فريدون الطبعة الرابعة، ترمجة خيام، رباعيات

 طهران، منشورات توس. اي، رهبد

 الرشق بني أبو ماضی إيليا، 1997 سامل، املعوش،

 ،والشاعرية والفلسفة الترشد رحلة فی والغرب

 للنرش بحسون مؤسسة بريوت، األولی، الطبعة

 والتوزيع.

 خيام عمر حكيم أيام درة، نا1342 إسامعيل، يكانی،

 سلسلة منشورات انجمن طهران، ، رباعيات و

 يل.م آثار

ديشه ی خيام بر قصيده ی عنوان مقالة: بازتاب ان

 طالسم از ايليا ابوماضی

 چكيده: 

 به( 1957-1889) ابوماضی ايليا طالسم ی قصيده

 شاعر اين قصائد مشهورترين از يكی عنوان

 انديشه و روحی خلجاهنای است به ای دريچه

 مقايسه در و خود نوع در كه شاعر، درونی های

 چند هر. است نظري كم وی اشعار ديگر با

 اما ندارد موضوعی انسجام يا وحدت قصيده

 از پرهيز و سليس كلامتی از گريی هبره با شاعر

 زيباترين از يكی است توانسته تصنع و تكلف
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. درآورد حترير ی رشته به را خود قصايد

 شاعر، آراء و افكار از قصيده اين در ابوماضی

 عمر یايران برجسته دان رياضی و فيلسوف

 اين گان نويسنده. است پذيرفته تاثري خيام

 حتليلی – توصيفی روش از استفاده با جستار

 ی قصيده كه اند رسانده اثبات به را مهم اين

 افكار از نام متام ای آيينه ابوماضی ايليا طالسم

 نحو هبرتين با شاعر كه است خيام عمر وآراء

 ی قصيده در را افكار اين اسلوب وزيباترين

 است.  كشيده تصوير به خويش

، طالسم، خّيام، إيليا ابوماىض :کليدی واژگان

 رباعيات، انديشه هاي فلسفي.

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


