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 صّدیقا وزندیقا  ....أبو العالء

 

 

 

 : ملخص

من   ال�جري  ا�خامس  القرن   �� املعروف  العر�ي  الشاعر  املعري  العالء  أ�ي  حياة  املقال  زاو�ت�ن يتناول 

  مختلفت�ن، �عكسان جوهر االختالف حول هذه ال�خصية التار�خية الهاّم 
ً
ة، و�� موقفھ من األديان صدودا

ع��   يتعا��  ناقد،  كشاعر  ��خصيتھ  و�ر�طھ  التناقض،  هذا  سبب  و�كشف   ،
ً
وتقديرا  

ً
و�ن�ارا واح��اما، 

 يل ذلك عدة محاور: التحليل املنطقي، ويعيش اضطراب الشعراء ومغامرا��م، و�تناول �� تفص

 ال�ي تروى فيھ  اإليمان وليس امليتاف��يق: فيؤكد إيمانھ با� ولكنھ ينكر �ل تفاصيل امليتاف��يق

 من تناول أ�ي العالء لقضاياه الفلسفية. ا�ح��ة
ً
 م��اجيا

ً
 : يرصد املقال أن ا�ح��ة باتت جزءا

الغالبة  اإل�سانية اإل�سانية  الروح  أن  الدراسة  تؤكد  ملشروعھ  :  واقعية  األك��  السمة   �� العالء  أل�ي 

 الفلسفي، فاإل�سان وليس األديان هو مشروعھ وشعره ومراده، لقد �ان بحق فيلسوف اإل�سان. 

يرصد املقال سلسلة من املواجهات مع الكهنوت الناطق باسم الرب، و�خوض    املواجهة مع الكهنوت:

 مارسھ تيار الكهنوت الناطق باسم الرب �� �ل األديان. ة ضار�ة �� �عر�ة التناقض والنفاق الذي يكمعر 

  األديان  رسالة
ً
: يرصد املقال مواقف املعري املتناقضة من الديانات و�حاول أن �ستخلص م��ا موقفا

 
ً
 . محددا

فهو ليس رجل قانون وال   ،ن أبا العالء �ان يمارس االنتقائية عن عمدأ: ينت�ي املقال إ�� تأكيد االنتقائية

 رجل إد
ّ

د أنھ أع�ى العين�ن وليس من شأن  ارة، هو مجرد صوت صارخ �� ال��ية ير�د إيقاظ اإل�سان، ثم يؤك

 ، إنھ يوقظهم وال يقودهم.باألع�ىن �س��شدوا أاملبصر�ن 

: �ش�� إ�� ظاهرة اح��ام جمهور الناقدين �� ا�حضارة اإلسالمية أل�ي العالء ع�� الرغم  ا�ح��م  الهرطوق 

 . من خطابھ الهرطقّي 

 
ّ

أك العالء، وقد  أ�ي  ديوان  إال  مصادره   �� الكتاب  �عتمد  انطباعية  وال  العالء  أ�ي  لديوان  دراستھ  أن  د 

 وذاتية، ولك��ا بالطبع �شارك الدراسات الكث��ة ال�ي قامت �� تفس�� حياة أ�ي العالء وشعره. 

ھ  وتنظيم لسرديات الشاعر ا�جيد  ، ومع أن املقال محض مطالعة أدبية
ّ
م توصية مهمة �عت��ها  يقد، فإن

اآلخر خارج    للرأيجوهر ما �ستخلصھ من الدراسة و�� الدعوة إ�� إتاحة مجال أك�� �حر�ة الرأي، والسماح  

ومنعت خطاب الهرطقة    ،ن �ع�� عن نفسھ بحر�ة، �عد أن تطرفت املؤسسات الكهنوتية اليومأالصندوق  

 �سيف الردة. 

  محمد حبشد.  



 
ً
 وزنديقا

ً
بو العالء.... صّديقا

ٔ
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Abstract: 

The article deals with the life of Abu Al-Alaa Al-Ma'ari, the well-known Arab poet in 
the fifth century AH from two different angles, reflecting the essence of the 
disagreement about this important historical figure, that is his stance towards religions 
as a reflection and respect, denial and appreciation, and reveals the reason for this 
contradiction, and links it to his personality as a critical poet, who transcends logical 
analysis, and lives in the turmoil and adventures of poets. It deals in detail with several 
axes: 

Faith, not metaphysics: He confirms his belief in God, but denies all the metaphysical 
details that are narrated in his name. 

Confusion: The article notes that confusion has become a systematic part of Abu 
Alaa’s handling of his philosophical issues . 

Humanism: The study confirms that the predominant human spirit of Abu Alaa is the 
most realistic feature of his philosophical project. Man, not religions, is his project, 
poetry and aim. He was truly a philosopher of man. The confrontation with the 
priesthood: The article examines a series of confrontations with the priesthood who 
speaks in the name of God, and engages in a fierce battle in exposing the contradiction 
and hypocrisy practiced by the priesthood current speaking on behalf of God in all 
religions 

The Message of Religions: The article monitors Al-Ma'ari's contradictory positions on 
religions and tries to extract from them a specific position. Selectivity: The article ends 
by confirming that Abu Al-Alaa was practicing selectivity deliberately, as he is neither a 
man of law nor a man of administration, he is just a crying voice in the wilderness that 
wants to awaken a person, then confirms that he is blind to the eyes and it is not the 
business of the sighted to be guided by the blind, he wakes them up and does not lead 
them. 

Respected heresy: It refers to the phenomenon of respect by the public of critics in 
Islamic civilization for Abu Alaa despite his heretical rhetoric. The book is not approved 
in its sources except for the poetry of Abu Al-Alaa, and confirmed that its study of the 
poetry of Abu Al-Alaa is impressionistic and subjective, but of course it shares the many 
studies that were carried out in the interpretation of the life and poetry of Abu Al-Alaa . 

Although the article is purely a literary reading and organizing the narratives of the 
glorified poet, it makes an important recommendation that he considers the essence of 
what we conclude from the study, which is the call to allow more room for freedom of 
opinion, and to allow the other opinion outside the box to express itself freely, after the 
priestly institutions today radicalized and prevented the speech of heresy with a sword 
of apostasy. 
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 : مقّدمة -1

أّي  ثناياها دون تردّ   يمكن القول إن   �� التار�خ اإلسالمي ستضم   �� أبا  قائمة تتضمن خمسة مالحدة  د 

العالء املعري، فيلسوف الثورة ع�� األديان، والرجل الذي لم يتوقف عن النقد ح�ى �� إطار املقدس ال��ائي  

، وظل يقدم رؤ�تھ بدون مجاملة وال    االتفا��، وهو القرآن الكر�م، وظّل 
ً
يقول إن العقل أك�� هدى و�رهانا

ھ أن  ء ال يمكن قهره، وأن من حّق مصا�عة، يرفع صوتھ �� مواجهة خطاب الغيب، ويعلن أن ا�حر�ة فضا

 ع�� العالم من شرفتھ املطلة ع�� الشمس و�ن �ان ره�ن ا�حبس�ن. يطّل 

دوم العر�ي  اإل�حاد  خطاب  العالء    ا و��  وأبو  الفيلسوف  والرازي  امل�حد  الراوندي  ابن  قد�س�ن:  ثالثة 

،  املعري، وقد تم بالفعل تحييد الرجل�ن فيما ظّل 
ً
و�اتت سطوره الثائرة ع�� األديان    حضور أ�ي العالء طاغيا

 يضرب �سيف معولھ �ل  قّد و�ات يُ   أشهر ما يروى من شعره،
ً
 ساخرا

ً
م �� فضاء ا�حضارة اإلسالمية شاعرا

 الثوابت ال�ي يقدسها أتباع األديان. 

 ،وأدرجھ دون رحمة �� قوائم املالحدة ،استثناء ومع أن ا�خطاب السلفي التقليدي لم يمنح أبا العالء أّي 

   ،أبا العالء  فإّن 
ّ
ن يكتب مفسر  أ  عند اإلسالم الشع�ي ، وقّل   محل اح��ام وتقدير  ظّل   ،ھع�� الرغم من ذلك �ل

يروون   كما  اإل�سانية  رثاء   �� التار�خية  قصائده  والواعظون  ا�خطباء  و�روي  عنھ،  و�روي  إال  فقيھ  أو 

، وقد   صوص املقدسة، ويستشهد ��ا أشّد النّ 
ً
 وتزمتا

ً
ة  ظل ق��ه وتمثالھ �� قلب مدينة معرّ   الفقهاء �عصبا

 النّ 
ُ
، تنعقد �� رحابھ املهرجانات وت

ً
 ورسميا

ً
 شعبيا

ً
لقى �� كنفھ القصائد �� اإليمان وا�جد  عمان، مركزا ثقافيا

املعرة من أك�� بالد هللا    ، ع�� الرغم من أّن وأشهرها  ة النعمانويعت�� أبرز معالم معرّ   وا�حضارة اإلسالمية،

 ّس محافظة وتم
ّ

 �شعائر اإلسالم، و�نشد شيوخها وفقهاؤها كالم أ�ي العالء و�قدمونھ بالعنوان الش
ً
ه��:  �ا

 
ّ

الش   سنة   ون الغواضب إ�� املعرةعراء، وال زال األمر كذلك ح�ى دخل ا�جهاديّ شاعر الفالسفة وفيلسوف 

 وعاملوا رأسھ ا�حجري بالفأس والّس  2014
ّ
 والعزى.  تيف كما �عامل املسلمون األوائل مع الال

 : اإلیمان ولیس المیتافیزیق -2

  ، �عا�ي من ا�جدل الذي �عصف بالذات البشر�ة  �ان أبو العالء يجسد �� األرض رسالة شاعر متمرد،

 بال تحّف   .ث عن اإليمان وظاللھفهو من جهة يتحّد 
ً
ناقدا الكهنوت  ومن أفق آخر �ان يجد نفسھ  ظ ألداء 

 قاد فيھ.� النّ وهو ما ح�ّ  ،امليتاف��يق املتصلة بالنبوةوروايات  ي�ي ب�ل تفاصيلھ،الّد 

فقد أشبع جهاده با�حديث عن هللا، ولكنھ لم �شأ أن ي�ون إيمانھ صبغة    ،�ان إيمان املعري من نوع آخر

من امليتاف��يق مح�ومة برؤى الكهنة، بحيث ال تتم معرفة هللا إال ع�� وسائلهم، بل إنھ انطلق �� إيمانھ إ��  

�عد، ولم يتفهم اإليمان �� غيبة العقل، وهذه الن�عة االع��الية ���ي بما �ان �عصف بالعقل اإلسالمي  أفق أ

 من تأو�الت النّص وال يزال �� سبيل تخليص العقل من سلطان ظاهر النّ 
ً
 أن كث��ا

ً
املقدس    قل، و�ان صر�حا

 
ً
امل، ر�ما بدافع من نزعتھ العقلية  وعند ذلك لم �شأ ذلك املفكر الثائر أن يصا�ع أو يج   .ال �ستقيم عقال



 
ً
 وزنديقا

ً
بو العالء.... صّديقا
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 ا�حادة ال�ي تتأ�ّ 
ّ
ھ �ان صفحة ثورة  ى ع�� املصا�عة واملداورة، وكذلك نتيجة لعزوفھ عن املناصب والرتب فإن

 وليس لديھ أسباب للمصا�عة والر�اء. ،بيضاء ال تخ��ى بؤس ا�حقيقة

 ** وغسل الوجوه ببول البقر    �جبت لكسرى وأشياعھ 

ــالنصارى إلھ يضام ** و�ظوقول   ا وال ينتصـــــرــلم حيّ ــــــــــــ

�ـــــــرشاش الدم**   وقول ال��ود إلھ يحب 
َ
ــــ�

َ
 اء ور�ح القـــ

 وقوم أتوا من أقا��ي البالد ** لرمي ا�جمار ولثم ا�حجــر 

 من مقاال��م ** أ�ع�ى عن ا�حق �ل البشـر؟ 
ً
 فوا �جبا

وندرج الرجل �� قائمة املالحدة املادي�ن العدمي�ن، حيث ال ي��ك لھ موقفھ    ،فهل يتع�ن أن نطوي الصفحة

 لھ �� أي ديانة
ً
 �� أّي  ،هذا م�انا

ً
 الهوت؟   وال صديقا

 
ّ
 ل�حقيقة، و�جب  من ا�حكمة أن نتأ�

ً
ن ال  أى الهو�نا، وأن نقرأ لھ من ا�جوانب األخرى للمرصد اح��اما

 ثيوقراطي لتحديد من�ل املعري �� منازل ا�جحيم.ن��ور بالرغائب اإل�ل��وسية إلصدار حكم 

و�كسر التابو األحمر    ،يقود الفكر ��جاعة خارج الصندوق   افهل ننجح �� تحديد مالمح أ�ي العالء ثائرً 

 الذي يحّرم و�جّرم خوض اإل�سان �� جدل الغيب. 

 الحیرة:  -3

� عنھ شاعر  العارفون من قبل ومن �عد، وع�ّ ث عنھ املعري أفق سار عليھ  إن مقام ا�ح��ة الذي �ان يتحّد 

�ون من أسمائھ  ، و�ان سلفنا الصا�ح يتخ�ّ "زد�ي بفرط ا�حب فيك تح��ا"العشق اإلل�ي ابن الفارض بقولھ:  

 سبحانھ اسم: دليل ا�حائر�ن.

 قالوا �� شرح هذا املع�ى: ال�جز عن   .إن ا�ح��ة �شبھ عند السالك�ن منطق ال�جز عن اإلدراك
ً
  وقديما

 بذلك،  
ً
أنھ �ان واعيا �� ذات هللا إشراك، ومع  تأ�ى عليھ    فإّن اإلدراك إدراك، والبحث  نزعتھ ا�حرة �انت 

 
ّ
 سليم بقضائھ بدون جدل وزلزلة:الت

 َع�ُ� البيِد ساٍف 
ُّ
 الَعوِد ِبالِذّلِ ُيخَزمُ * بأنفھُهَو ا�َحظ

ُ
نف

َ
زامى َوأ

ُ
 ** خ

��اُر الِبالِد سوانح
َ
باَركَت أ

َ
لوَحِة َزمَزمُ  ***** ت

ُ
ت ِبامل صَّ

ُ
 ِ�َعذٍب َوخ

ّلِ ر�َبة
ُ
يَت َربَّ الناِس َعن �

َ
عال

َ
لَزمُ  �

ُ
ــــآِتِم ن

َ
ا ِبِإتياِن امل

ّ
ن

َ
أ
َ
�   ****** 

 من طاحونة ا�خاتلة، فهو صر�ح أّن 
ً
القدر هو لزوم ما يلزم، ولكن التسليم    لم يكن يرغب أن ي�ون جزءا

 م، وهو ما وشت بھ لزومياتھ:بھ يندرج �� خانة لزوم ما ال يلز 

 ؟**** وال حيا�ي فهل �� �عُد تخ��* َهَرميما باختيارَي ميالدي وال  

 ِإال عن َيَدْي 
َ
ـــدرٍ وال ِإقامة  **** وال مس�َ� ِإذا لم ُيقَض تيس�ُ� * قــــــــــــــــــــــ
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 للهزل وال�ح
ً
مان ال يرحم واأليام غوالب، ك، فالزّ و�� مواجهة هذه األقدار الغالبة ال يجد أبو العالء وقتا

 و�نوس �� وعيھ واعتقاده ب�ن عدمية غامضة و�يمان عميق:

 لس�اِن البسيطِة أن يب�وا **** وحّق * سفاهةو�ان ال�حُك منا   �حكنا

ــــــــايحطُمنا ر�ُب الزماِن  ــــــ ــــــــ  ـــك***** زجاٌج ولكن ال �عاد لھ سبـــ* �أننــــــــــــــــــ

�ان أبو العالء من ذلك النوع الصارخ �� ال��ية، إيمانھ ال �إيمان الناس، إنھ ذلك اإليمان املوصول باملأل  

 
ّ
 أن يبطش ب  ،ف عند حر�ھ ع�� ال�اهناألع�� بال سماسرة وال وسطاء، وال يتوق

ً
ا�خطاب �ّل  بل ير�د فعال

ونقلها من الروح األس�ى إ�� عالقة حقوقية قانونية صارمة، ال م�ان    ،ف العالقة با�الكهنو�ي الذي جّف 

 ف��ا لإل�سان وال للرحمن! 

 
ّ
ع لھ  �ان اليبا�� ما يضرب بھ من �خب �� نادي اإل�ل��وس، و�ان يثور ويغضب و�مزق بمجرد أن يتنط

 أي فضو�� مح��ف ليحول بينھ و��ن نفسھ وروحھ.

ك العاصفة الهائلة ال�ي تدور �� فلكها ا�جرات، وتتحكم �� الوقت عينھ  إنھ عند أ�ي العالء تل  ؟ما اإليمان

  ، خيف هذا الذي يزعم أنھ وكيل هللا �� األرض يدخل �� قائمتھ من �شاءبمواقع الذرات، فمن هو الوكيل الّ� 

 و�خرج م��ا من �شاء

عالم الرحمة �� املل�وت   ما �عيش لھ العاشقون من رغبة ��  د فقد �ان يحّس وع�� الرغم من شعره املتمرّ 

 
ّ

إ�� ساحة االستغفار    م تفيء �� الع��يّ األع��، و�انت روحھ املتمردة إذ تنحت �� جباه ا�جبار�ن بمشرط ال��ك

 والرجاء ب�ن يدي هللا سبحانھ:

ِ َوالَصدُر 
َ

ُل َعفَو � ّمِ
َ

ؤ
ُ
واِ�ُج *  جاِئشأ

َ
َجت�ي ِللَمنوِن ا�خ

َ
�

َ
 **** ِإذا خ

نو�َ ُهناَك 
ُ
نَّ ذ

َ
َودُّ الَنفُس أ

َ
�ِ� فاِ�ُج  هاـــــــــــــت

َ
نَّ الِقدَح ِبا�خ

َ
ليٌل َوأ

َ
 ****** ق

و�انت محنتھ بفقد عينيھ تحملھ ع�� اليق�ن بالدل فيما بينھ و��ن هللا، فاملسألة عدل، وليس لديھ أد�ى  

  هللا ال يقّر  شك �� أّن 
ّ
 .ةلم، وهو من ال يظلم مثقال ذرّ �� مملكتھ بالظ

ت َهباء
َ
�ي �ان

ُ
عظ

َ
ِإنَّ ***** ِإذا ما أ

َ
َ ال ُ�عِييــــِھ َجمعــــــــي  * ف َ

� 

و�ذكره    ،نھ سيمسك بمعطف هللا يوم القيامةأإن هللا أكرم من أن يجمع ع�� عبده عذاب�ن اثن�ن، وأعلن  

 ث عن النور. بما عاناه �� حياتھ من عناء يوم اختارت لھ األقدار أن �عيش �� ظالم العالم و�تحّد 

خ��ى َعذاَب 
َ
أ
َ
ُ  هللا، أ َ

ِب *  عاِدٌل َو�
َّ

َعذ
ُ
سَتضاِم امل

ُ
د ِعشُت َعيَش امل

َ
 **** َوق

 
َ
�ي �ان

ُ
عظ

َ
ِإنَّ *** *  َهباءت ــــــــــــِإذا ما أ

َ
َ ال ُ�عِييــــِھ َجم * ف َ

ـــــــ� ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ  عــــــــي ـــــــــــــــ



 
ً
 وزنديقا

ً
بو العالء.... صّديقا

ٔ
 بشحمحمد  د.   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا
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 : اإلنسانیة -4

  دقة ال�ي �ستأثر و�ان �� إيمانھ ال ينتظر بيان فقيھ ليحسم لھ مسائل األنصباء وتفاصيل الت�افل والصّ 

رفض فيھ احت�ار  الفقيھ ف��ا بنصيب العامل�ن عل��ا، بل �ان إيمانھ يحملھ ع�� أفق من الت�افل االجتما�� ي

 ش:املتوّح  س لفهم ت�اف�� بص�� �� مواجهة الصراع الطبقّي األرستقراط، و�ؤّس 

ُ �� ِ�عم َ
 ِإذا َوَهَب �

َ
ـــــ ـــــــــ ــــــــ  ـــــــــــــــــــ

ً
ســـــاك�َن ِمّما َوَهب ة

َ
دُت امل

َ
ف

َ
 **** أ

مام
َ
ُهم ُعشَر َسقِي الغ

َ
يُ�ُ�م رُ  َجَعلُت ل

َ
عط

َ
َهب**** َوأ

َ
 �َع ُعشِر الذ

 أحمر، ح�ى 
ً
 اش��اكيا

ً
 إ�� الغاية، ينحاز إ�� جانب ال��وليتار�ا مناضال

ً
و�ان �� موقفھ االجتما�� اش��اكيا

 من القرن ا�خامس �أنھ يقّد 
ً
 عميقا

ً
 للبيان الشيو��:  م استشرافا

 ادامان كما أر *** جر�ت مع الزّ **  رادي ــــــــــــــــــــــــم�ي موملا أن تجهّ 

 ***** ملا أحببت با�خـــــــــــبيت ا�خلولو أ�ي ُح 
ً
 لد انفرادا ـــــــــــــــــــد فردا

 فال هطلت ع�� وال بأر��ي***** �حائب ليس تنتظم البالدا

ال�ي  االمتيازات  ورفض  والعدالة  املساواة  قيم  من  كرسھ  وما  واالجتما��،  الت�اف��  املع�ى  إ��  و�ضافة 

 ، فإنھ توّج لسالط�ن باسم الرّب احتكرها ا�خلفاء وا
ّ

 إ�� معبد اإل�سانية، يص�
ً
� لإل�سان ح�ن تدع��ه ھ أيضا

 
ّ
 ع�� إثر دف�ن، ي�حك م��ا الدهر و�ب�ي م��ا اإل�سان، وقصيدتھ  األقدار وت��اكم مصائره تحت ال�

ً
�اب دفينا

لغات كث��ة، ومن ال�جيب أ��ا  رثاء اإل�سانية أشهر قصائد األدب العر�ي ع�� اإلطالق، وقد ترجمت إ��    

الة �� ا�حرم ثاء �� النوادي الوجودية والشيوعية والعدمية، وكذلك ع�� منابر الصّ باتت أشهر قصائد الرّ 

 وما ينتشر �� األرض من مساجد: ،الشر�ف

�ي واعتق
ّ
ــــــــ غ�ُ� مجٍد �� مل ــــــــ ــــــــادي*** نوح باٍك وال ترنــــــــــــــــــــ

ّ
ــــــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ  م شاد ـــــــ

ـــــــــــصاح هذي قبورنا تم ـــــــــ  أل الُرح *** َب فأين القبور من عهد عاد ـــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ خفف الوطء ما أظن أدي
ّ
 ادــــــــــــــمن هذه األجس  م ال *** أرض إال

ـــــــــــــوقبيح بنا و�ن قُدم العهــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــد ـــــــــ ـــاآلب * هوان**ــــ ــــــــ ـــــــــ  دادــــاء واألجــــــــــــــــــــ

 *** ال
ً
 ع�� رفات العباد ــــــــــــــــــاختي سر إن اسطعت �� الهواء رو�دا

ً
 اال

 م
ً
ـــــُرب �حٍد قد صار �حدا ـــرارا *** ضاحٍك من تزاحم األضــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  داد ـــــــ

ـــــــــــ ودف�ٍن ع�� بقايا دف ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــ �ن *** �� طو�ـــــــــــــــــــــ  ل األزمان واآلباد ــــــــــــــــ

ــــــ�عٌب �لها ا�حياة فم ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ٍب �� ازدياد ـــــــــا أع *** جب إال من راغـــ
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 الکهنوت:  معالمواجهة  -5

 أ�ّ أما مواقفھ املتمرّ 
ً
�ا �انت محض  دة ع�� ا�خطاب الدي�ي ف�ي كث��ة بال ر�ب، وح�ن تق��ب م��ا تفهم تماما

   صفعات غاضبة �� وجھ فضو��ّ 
ّ
بو�الة من أوهام ممهورة بخاتم الغرور،    ف، يرافع و�دافع باسم الرّب مت�ل

الرّب  باسم  للنطق  ا�ح��ف  الكهنوت  ع��  توثيقها  والّد يقتصر  الوهم  من  حلقة   �� بثياب  ،  تذكرك  جل 

 �اة �ان يطلق مدافعھ من برجھ اللي�� �� مواجهة ص�وك الغفران:االم��اطور الزائفة، و�� ثورتھ ع�� جا�ي الزّ 

 ِ
َ

ف��ي َع�� �
َ
نِفُق ِمن ن

ُ
أ
َ
 أ

ً
ُ ناِقُد   زاِئفا َ

براِر َو�
َ
�َحَق ِباأل

َ
 **** أل

ط بدولتھ �� الفساد والظلم ثم هو �عدئذ يخرج �عد صالة ا�جمعة  و��ولھ موقف السلطان، وهو يت�ّح 

سارق السر يقطع   �� ثوب الورع ليشهد مع الناس إقامة حكم هللا �� قطع يد السارق، فكيف يمكنھ أن يقّر 

لطان بل ير�د أن يزلزل املرصد الفكري  ية، وهنا ال يتوقف نقده عند حدود مواجهة هذا الّس يد سارق العالن

  ،
ً
 صفا

ً
الذي يت�ئ عليھ، و�تحدث باسمھ، أيكم رأى هللا ومالئكتھ ا�حفوف�ن بالنور ين�لون إ�� األرض صفا

�  ؟فلماذا تصدر هذه األح�ام إذن باسمھ  ؟يجلدون و�قطعون  وم�ى   ؟� األرضومن هو حامل أختامھ هنا 

 :؟ومن ذا الذي رآهم يدفعو��ا إليھ ؟استلمها

 **** ما بالها قطعت �� ر�ع دينار*  وديتيد بخمس مئ�ن ع�جد 

ــــــ��****  تناقض ما لنا إال الس�وت بھ  بموالنا من النار * و�ستجـــــــــــــــــــ

الذي يدعو الناس إ�� املعروف بوسائل ال��غيب وال��هيب، الذي يدلل    و�حزنھ ذلك ا�خطاب ا�خش�يّ 

وص�وك   األساط��  بمنطق  مر�ومة  ولك��ا  ومراده،  قصده  إ��  �سوقهم  عاطفة،  �حظة   �� املراد  ع��  لهم 

 للنعمة ال للمنعم، وللرزق ال للرزّ 
ً
 الغفران، فيصبح ف��ا العابد عبدا

ّ
 ق:اق، وتحول ب�ن ا�خلق وا�خال

َعمر 
َ
ليل وَّ

َ
َ�َح األ

َ
د ف

َ
ق

َ
ــــــ ي ل ــــــــ ـــ***** ماكت َن ـــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ رواــــــــــــــــــــــ

َّ
 بوه َوما َسط

نَّ العِ 
َ
ُ أ َ

د َعِلَم �
َ
ـــــــَوق ـــــــــ ـــــــــ  ـــــــــــ***** ِإذا ُيرَزق   بادَ ـــــــــــــــــــ

َ
 َيبط

ً
 رواوا ِ�عَمة

م
َ
روااِم ــــــــــــــــَوِ�ن َ�ِجبوا ِالحِتباِس الغ

َ
ن ُيمط

َ
�َجُب ِمن ذاَك أ

َ
أ

َ
 ***** ف

عامَ 
َ
عافوا الط

َ
وُم صاموا ف

َ
حِإذا الق

ُ
ــــــــ***** َوقالوا ا� رواـــــــــــــ

َ
فط

َ
د أ

َ
ق

َ
 اَل ف

يسي�ن واملراب�ن  وائد الفرّ و�قلب بيده م   ،فيطوف حول الهي�ل  ،املسيح  ىو�� خطوة تالية يم��ي ع�� خط

ب، و�م��ي وهو نافذ البص��ة محجوب البصر إ�� ف�ح  ثون باسم الرّ والكذبة، وخاصة أولئك الذين يتحّد 

الدينية، الهيئة   �� املتغلغلة  الفساد  الشّر   منظومة  عن  ين�ى  الذي  الوعظ  مح��ف  ع��  غضبھ    ويشتد 

 � و�ن��ى نفسھ:و�مارسھ، و�أمر بال�ّ 

ِررْ 
ُ
 النساءَ  *****  ٌر ـــَت وأنَت حرو�دَك قد غ

ُ
 بصاحب حيلٍة �عظ

ُم فيكُم الصهباَء ُصبْ  َرُ��ا ع�� ع  حاـــُيَحرَّ
ْ

 مٍد مساءَ ــــــــــ***** وَيش

َدْوُت بال ِكساء
َ
 ساءَ ـــــــــــــــــــ***** و�� لذاِ��ا رهَن الكيقوُل لكم: غ

 هٍة أساءَ ـــــال ج فمن جهت�ن *****ِإذا فعَل الف�ى ما عنھ َيْن�ى



 
ً
 وزنديقا

ً
بو العالء.... صّديقا

ٔ
 بشحمحمد  د.   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا
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النّ  ن  فاق هذه، و�حمّ ثم يثور ع�� لغة 
ّ
الكهنة والسالط�ن، قد اك��وا ف��ا    ّن ألها ا��يار اإل�سانية، و�ؤذ

 عل��م ر�ك سوط عذاب:  وآن أن يصّب   ،الفساد

َسُل   واألرُض للطوفان مشتاقة
ْ
غ

ُ
 ***** لعلها من َدَرٍن �

 رسالة األدیان:  -6

موصول بمجد    أ�ي العالء من األفق الذي اختار أن يبعث منھ إشراقھ، كصوت حّر هكذا يمكن قراءة  

ولكّن   ،اإل�سان حر�تھ،  حساب  ع��  تنازل  أد�ى  لتقديم   
ً
مستعدا جذع  الرّ   وليس  هز  عن  يتوقف  لم  جل 

 
ّ

 قاق ب�ن أبناء أهل األديان يقول:النخلة، ولم يبال �عرجو��ا وال عذقها، و�� موقف ساخر من واقع الش

 والنصارى ما اهتدت *****   و��وُد حاَرْت وا�جوُس مضلله
ُ
 ھْ َفِت ا�حنيفة

ــــــــــ ديٍن وآخُر ديِّ     ***** بـــــــــــال اثناِن أهُل األرِض: ذو عقٍل   ٌن ال عقــــل لھْ ــــــــــــــــــــ

�علن   ووا�ح  وصر�ح  مباشر  خطاب  وأّن   ْن أو��  لبشر،  قداسة  ه  ال  تر�وه  وتجار��م  ما  خ����م  و 

 فلمن نبذل القداسة وهم رجال ونحن رجال، و�� لغة صادمة مذهلة يقول:  ،ومطامعهم

 أفيقوا أفيقـــــــــوا يا غواة فإنما ***** ديانــــــاتكم مكر من القدماء 

املعابد  ألّمةو�ل   ف��ا  وو�ل    و�قّل   ،تك��  اإليمان،  و   ألمةف��ا  واملالئكة  األنبياء  ف��ا  ف��ا  ي��احم  �ختنق 

 بدون رسالة، وعناءً 
ً
 بدون ��اية:  اإل�سان، إ��ا تبدو سعيا

ــــــقد ترامت إ�� الفس  ـــــــــ  اللة األديان اد ال��ايا ****** واستوت �� الضّ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ�ج والناس �ل**** املنـــــــــ *أنا أع�ى فكيف أهدى إ��   هم عميان ــــــــــــــــ

 ثم �عود ل��بط انحطاط الديانات بما أفسده فيھ رهبا��ا وكهن��ا: 

 **** من �عمل الفكر ف��ا يحصد األرقا * همـــمذاهب جعلوها من معا�ش 

  هبان حالهمإذا كشفت عن الرّ 
ّ

ـــــــ� الت***** ف�لهم يتو� ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ــــــــ
ّ
 �� والورقاـــــــــ

 االنتقائیة:  -7

 عليھ جالل املشيب و�ص��ة ا�حكيم:ھ يتحول فجأة، ويعود ليقّد ولكنّ 
ً
 وقورا

ً
 هادئا

ً
 م خطابا

ـــــــنبذتم األديان من خلفكـــــــ  ـم **** وليس �� ا�حكمة أن تنبذاـــــــــ

 طعتم وال***** ا�ح�� وال القس وال املو�ذاال قا��ي املصر أ

 ين�ح اإل�سان بالعودة إ�� اللهو
ً
 رقيقا

ً
   و�� غضبھ ونزقھ �عود واعظا

ّ
   أن يكف

ّ
ھ  عن خطابھ األجوف بأن

صد�� عاثر، تقلقھ البقة وتنتنھ العرقة وتقتلھ    سيد العالم، فهو �� حقيقتھ محض تركيب هيدروكر�و�ي

اللهيب الذي   و��� الشهقة، لم �عرف  �� األرض  ال��اية يرقد  الهول.، و��  �� وادي  عرفتھ األرواح الصاخبة 

 فوس العظيمة ح�ن تخذلها األجساد: جواره �ل آمالھ الواثبات، فماذا ع��ى تفعل النّ 



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -الّسابع  العدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا
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ت
َّ
ِلَق الناُس للبقاء فضل

ُ
 يحس     خ

ٌ
 بو��م للنفاِد ــــــــــــــــــــ******* أمة

 وة أو رشادــــــــــــــ***** إ�� دار شق** إنما ينقلون من دار أعمال

ة ال�ي �ان يل��مها الرجل، بحيث تتيح لھ الهرب من محاور�ھ املتناقض�ن، فما هو تأو�ل ذلك وهل �� التقيّ 

؟
ً
 ح�ى إذا ما خال إ�� ذات نفسھ عصف باألسرار جميعا

 
ً
 وزنديقا

ً
، إنھ ��    �� الواقع يمكنك أن تجد �� تراث أ�ي العالء نبيا

ً
 ثائرا

ً
 ومتمردا

ً
 هادئا

ً
، ومع��ال

ً
وفيلسوفا

 
ّ
  ؟ وأ��م يقولون ما ال يفعلون   ألم تر أ��م �� �ل واد ��يمون؟  ؟ھ، أليس الشعراء يتبعهم الغاوونالواقع ذلك �ل

 و�أنھ أدرك حجم ا�ح��ة والتناقض الذي سيعصف بقرائھ فقال:

 
ّ
 ال تقيد ع�ّ� لفظي فإ�

ّ
 �جاز �ي باي **** مثل غ��ي ت�ل

 أ� أجود ما �� ال��اث وأقر�ھ لنور العقل، و�مكن�ي  يتخ�ّ   إنھ يؤسس لفقھ انتقائّي 
ّ
   ھ أهّم ن أ�جل أن

ّ
ري  مفك

 ��ذه ا�حقيقة، إنھ يمارس االنتقاء بدون تردّ 
ً
و�تجاوز عن    .د، و�تقبل ع��م أحسن ما عملوااإلسالم إرهاصا

نتقاء... أو أن ننطح ا�جدار!! ثم يرسم هذه ا�حقيقة  سيئا��م، وهل هناك سبيل للتعامل مع هذا ال��اث إال اال 

 فيقول:  ،ة بحسرةاملرّ 

 **** وتلك أصول ليس يجمعها حصر 
ً
ة

َّ
 ل�حوادث ُضل

ً
 تروم قياسا

 الهرطوق الجلیل:   -8

   إنھ أمر مدهش أّن 
ّ
ة النعمان يتلمس جدرا��ا  ھ �� اإلسالم، ظل ينتقل �� معرّ الرجل الذي قال ذلك �ل

أ م�انھ �� �س��ا ويسمعھ الناس �� �ل م�ان �� األرض، و�تبوّ ، و�نطق بلسان زنادق��ا وقّد و�المس وجدا��ا

 ضم�� التار�خ اإلسالمي شاعر الفالسفة وفيلسوف الشعراء.

السموات واألرض عالم    فاطر  من يملك أن يجزم �� مصائر العباد بقرار الغيب؟ وحده هللا، قل اللهّم 

 ما �انوا فيھ يختلفون. عبادك �� الغيب والشهادة أنت تحكم ب�ن

املتمرّ  الشاعر  ب�لمات  الركبان  �س��  أن  اإلسالمي  الفكر  تار�خ   ��  
ً
فر�دا  

ً
لغزا �عصف سيظل  وهو  د، 

الرّ  الثوابت  ، و�زلزل 
ً
 باأليقونات جميعا

ّ
ظل املاكرة، ومع ذلك فقد  تتجنّ ا�خة بحروفھ  التكف��  بھ  ت فتاوى 

 فتاوى التّ   فإّن   ،عر�ي وابن سبع�ن  بوجھ ما، و�املقارنة مع ما نالھ ابن
ً
  املعري لم ي�ابد ابدا

ً
كف��، وظل رقما

منھ ويعانون ألجلھ، و�حبّ  عليھ و�خافون منھ، ويعانون   يخافون 
ً
ال�ّ مختلفا يروون  ونھ و�كرهونھ، و��  �اية 

 �لماتھ �غبطة ودهش. 

 
ّ
  وأشعر أّن   تجر��ي �� هذا السبيل مرة وحز�نة!!   ؟سع املشهد الثقا�� اليوم لثائر آخر �أ�ي العالءهل يت

   الكهنوت املعاصر بوسائل رقابتھ الصارمة تحول 
ّ
ل  ��ذا التغوّ   ھ عاصر أبا العالءإ�� سيف بال قلب، ولو أن

 ا من سماع صوت أ�ي العالء اليوم!ملا تمكنّ  الذي بات يمارسھ ع�� الفكر ا�حّر 
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