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 املقدمة 

 

احلضارات ، ما ُينتجه أعالم األمة من أثر  تقدم طليعة معايري              

تقبل ا ، وينطلــمب  ســريت ا يــن مب  ســالــ   دبــداع  اإل الفكــر

التطويرية والتنموية يف خمتلف األنشطة األددبية والعلمية ، وال   

 ..يواصله األجيال الواعية املتعاقبة 

ودُبعد من أدبعاد ذلك ما حيمله الشعراء واألددباء إىل اإلنسانية ،              

 .. تعرب خمتلف الطروحا

السـيد أمحـد اليفـايف النجفـ       وهو ما محله شاعرنا الكبري            

، الـ   دلـب دبشـعررب عـرب     ( م  3811/  هجـ 3181 - م  3981/  هجـ 3131)

امتداد التاريخ ، وما سّطر من مشاركاته يف الفكر ؛  ا فيه املنحى 

ـ   اع  والرتدبـو  والققـايف والفلسـف  واأللالقـ      السياسـ  واججتم

 .إخل .. واجلمال  

يف جمـال   ته لُيعشِّمب دبـ  احلضـارات ، وذلـك   دبب امتد دبإدبداعا              

 ..واإلدبداع يف رسم اليفورة الشعرية الفارسية دبالعردبية ، الرتمجة 

ـ  ( ردباعيـات اييـام  ) حينما ترجم ؛  والدليب               ن الفارسـية إىل  م

جتردبة حياتية يستفيد من ا أن تكون  العردبية ، وانيفبت أهدافه يف

الشعر وحمتوارب الفلسف  ، فضـال  عـن مـا    املتلق  واملت وق للفكر و

منـه مـا يـتم تالقـف للفكـر      و، عـربة  رآها نقلة لكسب حماسـن ال 

 ..احلضار  اإلنسان  
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لـى ترمجتـه هـ رب ،    نـدم ع  ، ودبعـد النشـر ،   على الرغم من إنه             

ـ    دبأّن الردباعياتميدانيا  ،  لكونه ملس ا ، أل ت املنحى غـري املرسـوم  

 فادة من التمييز دبالنقب والعقب دبـ  حمطـات حيـاة   جستورأى عدم ا

ــان ــون واإلن ــفوا أن ، و اجمل ــاة إج  مل يكش ــالي احلي ــون ص ج يك

 .. دباإلنان

تـداول دبعـمب النـا      رأى إج السراب ، حيـ  تيفوررب وما كان              

ه رب موعظة ما يدل على عدم اجستفادة من ألدبيات شعر الردباعيات ، 

..لعقالنية االفلسفية التجردبة 

3

 

ــه و               ــ  دب ــ ا توج ــاول جلالباح ــن مضــام  شــعر رب  يتن وانــب م

، من لالل دراسة خمتيفرة جلوانـب مـن    ةوالبنائي ةالعالجيو الوقائية

 ..فلسفة دبناء الفكر يف شعر السيد اليفايف 

واإلصـالي   واأللـالق  مـرورا  دبعالجاتـه عـرب العقـب واإلنـان                   

ومفعول العلم لبناء اجملتمع ، ومـا يسـ م جـانحل احلـمب     اججتماع  ، 

 ..يف استقامة املسرية احلضارية والعدل 

غطيــة أن أكــون موفقــا  يف ت مــن ايــالمب عــز وجــب ، راجيــا               

 ..   املوضوع دبشكب يناسب ما أهدف إليه

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
ترجمة الصافي النجفي لرباعيات  ، والموسومة ؛ للباحث دراسة منشورة بهذا الخصوص - 

مجلة ثقافية تصدر عن قسم اإلعالم والعالقات العامة في جامعة / مجلة آفاق جامعية / الخيام 

 . 2002كانون الثاني / العدد األول / السنة األولى / الكوفة 
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 املبحث األول
 عند الصايف بناء الفكر 

 

لتطرق ضمن ه ا املبح  إىل ما ن د ويشمب دبناء سيتم ا               

الفكر دب  مفاهيم وجوانب من حمتوى شعر السيد اليفايف 

 : وكاآلت  

 . مدلب ومفاهيم: أوج  

 . دبناء الفكر عند اليفايف: ثانيا  

 

 مدخل ومفاهيم: أواًل 
 

جدبـّد مـن   قبب ايوض يف غمـار املباحـ  املرسـومة للبحـ  ،                      

يفـورة ولطـوات   ال طرق ملضام  عنوان البح  ، مـن أجـب وضـوي   الت

 ..ومباح  الدراسة 

اليت :  Philosophy ة؛ الفلسفميفطلف وأول ما يشرع أمامنا                

تدل يف األصب علـى حمبـة احلكمـة ، وقـدنا  هـ  دراسـة املبـاد         

األوىل وتفسري املعرفة عقليا  ، وتطلـمب حـديقا  علـى مـ هب معـ  ،      

 ..  Prudenceوصف ا جون سيلون دبأن ا ليست سوى فطنة و
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 ةتعلقــاملســائب املفلســفة عامــة كطبيعــة املعرفــة و   الو             

..دبالكون واإلله والروي وعالقة املادة دباحلياة والشعور  

3

  

ــا              ــة  أمـ ــب أو البنيـ ــاء أو الرتكيـ ــة  Structureالبنـ يف اللغـ

لتنظــيم والرتتيــب الــ   وكميفــطلف ينيفــب علــى الرتكيــب وا

 .. يكون عليه الكب من جمموع أجزاءرب 

ويأل  جماجته وعممب املف ـوم مـن التصيفـل القـائم عليـه ،                   

والكب دبعمومياته النفسية واججتماعية واجقتيفادية والسياسية 

تبدأ دباإلنسـان وتنت ـ  دبـه ؛    .. إخل .. والرتدبوية والققافية واحلضارية 

 .. ت وكمجتمعات كفرد وكجماعا

ــوم اج                ــاء يف العل ــطلف البن ــتصدم ميف ــقال  يس ــة ، فم جتماعي

 :منطلقا  من 

  علم اللغة حي  يتحدث عن دبناء الكلمة واجلملة .. 

   علم األلالق ؛ عن البناء األلالق.. 

  يف علم النفس عن دبناء الشصيفية.. 

  عن دبناء ايلمب  يف التحليب النفس.. 

  اع عن البناء اججتماع  اججتميف علم.. 

   إخل .. يف علم اجقتيفاد عن البناء اجقتيفاد . 

 Structure Functionول ا يرى أصحاب الوظيفـة البنائيـة                 

 ..دبأن ا تعتمد على فعب أو تأثري الكب وليس اجلزء 

                                                 
 
 : راجع على سبيل المثال  - 

/   27 / لبننان  / بينروت  / دار ابنن يدندون   /   ط/ الموسوعة الفلسفية / عبد المنعم الحفني . د -  

 . وما بعدها   -6 3ص 

ومننا  – 64 ص /   27 / مطبعننة الو د عبنند  /  2ط/ المعجننم الفلسننفي / مننراد وهبننخ وآ ننران  -  

 .بعدها 

مصنر  / القناهرة  / مة لشؤون المطابع األميردة الهيئة العا/ المعجم الفلسفي / مجمع اللغة العربية  -  

 .وما بعدها  -72 ص /  278 / 
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 ; Thought  Intellect ;ميفـطلف الفكـر   خبيفـو   أّمـا              

thinking ــب أو ا ــة    ، لعق ــو جمموع ــة ، ف  ــه اإلدراكي ــى قوت  عن

القيام دب ا ، ودباييفو  من ا  عمليات اإلدراكية ، مع القدرة علىال

العمليات الفكرية العليا ، أو مـا يعـا الـتفكري املشـتمب علـى      

 ..النشاط ال ها 

الـدور الفاعـب يف    Thinking typeويلعب النمط املفكر                 

..ائع املوضوعية حتى يكون اجعرتاف في ا عامليا  املعطيات والوق

3

    

؛ احليفــيلة املتبلــورة يف جمــال  ودب ــ ا يكــون دبنــاء الفكــر             

 ..أو لا  ، ويتبنى اجلانب النفع   ختيفيف  عام

ل ا ينحى منحى إنسان  حضار  ، يبتعد عن األنانية وتدمري                

 .. ى دبعضه يبا دبعضا  الفكر اآللر ، دبب يتجه إىل منح

ــات                  ــدرات والرغبـ ــتعدادات والقـ ــف واجسـ ــة واملواقـ وللبيئـ

واإلمكانات وما إلي ا من العوامب املستقلة والتادبعة ، الدور الكـبري  

 ..يف ه ا البناء 

يكـون  ، ل وهنا يربز الُبعد أو العممب الفلسف  لبناء الفكـر               

 ..يه املؤشر والركن الفاعب  ف

ــب                ــدوررب إىل اجلوان ــؤد  دب ــا ي ــه م ــ ومن ــة  ةالتقييمي الوظيفي

 ..ة األدائية املوضوعي ةوالتقوني

ويتيفـدر  وما يتيفـدى لـه   ، ج ماديات ا محمله من ماديات و             

 ..البعد اإلنسان  ونتاجاته 

                                                 
 
 :راجع مثاًل  - 

  ط/ بيروت / دار العودة /  2ج/ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي / عبد المنعم الحفني . د  - 

 . 342ص / 278 / 

الهيئة المصردة العامة للكتاب  /معجم العلوم ا جتماعية / نخبة من األساتذة المصردين والعرب  - 

 .22ص / 275 / مصر / القاهرة / 

ص /  277 /  2ط/ لبنان / بيروت / دار العلم للمالدين / معجم علم النفس / فا ر عاقل . د  - 

  0 . 
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 وفمب ما يتضـمنه شـعر  على ، و البح وهو ما سيكون حمور              

واجتاهاتـه الفلسـفية اجلميلـة ، ومـن لـالل      السيد اليفايف النجف  

 ..جمريات وحمتويات املباح  

 

 بناء الفكر عند الصايف: ثانيًا 
 

دبعد أن مت التطرق إىل مـدلب ومفـاهيم  حبسـب مـا حيتاجـه                    

 ..يفطلحات امل توضيف دبعمب البح   من

مـا نتلكـه الفـرد أو    موع جم هو واستكماج ؛ فإن الفكر             

واملؤهالت  لى اإلمكانياتاجملتمع من نتاجات تعتمد  كونات ا ع

 ..والققافات  اربوالتج وامَلَلكات

ما يتطلبـه مـن   و،  ت والدراساتيالالتحلفضال  عن إمكانية               

 ..افع ووالد ات واحلوافزواجستعداد ، اإلدراكمستوى الف م و

 يتيفف الفكر الرص  والريـاد  والقيـاد    عة احلال ،دبطبيو            

الــ ات  ، لتكــون التوجــه علــى  فيــه يغلــب، والطــادبع املوضــوع  دب

ــة  ــرة Sentimentالعاطفـ ــة ،  منحسـ ــددة أو معدومـ ــهوأو حمـ  فيـ

..استقاللية الرأ  والدقة 

3

   

ودوررب يف دبناء  Understandingجانب الف م أهمية وج نغفب              

املـبا علـى   حي  إنه نقب جمموعة العمليـات العقليـة ،    الفكر ،

                                                 
 
 :هناك آراء تتعلق بهذا الموضوع ، راجع على سبيل المثال  - 

/  282 / اإلسننكندردة / مطبعنة ا نتصنار   / قنامو  علنم ا جتمنناع   / محمند عنا غ ثيننث   . د  -    

 . 407ص 

بغنداد  / دار الشنؤون الثقافينة العامنة    / مفاهيم في الفلسفة وا جتماع / الحمد  ورشيد النور  جي -    

 .   75 ، ص  27ص /  220 / العراق/ 



    

قدرة الفرد على التقاط املعنى املتضمن يف أ  جمموعة مـن الوقـائع   

..، وقدرة التمييز املتفرقة 

3

 

، علـى الفكـر   ، ادبعة وتأثري العوامب املصتلفة ؛ املستقلة والت             

 ..وحراكه ى استقالليته حيدد مستوو

السيد أمحد اليفايف النجفـ  ،  يضع  واملنطمب ومن ه ا املنطلمب            

ــر  ــاء الفك ــا  لبن ــاء ،    من ج ــك البن ــفة ذل ــتقب ، وفلس ــدقيمب واملس ال

 :ودبتواضع العاِلم واملفكر الكبري يقول 

 

ــ م  ــر ، ج عقل ــ  أفك  دبعقل

 

ــفة   ــه فلسـ ــا قلتـ ــب مـ  فيحسـ

 

 ففكر دبعقلك مقلـ  ، تنـب   

 

 من النا  مقل  ، وه   اليفـفة  

 

 دبعقلـــك يف جـــرأٍة وفكـــر

     

ــب دون   ــة" دور " وقــ  وج لفلفــ

 

 لرأيك أعطيـت هـ ا احلجـى   

 

 وهــ ا اللســان ، وهــ   الشــفة  

 

 ففــــيم تعطلــــ ا لائفــــا    

 

ــة    ــريك املعرف ــن غ ــح  م وتش

 

  

 

الفكر ليجعب املوضـوعية الفاعلـة    –ويقف دبامتداد العقب              

ـ    الفكريـة الراسـصة   ة دب  اإلنسان واإلنسان ، واجنتفـاع مـن التجردب

 ..، الكائنة دب  العقب واللسان والشفة  جبرأت ا 

                                                 
 
دار /   ط  /معجم علم النفس والتحليل النفسي / فرج عبد القادر  خ ، وآ رون . د: دنظر مثاًل  - 

 . 357 – 356ص / لبنان  –بيروت / النهضة للطباعة والنشر 
2
مطبعننة / المجموعننة الكاملننة ألشننعار الصننافي النجفنني ثيننر المنشننورة   / الحمنند الصننافي النجفنني   - 

 32ص/  277 / العراق / بغداد / الشعب 
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ويستمد من اجلرأة ، السيطرة واحلـراك البعيـد عـن ايـوف ،                  

 ..لتكون املعرفة دبيئة تستقر يف العقول واألنفس املبدعة 

واجلميب والرائع يف التفاتته الفلسفية ، أن جعب حد لتعطيب             

وتشـح  مـن غـريك    ) درات ال هنية ، واجنطالق لتصط  مرحلـة ؛  الق

 ..(  املعرفة

هو ما حيمـب فكـرة رأ  املـال املعـريف الـيت تعتـربرب الـدول         و            

القـوة  املتقدمة ، رأ  املال القادبت للدولة واملشاريع الوطنية ، لكـون  

مـا رـر    تقاد الريادة والسـيادة ، ج ك  ، ودباملعرفة دباملعرفةوالغنى 

 ..يف الدول املتصلفة من شح  املعرفة من الدول املتقدمة 

ومن طروحاته ؛ أن العقب واحد ، لكـن اسـتقماراته متعـددة                 

املستويات وايطط واألهداف ، والتالف أسلوب الوصول إىل النتـائ   

 ..الطيبة واملنتجة 

إىل ختطـ  نقـاط   وهو مـا يـؤد    ، (  وفكر دبعقلك يف جرأٍة)            

الضعف من عقد الرتدد وايوف املرض  ، لتحويل ا إىل قوة تسـتقمر  

 ..الفر  ، وتنت  كب ما هو لري 

الفلسـف    أراد السيد اليفايف أن يضع أسس لبناء الفكره ودب             

دباسـتيعادباته وف مـه    املعقـد  ج املقـال   املبسط دبتطبيقاتـه ،  الواقع 

 ..وتطبيقاته 

وفقه ليكون يف لطواتـه اجتـارب   على كيفية اجنت اج منه و            

ج يشـودبه  الـ    سـليم  الواضـف  اللفكـر  ا حبسـب م ، وقـو السبيب األ

 ..شائبة 

عنــد  حيفــة يف تكــوين الفكــروالوراثــة  بيئــةال عامــبول                

 ..السيد اليفايف 

دوات ها األعــّد، و( النــور ) ن لــالل قيفــيدته ويظ ــر ذلــك مــ              

 :، حي  يقول الفاعلة لتكامب الفكر 
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 دبققـــــــــــافيت وتوحـــــــــــد  

 

ــرد     ــرد  وتشــــ  ومتــــ

 

ـ   ــ ــات كـ ــد فـ ــا قـ ــت مـ  أدركـ

 

 ــــب الدارســـ   ع ـــد    

 

ــف   ــد مققــــ ــالفكر جــــ  فــــ

     

ــد    ــري مقيــ ــب غــ  والعقــ

 

 والكــــون تبــــدو لــــ  زوايـــــ

 

 ــــارب أمــــام  ، يف يــــد    

 

ـــا ــب ، للســ ــالق العقــ  إن انطــ

 

 ريـــــن أعظـــــم مرشـــــد 

 

 ج تنظــــروا  هــــو عيــــنكم ، 

 

 ! يومــــا  ؛ دبعقــــب أرمــــد  

 

ـ  ــ ــ  يبــــ ــب العــــ  داوورب مقــــ

 

ــاٍف ، أدبعــد     ـــيفر كــب ل

 

ــددٍ   ــا  لتجــــــ ــا طالبــــــ  يــــــ

 

ــدد     ــبيب جتــ ــ ا ســ  هــ

 

ـــ   ــوى للتجــــ ــب دعـــ  دع كـــ

 

ــد   ــب مقل  ــد ك ــدد ، عن  ـ

 

 ســـر كيـــف شـــاء العقــــب آ    

 

 ِمـــن ، إن يشـــأ ، أو احلـــِد  

 

 يف حانــــــــة إن عشــــــــت ، أو 

 

 دبكنيســـة ، أو مســـجد   

 

ــب أو  أ ــا ، فالعقـــــ ــا أنـــــ  مـــــ

 

صـــلا لـــدين حممـــد    

3

  

 

                                                 
 
 . 40ص / المصدر السابق  - 



  4 

،  لمتناقمبلواإلدراكية  ؤهالته التحسسية ودبناء الفكر              

لتمييز واجلتيار املنتجة ، أمر طبيع  يتجه فيه ل و كاسب ايربة

 ..على أسا  ألالق  وإنسان  

 اتـه  ويضع املعايري الدقيقة اليت نكن أ  شصل دبنـاء توج               

والعقـب غـري   ) ، (  فـالفكر جـد مققـف   ) من لال ا ، الكائن دب  ؛ 

، (  هـو عيـنكم ، ج تنظـروا   : ) ، ليكون نتاجـه مـن لـالل    (  مقيد

 ( .. !؛ دبعقب أرمد يوما  )

واجســتعارة واملعــان  ،  وعنــد تفحــل مجاليــة التشــبيه                 

، دبسـاطت ا   البالغيـة ، رغـم   –الشعرية والشاعرية اليفور جمريات و

الرمد والعقب ، : عممب فلسفة دبناء الفكرة دب  من  مجع نرى دقة ما

 ..دبدج  من الرمد والع   

ومحايتـه ووقايتـه    متبعـا يف تكـوين الفكـر   ودب  ا كان              

الرشيد والعقالن  ، فأين ما حّب ، كـان فكـررب    األسلوبوعالجه ، 

يـاة السـوية ، هـو سـيد     القويم دبال زيغ عن اليفالي ، لكونه يف احل

دبسـالمة السـلوك    وامل يمن األول واأللريدبالتمييز واجلتيار ، املوقف 

 ..  والعمب

ــو                    ــالق دبس ــر ، واجنط ــويم الفك ــانة دبق ــدعو للحيف ــ ا ي ل

أو تأثري الفكر غري السو  ميفطنع ، الفكر وسالمته ، دون معوق 

 ..أو امللوث أو املنحرف 

ات ا ، لكنـه يتصطاهـا   املواقع واملواطن املادية ومؤشـر وتعددت            

صب اهلل )، حينما أوصله العقب لدين حممد  إىل أعممب من مضامين ا

معنارب الفلسـف  املبسـط الرائـع الـ       استيعاب ، دب( عليه وآله وسلم

استقامة دب وذلك يتصطى البناء املاد  ، للوصول إىل البناء غري املاد  ،

 ..النفس والسلوك والعمب دبناء الفكر والروي و
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وفمب أسس ودبناء رص  ، لكون على ويضع منطلقا  فكريا               

األدوات وما يـدلب   تتبلور فلسفة احلياة ، والتيار الفكر من لالله

ــة  ــات الفكريـ ــمن العمليـ ــائ   ل ، ضـ ــات أو النتـ ــون املصرجـ تكـ

 ..دود األفعال ال اتية واملوضوعية وانعكاساته على ر

ع  ) قيفيدة  والبعد الفلسف  يف من الرؤيا ههو ما نستشفُّو             

 ( :اإلله 

 

 نظـــرت الوجـــود دبعـــ  البشـــر  

 

 فالي الوجود قبـيف اليفوـور    

 

  ومّلــــا نظــــرت دبعــــ  اإللــــه    

 

ــر     ــه أغ ــ  دبوج ــدا ل ــه دب  إلي

 

 تـألف مـن فعــب لـري وشــر         اة ـال احليـت أّن مجـأدركـف

 

 ل فف  النقل تبيفر سّر الكما

 

وسّر احلياة وسّر الفكـر  

3

  

 

دبعـ   : وشتان ما دب  فلسفة دبناء الفكـر يف النظـر للوجـود                 

 :دباملصطط اآلت   ، ونكن توضيف ه ا النظراإلله ، ودبع  البشر  

 

 

 

 

 

 فلسفة النظر للوجوديب  (  3) خمطط 
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 لوجودل
 الوجود قبيف اليفوور دبع  البشر

 نقاوة دبدا ل  دبوجه أغر  دبع  اإلله 

 تشويه
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ن ، وسـالمة  وهو مما يعا ؛ سالمة اجلعب التكويا لإلنسا              

، ليحقـمب  ما حيمله اإلنسـان مـن اجلعـب التشـريع  اإل ـ       ونقاوة 

دبدا لـ   : النظر للوجود دبع  اإلله ايالمب عز وجب ، وتكون النتيجة 

 .. دبوجه أغرالوجود 

وخبالف ذلك يكون ؛ نقل يف ذات اجلعـب التكـويا ، أو                

ملا جاء ضمن اجلعـب  استقماراته ، وتشويه لدى اإلنسان يف استقباله 

هـ ا التشـويه   التشريع  اإل   ، أو يف كيفية ف مه ، أو يتماشـى  

القاصر ، وتكـون   لوجود دبع  البشرليكون النظر لمع ميفاحله ، 

 .. فالي الوجود قبيف اليفوور: النتيجة 

مـا تفعلـه   ويكشف عن ما دبلـغ مـن عمـمب فلسـف  ، دبف ـم                    

واإلدراك والـتفكري   املـؤثرة علـى الرؤيـا    ملاديـة السـلبية  التأثريات ا

 ..والدوافع 

ــن                  ــه م ــا رني ــان ، وم ــرة اإلنس ــات وفط ــأثري الروحاني ــا لت وم

إرادبيات يـدرك دب ـا التمتوـع حبقيقـة وجـود احليـاة الدنيويـة ومـا         

دبعدها ، دون تشويه ما لوثته الضبادبية الشيطانية ، اليت محول دبشرِّها 

دبـالنور اإل ـ  ، واملمتـع     فمب ايـري الواسـع النيِّـر   أ حقيقة دون معرفة

 .. وآثاررب عرب احلياة وما دبعدها  دبنتائ  ايري وفعله

صفاء الفكر ِمّما ُيعك ـررب ، حـمب الكشـف عـن      فضال  عن             

 ..تف م ما حييطنا على وجه احلقيقة نقل املدارك و

ــّواق إىل املع              ــان الت ــدفع دباإلنس ــا ي ــة احلقيِمّم ــة  تادبع ــة رف ق

دون حواجب وحـواجز ، جسـتقمار   لتتضف اليفورة على ما ه  عليه ، 

لـئال ُيعك ـر   ، منـه   والوقايـة  ودرء الشر واجحتيـاط ، ايري واليفاحل 

 ..  دبية وصفو املناخ اإلنسان  النبيبانسيا
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   املبحث الثاني
 العقل واإلميان واإلصالح االجتماعي

 

دما ما تقدم ذكررب يف املبح  األول من مدلب ومفاهيم ، وما دبع            

 ..تضمن دبناء الفكر وفلسفته يف شعر السيد اليفايف 

ســتكون لنــا وقفــة خمتيفــرة علــى وفــمب مــا يســع البحــ  ،             

 : للمحورين اآلتي  

 . لعقب واإلنان يف شعر اليفايفا: أوج  

 . اإلنان واإلصالي اججتماع : ثانيا  

 

 لعقل واإلميان يف شعر الصايفا: أواًل 
 

 Mind andالعقـب واإلنـان   اسـتكماج  ِلمـا تقـّدم ، فـإّن                   

Faith    وطبيعـة  ، هما من أساسيات دبناء الفكر اإلنسـان  العميـمب

منحارب الفرد  أو اجلمع  ، وليفوصا  حينا يتيفف دبسـالمة ونقـاوة   

ـ     لي ـا ، والـ   يـدمِّر    يمب إالفطرة ، دون وصـول ملـوث الفكـر البغ

 ـا مـن البشـرية    رقعة واسعة من األرض وما علي، اجلمع   دبتعاظمه

 ..واملصلوقات األلر 

لبيئة واملناخ التنظيمـ  للحيـاة ؛   وامتداد ذلك حتى يشمب ا               

املنظور وغري املنظور ، ويغزو األمـم والشـعوب ، مـع دبريـمب الققافـات      
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ا  كــب مــا متتلكــه مــن قــيم املنحرفــة وكســرة ايبــز ، كاســح

وتقاليد وعلوم وتراكم ثقـايف وتراثـ  قـويم ، وكأنـه     وألالقيات 

الفــريو  الــدالب علــى أنظمــة احلاســوب دون رادع ، فيــدمِّر كــب 

 ..النتاجات النافعة والرائعة 

 ، ومـا تبـع نـوررب ،   وقد اهتم دسـتور احليـاة ؛ القـرآن الكـريم                  

ــار ، األحاديــ  النبويــة الشــريفة ــنحن  ــى  ، وأقــول األئمــة األط  وَم

 ..العلم واإلنان منحاهم القويم ؛ دبالعقب و

 السـمة األساسـية والفاعلـة ، دون    ، وكان خماطبة العقـول              

 ..حمدد حلدود وزمان وما ُيكمِّب 

وكله شاهد على تشجيع دبناء اجسرتاتيجيات العلميـة الـيت                 

لسـالمة احليـاة    ، عامة اإلنان ال   ج منا  منـه محرر الشعوب ، دبد

 ..وتش يب التطلعات واألعمال وتقون ا 

كونيـة امليفـدر   مـن أصـالة   ، رب شـعر  أدبعادواليفايف واستمّد               

 ..امُلستقى منه 

وما البيئة املفعمـة دباإلنـان وروي اةبـة اإلنسـانية املقوِّمـة                    

، إّج األرض اييفبة والشاليفة عرب األزمـان الـيت   واملبلورة ألفكاررب 

 ..ُتنِبت ايري واليفالي ، رغم كب الظروف الطارئة 

، والـ   مجـع في ـا    ( اهلل )  دبعنـوان ؛  ومن هنا جاءت قيفـيدته              

قـرأ  التطلُّع الققـايف واحلضـار  ، ون  و، عممب إنان الوع  الفلسف  

 :      ا جاء في ا مم

 

ــور األ ــما اهلل نـ ــور السـ  رض نـ

 

ــا    ــا أن ــوجرب ال  ... م ــامل ال ل ــا الع  م

 

 أعمى الـورى َمـنحن ج يـرى نـوررب     

 

ــارب ال     ــن عينـ ــاهد ال أيـ  أمل يشـ

 

 عمــــى ومل تيفــــدقه رؤيــــارب      أعمته عينارب وأغفى على 
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 تــارب مــن النــور ، وكــم معشــر 

 

 إن تــــزد النــــور  ــــم تــــاهوا  

 

 كم تك ب الع   ا تّدع  

 

ــارب   ــامل ألفـــ ــف العـــ   فأوضـــ

 

ــا   ــ  احلج ــون دبع  أرارب يف الك

 

ــرآرب    ــ   ـــ ــرك العـــ  ج أشـــ

 

ــاررب   ــك إنكـ ــى عقلـ  إذا ادعـ

 

ــأنكر  ــوارب   فــ ــب ودعــ  العقــ

 

 معظمــ  كــون  مــن فيضــه 

 

ــارب     ــ  إيـــ ــغر  ف مـــ  ُميفـــ

 

 عجبـــت مـــن ســـاع  إىل غـــريرب 

 

 والكــب لفــه ، هــو معنــارب     

 

 تألـــه الـــبعمب شـــعورا  دبـــه    

 

ــاي   ــبيت اهلل : فيفـــــ  يف حـــــ

 

ــ ــوى مقلمــــ ــو رآرب  ــــ  ا ولــــ

 

 ( طـور سـينارب   ) موسى هوى من  

 

ــرؤ شـــاعر     ــاهلل امـ ــرف دبـ  أعـ

 

 يـــدرك يف الكـــون لفايـــارب  

 

 وعــــدت للصــــالمب أدعــــورب أن 

 

ــارب      ــوم ألقـ ــور  يـ ــد نـ يزيـ

3

 

 

أرارب يف ) الفلسـفية عنـد ؛   قرينت ـا  ولنفتف الرؤيا الشـعرية و              

عـ   ج أشـرك ال ) ، ولغزها الرائع يكمن يف ؛ (  الكون دبع  احلجا

 ( ..  رآرب
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، ورؤى الع  اليت تكـ دب ا  وشتان ما دب  رؤى العقب والفطرة            

أوجه من اجلوانب املاديـة وانطباعات ـا ومـا تكـون عليـه احلقيقـة       

الكائنة في ا ، وما رر  علي ا من تغريات جزئية ، ور ـا تغـيريات   

 ( .. كم تك ب الع   ا تّدع ) شاملة ، و 

، فاحلتمية البالغة الـيت جدبـّد   (  إذا ادعى عقلك إنكاررب) ما ؛ أ            

 ( .. فأنكر العقب ودعوارب) من ا ؛ 

ــب             ــايف  ويواص ــيد اليف ــعرا  دب الس ــة ش ــه الفكري يف  ، إدبداعات

 ( :اجلامعة ) قيفيدة 

 

ــ رب   ــان تالمي ــال إن  أدبط

 

ــة      ــم مانعـ ــب  ـ ــال عراقيـ  فـ

 

  للعقب وايلـمب وـّو دب ـا     

 

  ـا األنفـس ايانعـة     تطرد من 

 

ف ب رأيتم مقب ذ  اجلامعة      حسحل أجر اهلل عن أجرة  

3

  

 

وعندرب رمع دب  العقب واإلنان ، ويدعمه عظيم ما للـمب                 

 ( .. ف ب رأيتم مقب ذ  اجلامعة) اهلل تعاىل ، 

 دبـ  اهلل ) وما أروع ما كتـب فلسـفته شـعرا  ، يف قيفـيدته                    

 : وال   مجع مقارنا  استف اميا  استقرائيا  ( والطبيعة 

 

ــاء ال    ــدين غب ــول امللح  هــب يف عق

 

 أم يف عيون امللحدين عمـاء ال    

 

ــدعا      ــال  مب ــال  أّن عق ــوز عق ــ اء ال      أر ــة دبل ــه طبيع ــد أدبدعت  ق
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 قلنا الطبيعة واإلله سواء      وإذا الطبيعة أدركت وتيفرفت 

 

 ات دبســــررب اهلل أحيــــا الكائنــــ

 

 فبيفــمت ا تتصاطــب األشــياء  

 

عبدحنتك أرض أذعنت ومساء   يا شامال  كب الوجود حبكمه 

3

 

 

ومـا   الغبـاء والعمـى ،   تبيـان  دبـ  :  يكمن السؤال وفلسفة              

، ومل خيــاطبوا  عيـون امللحـدين  ،  و عقـول امللحــدين ؛  عليـه   ؤشـر ي

 !! ..ال  عته طبيعة دبل اءأدبد،  ؛ أروز عقال  مبدعا  هأنفس م ، دبأن

ــب ، وامل   و                  ــمب العق ــن طري ــة ع ــات املدرك ــال مادي ــات ال ادي

معا   اماك رتاش ، أو  ا الع ة منحداملدركة عن طريمب احلوا  ووا

لإلدراك عاب السادبمب يف املدركات لدى الفرد السو  ، يتطلب اجستي

 ..له واملكمِّب 

 عن طريـمب احلقيقـة أو األرضـية النقيـة     وه ا ج يكون إّج               

أو سيِّرها أ  تعيفب مله من ثقافات جمّردة ، اليت ج ياليفاحلة مما  

 .. ج ب 

ــرارب               ــا ي ــد م ــيد ويؤك ــيدته ؛ الالس ــايف يف قيف ــ  اهلل ) يف دب

 ( :والعقب 

 

ــه    ــى ردبـ ــب علـ ــى العقـ  إذا طغـ

 

ــب       ــو اجل  ــارب ه ــب معن  فالعق

 

ــ   ــى اي ــب عل ــرتض العق  من دبعمب ميفـنوعاته العقـب       المب  يع

                                                 
 
 .  24ص / المصدر السابق / إدمان الصافي ؛ ددوان في اإللهيات / الحمد الصافي النجفي  - 

/  252 / 3ط/ لبننان  / بينروت  / مطابع صادر ردحناني  ( / شرر ) ونشرت الدضًا في ددوانخ  -     

 . 72 ص 
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 إن دبان فضـب العقـب يف صـنعه     

     

ــب     ــه الفض ــب ل ــانع العق  فيف

 

 عبدتـــــه مل أدرك مـــــا كن ـــــه 

 

 واجلزء هب يعـرف مـا الكـب     

 

ــالق    ــه لـــــــ  مل أدر إّج إنـــــــ

 

وإنـــــا لشمســـــه ِظـــــب 

3

  

 

ــ                ــكك   وكمـ ــن يشـ ــدهم ملـ ــول واحـ ــع  : ا يقـ ــن مواقـ أيـ

 ..تشكيكك ال

ملاذا ج تشكك دبأّنك غري ول عقله ، عندما أعيارب املرض ، ويق             

 .. املعلول ال  ب وجود العلة من عدم وجودها يراربف .. مريمب ال 

فكيف تشكك دباألعظم ، وأنت املصلوق اليفغري واملتناه                 

 !!.. ورغم ذلك ج تعرف ما دبداللك ال، يف اليفغر 

اةدودة إىل الال حمدودة يف الرياضـيات  الش ء جة نتيوهب                

 ..اليففر ال إج

تـأثري العقـول والعقالنيـة    السيد اليفـايف جتردبتـه يف    ويب              

ــر   ــة الكف ــن قبض ــالت م ــر   ،   لإلف ــع الفك ــالل تطّل ــن ل ــك م وذل

 : أدبياته  كما يف ... واجستيعاب واإلدراك

 

 آمنت دبعد الكفـر ، دبعـد تأمـب     

 

 ، هــــ ا هــــو اإلنــــان    ومتــــرٍد  

 

ذا العقب ، للمُب الكون ، والقرآن   يف الكون معجزتان حّيرتا معا   

 

   

 

                                                 
 
 . 25ص/ المصدر السابق  - 
2
 . 5 3ص / 262 /  2ط/ نان لب/ بيروت / مطبعة كرم / الشالل / الحمد الصافي النجفي  - 
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عاب اجسـتي و التأمـب  وهو ما يتولد من عممب الـوع  والدقـة يف              

 ..املبا على طمأنينة اإلنان 

يف األكقـر رسـولا  واألعمـمب    اإلنـان  يأل  دبطبيعة احلال ، و            

ـ  للمسـتوى العـال    بلـو  الدبعد متاسـك الفكـر و  ، مسك الت العلم دب

 ..  األدوات اليت نتلك اواملعرفة و

، ويبدو أّن اجل ب هنا من  يف حاجت قد ينبع الكفر من اجل بو           

 ..مع  دباب اجل ب دبأمر 

مؤدارب إىل احلقيقة ويكون ،  ، عند اإلحاطة دباألمروالعلم                  

جمريات و الفكر ، –قدرات العقب مفيفلية ان املنطلمب من واإلن

 :مع استقراء ما يدور اجستعدادات 

 

 قـالوا  الطبيعــة كّونتنـا ، قلــت إن     

 

 تُك أدركتحن يف اليفونع ، ف ـ  إلـه      

 

!أيفوق عقلك ، عقب َمنحن سّوارب ال   أو ج فكيف إذن تكوِّن مدركا   

3

   

 

دبالتسـاؤل ؛ دبأنـك َمـنحن    ، لعقول السيد اليفايف ُيصاطب اأيضا  و             

ن فاقد تقول دبأّن الطبيعة ه  ايالقة ، وأدركت ما اليفنع ، فأنت إذ

 ..استيعاب احلقيقة الواضحة 

 :ودب  ا اججتارب العقل  يقول             

 

درك ردب أفاق عقب الورى ف  إن أضب األنام عقب ، فعقل    

 

    

ة من أهمية ، وما للوراثة من تأثري ، ومنه مـا يتعلـمب   وما للبيئ               

اججتماع  ، الدافع دباإلنسان إىل اجمتقال للعقب  -دباملوروث األلالق  

                                                 
 
 . 287ص / المصدر السابق   - 
2
 . 8 ص / المصدر السابق / إدمان الصافي ؛ ددوان في اإللهيات / الحمد الصافي النجفي  - 
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والعلم والتطّلع إىل أنقى فكر وأعظمه واجنفتاي على فضاء النـور  

 : اإل   

 

 جد  حممد كان داعية ا ـدى     

 

فإذا ضللت فلست دبادبن حممد 

3

    

 

يتطلــع  الفلسـفية ،  وتـرى الســيد اليفـايف مــن لـالل أســئلته              

 : داية واإلنان لمعرفة وال

 

ــحبا   ــريف والس ــوق ال ــنحن ذا يس  َم

 

ــار والعشـــب    ــت األزهـ  ا وينبـ

 

ــى   ــو اجلن ــجار حل ــنحن أودع األش  َم

 

 وَمـــنحن ســـقانا ماءنـــا العـــ دبا  

 

 ددبا  على دبنيه ، العطف واحل      َمنحن عّلم احليوان ، ج عن ِحجى  

 

 َمـــنحن يـــرزق األحيـــاء أقوات ـــا     

 

ــا     ــا حّبـ ــؤال  دبين ـ ــنحن يـ  وَمـ

 

 َمــنحن كــّون اجلســم وأعطــى لــه   

 

ــا     ــه ، قلبـ ــا  يدعونـ  حمرِّكـ

 

 وَمنحن ، وَمنحن هي ـات أحيفـ  الـ       

 

 أعطــى ِلمــا هــّب ومــا ددبــا       

 

ــه      ــد  ، مسِّــ ــ ا عادبــ ــ   ــ  إنِّــ

 

طبيعـــة ، إنحن شـــئَت أو َردّبـــا 

 

  

 

                                                 
 
 .  3ص / المصدر السابق   - 
2
 . 33ص / المصدر السابق / الشالل / الحمد الصافي النجفي   - 
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، مــرورا  دبالعقــب لتنميــة الــوع  حلوار النــادبع مــن الــوع  فــا              

اإلنان دبايالمب عز وجب ، لالنطالق دبيففاء الفكـر   ثمرتنخ لتكون 

النادبعـة مـن صـدق النّيـة واألهـداف والغايـات ،        واملعرفة مالعل صوب

 ..رؤى مقمرة يدمة اإلنسانية ، دبأرقى فلسفة منه و

 

 اإلميان واإلصالح االجتماعي: ثانيًا 
 

آلــر يف فكــر الســيد اليفــايف  اســتكماج ، ومــن مضــمون              

النجف  ، رسدرب ويفيفف عنه شعررب الع ب ، أج وهو اإلنان وما لـه  

 .. من فاعلية يف اإلصالي اججتماع  

اهتمت دبه العلوم اججتماعيـة ، رغـم تفـاوت مدارسـ ا      وهو ما             

  Faithال   اعتـرب اإلنـان   ونظريات ا ، ودباييفو  علم اججتماع 

اجعتقاد الراسخ ال   ج يقب يف قوته عن اليق  ، ولكن ج نكن 

ويعتمـد أساسـا  علـى الققـة وطمأنينـة      . نقله عن طريـمب الربهـان   

.النفس ، أكقر مما يعتمد على احلج  العقلية 

3

  

إّج ،   ;Faith Healing Faith Cureومــا العــالج الــديا               

من لالل إنانـه  ، جضطرادبات البدنية والعقلية عن املريمب سار اا 

..العميمب ، دبأّن قوى غيبية قد تدللت ليفاحله من لالل أداء اليفالة 

 

 

محليـب علـم   دبعمب العلوم الوضعية ، ومن ـا  وه ا  حدودية              

 ..وعلم اججتماع النفس ، 

اللسـان والقلـب واجلـواري ،     الكامن دبـ   أما فاعلية اإلنان              

 .. األمن والطمأنينة واجستقرار النفس  والروح  فمن نتائجه

                                                 
 
 . 55ص / ع السابق المرج/ الحمد  ورشيد النور  جي  - 
2
/ بيروت / دار العودة /   ج/ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي / عبد المنعم الحفني . د  - 

 . 222ص /  278 /   ط
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 دبقـوة ايـالمب     الرسـوخ و ويولد اإلنان مطلـمب التيفـديمب                 

وقدرته على كب ش ء ، ووحدانية ايالمب املنبقمب عنه وحدة اججتارب 

 ..واجلزاء واحلمب والعدالة 

التـوازن يف دوالـب الـنفس البشـرية ومـا       ، دبنـاء لر و عنى آ             

 ..م السلوك واألعمال حييط دب ا ، للوصول إىل قوي

وأدنــى مــا نكــن أن يكــون نــات  عــن اإلنــان ، كيفيــة             

وما ينبقمب منه من قـوة  ياة الدنيوية واجلزاء األلرو  ، النظرة إىل احل

، ودبـ  اج ـراف    الردع يف دوالـب الـنفس البشـرية ، فيحـول دبينـه     

 ..والوقوف دون ارتكاب اةارم 

النجـف األشـرف   دبيئـة  ه رب األدبعاد من واستقى السيد اليفايف               

اليت ترعرع ووى في ا فكريـا  وعقائـديا  ، والـ   يغلـب دبطادبع ـا      

العفو  العام ؛ الطادبع الديا ، والدراسات املتواصلة يف خمتلف العلوم 

الــتفكري والتحليـب واججت ــاد دبــأدوات العلــوم   الدينيـة ، و نحــى 

وأساليب البح  العلم  ، ويف دقائمب األمـور الفق يـة املعاجلـة ألمـور     

 ..احلياة الدينية والدنيوية 

فضال  عن ما ت تم النجـف األشـرف وي ـتم جمتمع ـا دبـاألدب                     

 ..والشعر والعلوم األلرى 

يف كب أروقت ا ،  والعلم واملعرفة واإلنان التنوع ، ل ا يدلب               

ويتفحل دبكـب األدبعـاد حقيقت ـا ، ويراهـا دبنـور العلـم ، كأن ـا        

ــا   ــك دبالكلمــات ، فينعت  غريبــة األطــوار ، ج يعــرف أن رســد ذل

 .. دبالعبارات اجلاهزة لديه دون وع  الغريب 

ب سـيف  إىل جانف ب يوجد يف اإلسالم غري سيف ذو الفقار  ،               

، سيفا  دبسماته وأفعاله ( اهلل عليه وآله وسلم  صب) الرسول األكرم 

 ..عند الشدائد وعجيب أطواررب 
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اهلل ) ل ا ج جمال للتفكري يف سفاسف القول ، إّج لدحرها دبـ                

مـا رـر  مـن اليفـراع     املرتدبعة يف إحدى قيفائد اليفايف ، و( أكرب  

 .. إلنسان ل ااإلصالح  للنفس والفكر وقو

لتقبـت عظمـة    إج ، لية أمام السيد اليفايفا للحقائمب املتجوم              

 : ووحدانيته ، حي    يقول ( عز وجب ) ايالمب 

 

 أفكر دبالسفاسـف يف احليـاة  

 

ــات   ــائمب راهن ــب ا حق  وأحس

 

اهلل أكرب: صياي مؤذن   فيقطع ل  سالسب ترهات 

3

 

 

أن يكون املـؤذن ذاتـه ، دبـب هـو املضـمون       شرتطج ير ا و                

قائمب املتجليـة يف عظمـة ايـالمب    يقيفد احل الرمز  ، ال   من لالله

، دبعد ما يطرأ من صراعات داللية لدى اإلنسـان ، وذلـك   ( هجب جالل)

 :ما يؤكدرب جحقا  يف القيفيدة ذات ا دبقوله 

 

 وأغرق يف مطالعة الكتاب

 

 وأنعــم دبــ  أوهــام عــ اب 

 

اهلل أكرب: صراخ مؤذن   إىل دنيا اليفوابفريجعا 

 

 

 

منق  له من ، ف و (  اهلل أكرب ) نور ؛ وترى امتداد القيفيدة دبرق            

من امللوثات املصتلفـة يف عـامل   غفلة الظلمة ، وما يطرأ على األلباب 

، والتيـارب دبـ    اليفراعات والفوضـى احلضـارية الشـاخمة  جازرهـا     

 :ما يقول  وألرى ، كمشوهة فكرة 

                                                 
 
 .   ص / المصدر السابق / إدمان الصافي ؛ ددوان في اإللهيات / الحمد الصافي النجفي  - 
2
 . 2 ص / نفس المصدر  - 
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ــتات ــ  شــ ــ  يف أحاديــ  ونألــ

 

 ونبقى دب  هـاك ودبـ  هـات    

 

اهلل أكرب: فان مب صائحا    فامسع صوت حّ  على اليفالة

3

 

 

وتضيع الكلمات دب  شـتات األحاديـ  البشـرية ، وجمريـات                

 ..ل  والعطاء فوضى األ

حـ  الـروي   األذان لُي دبـه  واملنق  من تلك الغيبودبة ، ما يستن مب           

 ..من جديد وينقل ا إىل حياة اليفالة 

، للن وض دبكب وه ا جانب من فلسفة األذان وفلسفة اليفالة            

، إلعادة هندسة اإلنسـان ، دبإنسـانية    القوى ال   يدعم ا اهلل أكرب

الفكــر والــنفس والــروي والســلوك والتعــاط  مــع أليــه أو نظــريرب 

 ..اإلنسان 

ــب             ــاع  ، دب ويواص ــالي اججتم ــان واإلص ــمب اإلن ــريته  عم مس

ومنه ما يربز دبتوج اته العقلية دب  دبناء الفكر والفلسفة ، اليفالي 

  ( :اإلنان ) ؛ يف قيفيدة 

 
 راي يقـــوى علـــى املـــدى إنـــان 

 

 فربدبـــ  قـــد امـــتال وجـــدان     

 

 قيب ل  هب عرفته دبدليب

 

 أو حبس ش دته أو عيان ال 

ــوى    ــحل أق ــان قل ــال ، إن ــت ك  قل

     

 يف دعـــاوى احلـــوا  والربهـــان 

 

 ماثب يف مدارك  ككيـان    واضف ل  ، وضوي روحـ  وعقلـ   

                                                 
 
 . 4 ص / نفس المصدر  - 
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 هـــو رمـــز الوجـــود ، ســـر التجلـــ 

 

 هو روي األكوان معنـى املعـان    

 

 كلمــــا عفتــــه رجعــــت إليــــه

 

ــان    ــاء ل غيفـ ــوع األفيـ  كرجـ

 

ــود    ــاهلل روي وجـ ــاد  دبـ  فاعتقـ

 

 وجحــــود  لــــه انتحــــار ثــــانك 

 

 يـــت عنـــهممســـك فيـــه وإن ختل

 

 حــافه لــ  وإن تركــت عنــان  

 

 ف ــو شــرح  لــدى انقطــاع دبيــان  

 

 وهو نطق  يـوم انعقـاد لسـان     

 

 كـــب جســـم  زوائـــد وفضـــول 

 

ــّوان    ــدع  سـ ــن مبـ ــدتا عـ  أدبعـ

 

وهو دباق  وكب ش ء فان  وَسَيْفنى جسم  غدا  وسأدبقى

3

 

 

ويفـتف السـيد اليفــايف أدبوادبـه الفلســفية الكائنـة يف دبنــاء                  

العقب ، دبتنميتـه   –لفكر التوحيد  ، وما نتلك من عممب اإلنان ا

ــالح  ،  ــويررب اإلص ــان  وتط ــدى إن ــى امل ــوى عل ــون  راي يق ، ليك

 .. الوجدان دبكب مجاليته حبب اهلل تعاىل 

أو ،  هـب عرفتـه دبـدليب   : فلسـفة اإلحلاديـة   ال ؛ دبقوى وتتبارى            

،  إنـان قلـحل أقـوى   : ة دييوالفلسفة التوح..  حبس ش دته أو عيان ال

، لكونه واضف دبالعقب والروي ، ودبرمـز   يف دعاوى احلوا  والربهان

 ، وماثب يف املدارك والكيـان  وجودالروي الوجود ، وروي األكوان ، و

 ..دب  الوجود وفناء ايلمب والنطمب واللسان 
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 :له فيقول  ألرى إنانه يف قيفيدة السيد اليفايف ويواصب              

 

 ند  من اإلنان أعظم ثروةع

 

 فاهلل ذلـر  والقـراء األنحنَفـس    

 

 لو أملك الدنيا دبكب ج ات ـا 

 

من دون إنان ، فإن  مفلس 

3

 

 

القروة الـيت ج يقادبلـ ا أمـوال     أعظم ونقب الفكر دباإلنان ،              

 ..ه  الدنيا وما دبعدها منطلمب اإلصالي ، و ا نيا ، لكونالد

اإلفال  احلقيق  والضياع ، حينما يكون الفرد من دون  أما             

 ..إنان ، مما يعا أنه من دون هوية ملسريته وكيانه 

الـدوالب ودقـة    مـن في ـا  حظوة  رائعة ، حي  يبدأ ولإلصالي               

، ومن ـا  ( العظـيم  رسـم ) العقيدة الواعيـة ، وذلـك نـرارب يف قيفـيدة     

 : نقتطف 

 

 من الـورى يفتش غري  عن إلٍه 

 

 ويعبد أشباحا   م ، وجسوما 

 

 وإنــ  مــا أل، ــت ، حتــى حممــدا 

 

وإن شّع نورا  لالـدا  وعلومـا   

 

 

 

وهك ا يدلب يف العممب الفلسف  لبناء الفكـر ، وجمريـات              

 ..التوحيد والعبادة ، وه  متقب روي ثقافة التمييز واجلتيار 

  ، ان هو ؛ اإلصالي اججتماع  النفسومن مؤشرات آثار اإلن               

القويم ، وهو مـا ينـاد     ودعامته ، اليق  دبه ، من لالل دبناء الفكر

 :فيقول ( اهلل والنواة ) ؛ اليفايف يف قيفيدته  السيد دبه
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 اعــــرتايف دبايــــالمب الفــــرد ، ديــــن 

 

 وصـالت  واليفــوُم ، هــ ا الــيق   

 

ــالة ازدراء  مل أقــــــب ذاك ، يف اليفــــ

 

 والســـر في ـــا يـــب  أو صـــيام  ، 

 

ــى  ــيق  عنــــد  أمســ ــري أن الــ  غــ

     

 كــبو شــ ء لــدى الــيق  ي ــون 

 

ــب  ــه دليـــ ــ ء هلل فيـــ ــب شـــ  كـــ

 

ــون   ــرتاب اجلن ــب ، واس ــن العق  آم

 

ــ     ــواة حلـــ ــر النـــ ــا أدبيفـــ  حيقمـــ

 

ــون     ــ  وســـرورب املكنـ ــُد ردبـ  يبـ

 

 كيف قد كوِّنتحن ، كيف اسـتمرت 

 

 لتـــدوم احليـــاة والتكـــوين ال   

 

 اف نـــــا القيفـــــد ظـــــاهر حلجانـــــ

 

 وك ا القيفد ، دباحلجى مقـرون  

 

ــد   ــة قيفـــ ــت للطبيعـــ  وإذا كانـــ

 

 ف ــ  اهلل ، ولــيكن مــا يكــون 

 

ــ ا   ــٍد ، ف ــ ــد  دبقيفــ ــب ملحــ  إن يقــ

 

 هو دين  ، لكـن يكفـر مشـ     

 

ــٍه   ــه ، دبإلـــــ ــؤمن دون علمـــــ  مـــــ

 

 وعلى الكفر منه يبـدو الـيق    

 

ــد   ــؤاد يقيفــ ــؤمن الفــ ــدما يــ  عنــ

 

ــريرب تلقـــ      ــو ديـــن  ، وغـ ف ـ

3
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وحيمب تيفويب ويقف دبوع  صوب فلسفة الدين واليق  ،               

يف التوحيـد ، لتيفـلف كـب السـرائر دبقـوة       لرشـد لعودة لالكفر وا

 ..اإلنان دباهلل تعاىل ، الواحد األحد 

هك ا تتكلم القيفـائد اليفـافية النجفيـة  دون تعليـمب أو                   

من األعماق محليب نقد  ، ف   اليفورة الشعرية والشعورية النادبعة 

ــد   ــب ذرة ت ــه ، وك ــه وكلمت ــان  خبالق ــان اإلنس ــاق اإلن  لوأعم

 ..  دبوحدانية وردبودبية ايالمب 

، اإلصـالي ورشـاد    ومن ه ا السبيب الواضف يتلمس اليفـايف                

 ..اجملتمع 

أو يشــعر كأنــه هــو الــ   يكتب ــا  ، فمــن يقــرأ قيفــائدرب               

، أو إعادتـه حلقيقـة محسسـه    اسيسـه  ، ِلمـا تنطـمب عـن أح   ُيملي ا 

، دبـب واملغمـور دبفـيمب اإلنـان     األمـ   ودقة حالة املتطلـع  وحواسه ، 

 ..الرافع ملكانة اإلنسان 

ما ايـالمب ومـا املصلـوق ، وينـاد  دبسـمة      ، ويتحسس دبروحه               

التجرود من تعيفب املاديات الدنيوية احلاجبـة للبيفـرية عـن ا دايـة     

 ..ما خيلقا من صفاء الروي البشرية واإلنان ، و

وذلك يظ ر مما نتطلع إليه يف أدبياته الرائعة اليت متقب العممب              

 :   احلس  ، وهو يقول 

 

 جتـــّرد لإللـــه واصـــغ تســـمع

 

 كالمـــا  مـــن لـــدن رب  قـــدير 

 

 دبإذن النفس تسـمعه فيفـيحا   

 

 متى صفيت نفسك مـن شـرور   

 

 لنــا مــن حبــررب فــيمب غزيــر    

 

 لنـــا دبســـاقية الشـــعور يســـري 
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 وما تعط  السـواق  أ  فـيمب  

 

ــصور   ــأنواع اليفـ ــت دبـ إذا ملئـ

3

 

 

وفيفــاحت ا ، يكمــن مــا ييفــلف الــ ات ودبــ  مســع الــنفس              

الفردية واجلمعية واجملتمعية من شوائب حب الـدنيا ، وتلتقـ  دب ـا    

 .. متى صفيت نفسك من شرورواضحة ، 

، ل تـه ولـ ة    شـاعرنا السـيد اليفـايف    رىي، وعند أفمب اإلنان             

 ..س ا إّج من لالل الروي اليفافية البشرية املفعمة دبروحانيات ج حي

 الدنيويــة ، مبتعــدا  عــن امللــ ات ، املاديــات لــ ا تــرارب يتجــاوز             

 :ودبالتحديد السلبية املمقوتة من ا واملزيفة يف إشباع ا ، ول ا يقول 

 

 لمـرِء لـ ة   وَلم أَر كاإلنـان ل 

 

ــدنى    ــر ال ــا احتق ــا  طعم   إذا ذاق يوم

 

فاشقى مجيع ايلمب من ليس مؤمنا  هنيئا  لكب املؤمن  يقين م 

 

 

  

ويواصــب شــعررب دب ــدى اإلنــان النــادبع مــن الــدوالب النقّيــة ،              

لتكامب شصيفية الفرد واجملتمـع ، ملـا حيققـه مـن قـويم السـلوك       

روي التماسـك   انية ، ودبأدبعادها اليت ختلمبواأللالقية السامية واإلنس

 : حي  يقول.. اججتماع  وتكافله 

 

 الـــدين عنـــد اجلـــاهل  دبـــالُء

 

 وغالظـــةت وتعيفـــب وريـــاُء 

 

ولطافةت ومساحة وإلاُء  والدين عند العارف  تكامب 

1
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وثقافة الدين ومحله يف السلوك واملعاملة مع اآللر ، هـو مـا                   

ــن   ــد ع ــب احلُيبع ــة اجل  ــدين املعامل ــ  ، ألن ال ــب  قيق ، ج دبالتعيف

 .. والغالظة وما يرائ  النا  

اآلتـ  ، ملـا حيملـه مـن     املبسـط  ودب  ا نكن وضع املصطط                 

 :فلسفة ودبناء الفكر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدين واإلنان دب  العارف واجلاهب فلسفةيب  (   ) خمطط 

 

لـف اإلنـان واإلصـالي اججتمـاع  دبـ  العـارف       تخيودب  ا                 

واجلاهب ،  ف ومه وفلسفته ووسائله وأهدافه ، دب  ما يـرارب ، ودبـ    

 :ما يعمب دبه 

  ولطافةت ومساحة وإلاُءتكامب : العارف يرارب على إنه .. 

  وغالظةت وتعيفب ورياُءدبالء : اجلاهب يرارب على إنه .. 

 للـوع  الفاعـب مـن أهميـة للن ـوض     مـا  ، يظ ـر  ممـا  وهنا                 

 :ل ا يقول اليفايف .. دباجستقرار النفس  واأللالق  

الدين 

 عند

 اجلاهب

ولطافةت تكامب 

 العارف ومساحة وإلاُء

وغالظةت دبالء 

 ورياُء وتعيفب

 نقاوة

 تشويه
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ــا  ــى احليوان ــان حك ــاإل إلنس  تب

 

 مل ُي كـــنك ج قلبـــا  وج وجـــدانا 

 

 ج دين ج دنيا ، يعيش كميٍِّت

 

مل ُيرضك ج ردّبـا  وج شـيطانا    

3

 

 

م أرضــية وهكــ ا يكــون للــوع  ، األهميــة البالغــة لقيــا              

العقب دبداعم لإلنان ، ودبفاعلية التوجه إلصـالي   –صاحلة للفكر 

النا  وصالح م لقيام حضارة إنسانية ،  ا وضوي الرؤيا والرسـالة ،  

مـن   وتستطيع القيام   ام التقييم الوظيف  لإلنسـان ومـا حيملـه   

 األدائ  -التنفي   التقويم ما يتطلب من و، قيات مفاهيم وقيم وألال

 ..يات احلياة ، ونتائ  ذلك املستقبلية جملر
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  املبحث الثالث
 العلم وبناء اجملتمع 

 

عممب آلر لعالجات شعر اليفايف النجف  ، لـه عالقـة وثيقـة                 

ـ نان وتكامله ، ي دف من لالله دبناء الفكر ادباإل ، ودبنـاء    جملتمع

جملتمـع  املطلودبـة ، جقتفـاء ا   اجستعدادات املناسبة والقدرات والدوافع

 ..لآلثار املصتلفة للعلوم 

إحساسه املرهف دبضرورة اجهتمام دب  ا اججتارب ، وينبع ذلك من              

قـ   احلضـار  واإلنسـان  واأللال  و الققـايف  لالنطالق صوب ا ـدف 

 ..ال   ج يتجّزأ 

للمجتمـع  الـدرع الـواق     فضال  عـن كـون العلـم واملعرفـة ،                  

 ..ومتاسكه شصيفيته واستقالليته لو

ــ                  ــر العردب ــى الفك ــو منح ــا ه ــررا  ، كم ــ لك متح ــى دب و 

اإلسـالم  ، الــ   يوجــب اجســتزادة مـن خمتلــف العلــوم ومناهلــ ا ،   

 .. لتطلعات اجملتمع املستقبلية 

، ه واستقالليتل ا ترارب يتأمل ، حينما يرى اجل ب ي دد اجملتمع              

ويأل  دبتم يد السبب للتصلل من ه رب اآلفة ايطـرية علـى الرتدبيـة    

 ..وامل ددة لكيانه دبالضعف وا وان ، والتعليم 

ويتطلع مـن لال ـا   تجسدة دبأدبياته الشعرية ، املوتنفجر آجمه             

لر ا تس م يف معاجلة هـ رب املعضـلة ايطـرة ، وتبـ  روي     دبآماله ، ف

 : حي  يقول .. اطرها على املستقبب من خمالوع  واحل ر 
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 أرى النا  يفنون انتحارا  جب لـ م  

 

 فـــامعن وعظـــا  فـــي م وأهاجيـــا  

 

 أعـاجل م دبالشــعر حبــا  دبنيفــح م  

 

وأحسب م يفنون ، قبب عالجيـا  

3

 

 

ــة                   ــه يف معاجل ــا  لدوائ ــتجادبة الن ــالج واس ــ  الع ــف دب ويق

ة ، املتعددة املرام  ، واجملتمعـة  وغري املنظورمن ا أمراض م ، املنظورة 

 ..يف ساحة اجل ب وخماطررب 

ــر  واألمل ،                 ــ ا احل ــع ه ــب   وداف ــون قب ــب م يفن  يف أن حيس

العميـمب املواصـلة   ، وكـان ا ـم    وعظة الشعر عالجه ل اجستجادبة

 ..والنجاي 

يقــول .. إىل حــا م جبدِّيــة العــالج ولكـ  يســعون للنظــر                

 : رناشاع

 

 ليس عيب يف الكون ، فالعيب فينا 

 

ــاء    ــداة واألنبي ــا ا  ــار فين ح

 

 

 

إظ ـاررب  ، جدبّد من  فا حيمله من تقيوعرف دبأّن إلفاء اجلري               

من أجب شفاء اجلـري  وعالجه م ما كانت قساوة املعاينة والعالج ، 

 ..األمل دبالعالج  ال   يعان  منه ، وجدبّد من ذلك لدفع

ــه                    ــم دبنظرت ــب والعل ــف اجل  ــنِّف وييف ــف ُييف ــرى كي ولن

 :وجانب من ا ( الشك ) الفاحيفة يف قيفيدة 

 

 حيــيط دبعلــم املــرء ج ــالن أطبقــا 

 

 عليـه ، فمـا انفكـا دبـه  مـا فتــك      
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 فج ــب  لــه دبعــد الــتعلم ينت ــ      

 

 وج ب  له إذ كان من ج له يشكو  

 

 وما العلم إّج سـكرةت دبـ  صـحوة    

     

 ألرى ، وسكر العلـم دباجل ـب منفـك    و 

 

 فج ب الـورى علـم صـحيف حمقـمب     

 

ــك      ــواهم إفـ ــب ودعـ ــم ج ـ  وعلم ـ

 

 وما العلم عند  غري ج ب مركب 

 

ــبك    ــه سـ ــالغرور لـ ــب دبـ ــ لك ج ـ  فـ

 

 ومـــا العلـــم إّج تســـليات قيفـــرية   

 

ولعُب كبار سوف يعقبه الضـحك  

3

 

 

اجل ــب أو إســكاته ، وأثــر العلــم وفاعليتــه ، دباإلج ــاز علــى              

صلل مـن  وإن اءرب دبالفتك دبه ، وكما يرارب على وج ـ  ؛ أو مـا الـت   

، واآللر التصلل مـن شـكاية مـا يعـان  منـه      البغيمب  ذات اجل ب

 .النا  

الواسـعة  يفتف اآلفاق ، والتعليم والرتدبية أّن التعلم  فضال  عن              

جلديـد ؛  يف العـامل ا اجلديدة ، دبفتف طالسم حروف اللغـة ، والغـور   و

 ..  عامل العلم اجلميب املتواصب دباتساعه

ة ، أو  عنى السلبي إغراءاته ، وخماطر اجتاهاتهاجل ب له  وعّد             

 ..آلر ، له عامله ايا  اجلاذب دبفرا  عقول النا  

ه ا العلم املزّيف ايـاو  مـن الـدالب ،    ل ا كان استقائ م من             

وقد يكون ه ا البنـاء ، دبعيـون اجل ـالء ، دبريـمب يسـرق      ،  أمر  لطري 

، فترتاجع دب م البالد ، وجتعل م يف حـرب  ألبادب م ونتط  سلوك م 

 .. مستمر على العلم احلقيق  والعلماء 
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  حبـامل   لكشف عن املتشب ولطى يف قيفيدة ألرى ، ل                

 ..العلم وهو دبعيد عن م 

الـوع  ، أللـ رب    ون مدعاة لإلشارة إىل ما حيمب منمما يك              

، ومحيف  اجملتمع مـن عواقبـه ،    االنادبع من والبيئة من نق  امليفادر 

 :ووضوحه عندما يقول 

 

 ف ب صار أهب الغرب ناسا  دبعلم ـم  

 

ــم أفنــى الــ   هــّب أو ددّبــا        وعلم 

 

ــد    ــرا  لتغت ــرب ده ــدو وراء الغ  أتع

 

 بنـا  وحوشا  كأهليه دعوا علم م ج 

 

فما إّج اجل ب قد لبس الكتبا  إذا العلم مل ُييفلف سريرة أهله     

3

 

 

وحمور الكالم لطورة التبعية العلمية واملعرفية ، ألن العلـم               

ج ُيعطى للغري إج دبعللـه وصـعودبة تطبيقـه ، وجسـيما القـادم مـن       

 ..الدول املتقدمة 

ج يستوعب غرادبـة مكنونـه ، أو اجل ـب    ودب ات الوقت ، ر ا                

 الئمة البيئة له أو مالئمته للبيئـة ، وصـعودبة اسـتقبال اجملتمـع     

 ..للتغيري ، فيقع اليفراع ، وتنتشر الفوضى دبكب أشكا ا 

وحقا  فإّن العلم إن مل ييفلف أهله أو اجملتمع النادبع منـه ، فمـا                

ه عليـه ، ملـا سـيحقمب هـالك     هو إّج ألطر من اجل ب وأعممب دبسـلبيت 

ضـّدرب  ذلك اجملتمع ؛ دبعدم وعيه والسري يف لطـى معاكسـة لـه أو    

 ..وضد من حيمله 

إنه يف حالة وقوعـه يف عقـول أعـداءرب ، سيسـتغله      فضال  عن             

أعداءرب يف تطوير هم وووهم املاد  وغري املاد  والبشـر  ، ويكـون   
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م ، أو على أقـب تقـدير ،   رأ  رمف وسيف ينحرهم ساعة يشاء عدوه

 ..سيكون فكر ُيقلب دبشكب مضاد  م 

وهو ما نستقرأ أعراضه ،  ا رر  اآلن من صراع وفوضى يف               

جمتمعات الدول املتصلفة والدول اإلسالمية والعردبية  ، ور ـا كـان   

خمطط له مع توج ات اجملتمع للغو  يف غماررب عن وعـ  مرسـوم ،   

 ..وضى اجل ب دباسم ك دبة احلرية وك دبة التطور ودبدون وع  مع ف

 :ودب  ا يتطلب الوع  واستقمار الفر  واستيعاب              

 

 كم أفسد األفكار من علم فـال  

 

تشغب حجاك دبغري علم نـافع  

3

 

 

العلم واملعرفـة املسـتوردة   النظريات ووهي ات يكون التقّدم دب           

كـم أفسـد   يكون ؛ ك  ج ة ، لواملعلبة ، دون التمحيل واملالئم

 ..، دبال وع  جستيعاب مغزارب  األفكار من علم

للوحتـه الشـعرية ،    دبفرشاته امللونـة ،  ف السيد اليفايفيويض            

 :لتنكشف عن تكاملية املغزى من ا 

 

 فالعلم يقيفر عن الوح  له وصلت

 

نفس  من النـور صـيغت ، ج مـن النـار     

 

 

 

وشتان ما دب  منافع النور ومنافع النـار ، وجسـيما من ـا الـيت ج                  

 ..يعرف مواقع ا لالنتفاع من ا 

ــة                 ــاة ا داي ــبيب وقن ــواء الس ــد إىل س ــم مرش ــه أ  أّن العل ، ودب

كون قويم النتائ  والعواقب ، ِلما يوصب النور دبـالنور ؛ نـور العلـم    ي
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 4  

خبالف النار وامتـدادات خماطرهـا دبـ  أروقـة      ،دبنور العقب اإلنسان  

 ..البالد والعباد 

ضة من نـور العلـم ، مـا استضـاءت دبـه أدبيـات قيفـيدته        ووم                 

 ( :اةيط ايادع )  الرائعة ؛

 

 يا مانعـا  نـور العلـوم جب لـه     

 

 أحيــول ليلــك دون صــبف طــالع     

 

 يا مطفئ امليفباي ليفة نوررب 

 

ــور   ــئ ن ــات تطف ــاطع هي  ــم س  جن

 

 وجه احلقيقة خمتٍف دبرباقع   وجه ايرافة سافر لكنما    

 

هب فيكم عن ج لكم من رادع  تقدم قوم م يا رادع  عن ال

3

  

 

، ومتحمب اجل الة ، حينمـا   صبف طالعو نور العلومويتكامب               

 .. وجه احلقيقة، وتشرق يكون للبالد غيور على أهله 

ودبه تبنـى الشصيفـية وقوت ـا    ، للعقب ال ك  دوررب وميوله و              

العقالنية وتطلعات ا ، ودبه تقـوم احليـاة واألمـم ، وج ي تـد  العلـم      

 :سبيال  إّج دبه ، ول ا 

 

 يفيد العلـم ذا عقـب  ذكـ       

 

 وليس يفيد ذا العقب الكليب  

 

 لتقسيم الغنى ندعو فمن لـ   

 

!دبتقســيم املواهــب والعقــول ال 
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ــر ،                 ــبا الفك ــب ي ــادة ، وعق ــع اإلف ــب ومواق ــيم املواه دبتقس

 ..، عند األرض اييفبة املعطاءة دبأمر ردب ا  والعقول

ــالعلم                     ــمى دب ــا يتس ــ ير مم ــايف دبالتح ــيد اليف ــادبع الس ويت

ومحكمه قوى ج إنسانية ، وحيمـب يف طياتـه ايطـورة ومـا رـرو      

 :ودب  ا يتساءل .. ورب الويالت على اجملتمع وتطوررب وو

  

 أليس من حد  لسـصف البشـر   

 

ــقر ال    ــاهم يف س ــم ألق  فعلم 

 

 حسبك دبرهانا  على سـصف م  

 

ــدروج  وذر    ــن هـ ــب  مـ  قنادبـ

 

 قد ُأعطَ  العقب و م هاديـا   

     

فجّن ه ا العقب حتى انفجـر  

3

 

 

ودب  ا نرى السيد اليفـايف يـردبط دبـ  العلـم وحقيقـة وجـودرب                   

ــاد    ومن ــب األدبع ــاة ، دبك ــات واحلي ــاء اجملتمع ــان  لبن ــه اإلنس طلق

ــال     ــه وال ــة ، و اديات ــة واجلماعي ــلوكية ، الفردي ــية والس النفس

 النا  ، املبا على اجهتمام دببناء الفكـر  ماديات ، وتواصب ما ينفع

واملعريف القويم لإلنسان ومستقبله ، واجدبتعاد عن والعلم  الرتدبو  

 ..السلحل للعلم  املدمر ا ، دباحلدخنر احلضارات وت دن 

ودبنــاء فلســفة العلــوم علــى األســس العقالنيــة ، كمــا هــو               

فاعلية ا يـدروج  والـ رة يف منـافع العقـول الـيت محملـ ا ، لرتفـد        

جبنونـه  فجـّن هـ ا العقـب    احلياة دبالنعيم وايريات ، ف ناك جنـون ؛  

 . من هدروج  وذر ، دبقنادبب حتى انفجر
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  املبحث الرابع
 والعدل لحقشعر الصايف ل عالجا مضامني و

 

دبعد ما تقّدم مـن املباحـ  ، تطلـب معاجلـة موضـوعية احلـمب                     

يف لـاطر السـيد اليفـايف النجفـ  ،     أمـام و والعدل من لالل ما جـال  

 .. نحى شاعريته وقرحيته الشعرية 

 :ل ا سيشمب ه ا املبح  ، اآلت               

 .للحمب  مضام  شعر اليفايف: وج  أ

 . مضام  شعر اليفايف للعدالة :ثانيا  

 

 للحقمضامني شعر الصايف : أواًل 
    

اليفـايف ،  السـيد  يف شـعر   ول ساسيات األلرى لبناء الفكر               

عـرب  املـتالزم مـع وجـود اإلنسـان     ،  Rightودعامته الكـربى احلـمب   

 ..التاريخ احلضار  

ما طادبمب للواقع ، أما عنـد ديكـارت    ، احلمب ؛ أرسطو فقد عّد              

 ..طادبمب للمباد  العقلية دبشكب عام هو م

علـى   احلمب ودبنظر وتطلعات الفلسفات اجشرتاكية اليت ترى            

 ..يطادبمب امللكية العامة وأنشطت ا  ماوفمب 
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امللكيــة يطــادبمب مــا حبســب  والرأمساليــة الــيت تنظــر للحــمب             

 ..الفردية وأنشطت ا 

مـا لـه   لإلنسـان   وحيـدد  احلمب كب ما ُي يئوعلى العموم ، ف             

 ، من لاللهوالقوان  املنبعقة ، لشرائع السماوية حبسب ا ،وما عليه 

مـا محملـه   ا فيـه  ،   من الشرائع األعراف املستمدة دبا دىما متليه و

 .. واإلنسان  األلالق   من الطادبع

ــه ،               ــة فيـ ــمب والعدالـ ــمب احلـ ــاع   وحيقـ ــتقرار اججتمـ اجسـ

 .. واجطمئنان املقمر ، لالنبعاث احلضار  

 Positiveواحلـمب الوضـع     Naturalوهناك احلمب الطبيع               

 ..املتمقب  ا تقرررب القوان  املكتودبة والعادات املقررة 

ج رـوز اغتيفـادب ا    Natural Rightsواحلقوق الطبيعيـة                  

ويتطلــب مــن اإلنســان أن ج يتنــازل عن ــا ، وُتعــد فطريــة وموروثــة 

ودبكب مكونات ا ؛ كاحلمب دباملسـاواة واحلريـة واحليـاة ودبكـب     

 .. الظروف وأدبعادها 

اليت يكون يف ظل ا  Vested Rightsواحلقوق املكتسبة                

..نون مستجد ج نكن سلبه حبجة تطبيمب قا ، كقانون

3

 

وانبعقـت قـوان  دوليــة لضـمان حقــوق اإلنسـان ، وكانــت                  

الشرائع السماوية ويف مقدمت ا الشريعة اإلسالمية ، تناد  حبقـوق  

 ..ا  اتوتطبيق، دبب حقوق النا  اإلنسان 

واألعممب من ذلك ، أن ج تتقادم احلقوق املرتتبة لآللرين علـى             

املطالبة دب ا حتـى مـا دبعـد احليـاة     ال مة والم ، دبب متتد الفرد يف اإلس

 ..الدنيوية 
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ـ  جدير دبال كر ، أن و            الدوليـة حلقـوق    مبغالبية البنـود واملواثي

..من الشريعة اإلسالمية مستمدة اإلنسان 

3

 

 عالجـات ضـمن   مفاهيمـه ودججتـه ،   يربز احلـمب ، وتتعـدد  و             

 .. السيد اليفايفقيفائد 

الفلسـفية ،  واجتاهات ـا  وانـب مـن هـ رب اليفـور     ىل جونتطلع إ             

 : (الفن والدنيا )  يف قيفيدته ؛ حي  يقول

    

 لوجه احلمب قـد وج ـت قـول     

 

 فأشــــعار  صــــالة أو دعــــاء 

 

ــه    ــداع من ــدعت فاإلدب ــئن أدب  ل

 

وإن أللمب للقت كما يشـاء  

 

 

 

ـ                 مب ، وج يكـون أكقـر   ودبدي   قول احلـمب ج يدعمـه إّج احل

لنـا  ، وج حـدود حيـد    معه إج اإلدبداع ، لينطلمب دبقوة نفـع ا مالئمة 

، وفمب آلياته التكوينية والتشـريعية  على احلمب يف القول والفعب ، 

 ..املنظورة وغري املنظورة 

فلو كان الال معقول معقوج  ، فشـاعرنا يـرفمب أن يتصطـى                 

ع عن احلمب والتزام احلمب إىل أقسى وألطر لدفااحلمب ، حتى لو أوصله ا

، وهو املستحيب ال   ج نكن أن يكون ، ودبه ُيقِبت الققة  النتائ 

 :الال متناهية دباحلمب ونتائجه وتأثرياته 
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 واحلمب أؤثررب على نفع  وإن 

 

دبك مدلل  يوم احلساب ج نما 

3

 

 

ا كانـت  ، م معلى انت اج احلمب ثادبت وهو أسلوب تأكيد                

 ..  املصاطر والتحديات

ــ              ــات ) يدة ويضــيف يف قيف ــات ،( اإلذاع ــوم  توج  ــدر األق امليف

 :قائال   ... واألنفى واألمسى

 

 ما من صـحيف سـوى القـرآن تسـمعه     

 

ــه    ــدينا مرتلـ ــة ، ي ـ ــن اإلذاعـ  مـ

 

 ه ا هو اليفدق ، دب  الك ب نسمعه 

 

 ه ا هو احلمب ، نحو الُبطَب منزله  

 

ــ ــه   حميّفــ ــن م ادبتــ ــياٍء مــ  ن  ، دبضــ

     

 فزائف القـول ، ج يـأت  فيدللـه     

 

شتان دب  ما محمله اإلذاعات من افرتاءات وادعاءات يرى و            

، وما تفتتف اإلذاعات دبالقرآن الكريم ال    وأدباطيب وأكاذيب

وشتى ما يرفد مسرية ، حيمب أصدق احلدي  والقول واحلقائمب 

رفع القيم واأللالقيات ، وما ينظم إدارة ال ات اإلنسان واحلياة دبأ

دباألحكام والتكاليف الداعمة جنتظام الفردية واجملتمعية 

 :ويضيف  ..احلقوق والواجبات 

 

 ن يع يف ظب هـ ا احلـمب دباطلنـا    

 

 مل تــدرك ، إّن إلــه ايلــمب ُيبطلــه  

 

 إذا تلونــــارب ، فاآليــــات تلعننــــا 

 

 لو أننا ، حينما نتلـورب ، نعقلـه    
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من اإلذاعة ، والبـاق  يضـلل ه    ه ا الكالم ال   للعقب يرشدرب    

3

 

 

هدًى ودبينـات ، وأمـر   ( القرآن الكريم ) ؛ نزل احلمب أ فاحلمب              

 .. أن ُينشر وُيعَمب دب داية نور احلمب 

آيــة مباركــة ، (  1  ) يتعــدى وقــد ورد احلــمب يف احلــمب  ــا              

(  سَأَصْرِفُ عَنْ آَيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّررُنََ ِِري الَرأَِْبِ ََِِْْررِ الَ َر       : )وسبحان َمنحن قال 

 . 311من اآلية / سورة األعراف 

دبكب ما أوتـ  مـن قـوة ، وكـ ب     القبات ظ ر دق احلمب ُيوِص            

الباطب م زوز األركان ، نيب مع كب ريف ، وي وى عندما تسقط 

 ..العروش واألصنام 

ــى                  ــالي ، حت ــبيب لإلص ــون الس ــاحلمب يك ــدوالب  يف ودب ال

 ..ع اإلنسانية واأللالقية السامية البشرية ، لتكون منب

 :ومن ه ا املنطمب يقول السيد اليفايف               

 

 ج يستطيع اإلصالي غـري فتـًى   

 

 صلٍب سـوى احلـمب ج ُيسـيِّررُب     

 

ــدرب    ــديم يقعـ ــار القـ ــال وقـ  فـ

 

يــد يب ــررب وج مجــال اجلد 

 

 

 

وللحمب جوجته يف اإلصالي ، ج حيمب لواءرب إج شصل له قيمـه            

 ..ومبادئه القادبتة اليفلبة 

 ( :اجل اد األددب  ) ويضيف يف قيفيدة            

 

 تقادبــب جحفــب البطــب القويــا   دعــاة احلــمب أفــراد  ، ولكــن 
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ــا   وج يســطيع قــوَل احلــمب فّي

 

 ا سوى من كان مقل  ، عبقري 

 

 :السيد اليفايف إىل أن يقول            

 

 ورثت احلمب عـن جـد  ، وعلمـا    

 

 وشـــيطانا  أصـــارعه ، دبغّيـــا  

 

 ولؤمــــا  ، وحســــادا  ، وأعــــداًء 

 

 وكفرانا  ، وطغيانـا  ، وغّيـا    

 

ــا     ــا  قويــ ــو مل أوَت ، إنانــ  ولــ

     

ملا اسطعت اجل اد الفاطميا 

3

 

 

اء فكررب  ا حيمله من فلسـفة  ، كان دبنوإللالصه وحبه للحمب      

 :يقول سامية ، حي  

 

 ألليفُت فكـر  إىل احلـمب حتـى    

 

 كدت أغدو لو جئت ِقدما  ، نبيـا    

 

ــا     ــدناءة يومــ ــرب الــ ــا ج أقــ  أنــ

 

احرتامـــــا  جلـــــوهر اهلل فّيـــــا 

 

 

 

وما أعظم اإلنان دباهلل ، وما عظيم َمنحن حيمله ، وال   يسـمو               

 .. جلنان الدنيو  واأللرو  دباإلنسان إىل عامل ا

 ( : العودة ) ونقتطف مما يلحقه يف قيفيدته             
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 أجاهد حتى أنيفر احلمب ، حاكمـا  

 

وج أرجت  مدحا  وج ألتش  ذمـا  

3

 

 

، ( لواطر ) وتنجل  صورة ألرى للحمب ، فيجسدها يف قيفيدته             

 :ومن ا 

 

 َأَعيفر  أنت عيفر النور لكـن  

 

 يـع أوهـام العيفـور    ورثت مج 

 

ــوخ    ــا  لك ــمب مقرتدب ــري احل  يس

 

 ولكن ج نّر علـى القيفـور    

 

فلسـفته  وتطبيقـات   ،يفيفف عن استقراء مـا رـر  حولـه    و             

 :ذات القيفيدة  ، نرارب يفيف ذلك امليدانية 

 

 رأيت احلمب ي ضم يف قيفـور  

 

 ويرعى يف محى الكوخ احلقري  

 

 إذا مــا دوحــة فســدت أصــوج  

 

ــ ور      ــع اجل ــوى قل ــا س ــيس    فل

 

 وكم صرب يدوم الظلم منـه  

     

 وكم ساد اجلزوع على اليفـبور   

 

ــعور    ــوم ش ــات يف ق ــا م  إذا م

 

ــور     ــخ ص ــا  نف ــه يوم ــا ُيحي فم

 

 

 

، والشـعور  ألّن احلمب دبإنسانيته ، ينـبمب مـع األرواي البشـرية                 

 ..واألحاسيس تتزامن معه 

                                                 
 
/  المجموعننة الكاملننة ألشننعار الحمنند الصننافي النجفنني ثيننر المنشننورة      / الحمنند الصننافي النجفنني    - 
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2
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ــنحن ج ي             ــانية   فَم ــفات اإلنس ــن اليف ــب م ــ رب اجلوان ــون دب  ، ج ك

 ..تنطلمب حواسه وشاعريته ملعاجلة أمراض عيفررب نكن أن 

مجـال  إنـه أسـري    السـيد اليفـايف دبفلسـفته ،    ل ا يرى الشاعر             

 :احلمب ، فيكون جتسيدرب 

 

 ج ش ء غري مجال احلمب يأسـرن  

 

ددبـا واحلمب ، أمجب ش ء ، يأسر اأُل 

3

  

 

 :ليقول يف مناسبة ألرى  حراك أحاسيسه ومشاعررب ويضيف              

 

ــ     ــري إ  ــدحت غ ــا م ــا م  أن

 

ــري  ــط غ ــ  ق ــالل ج ، ومل أه   الظ

 

 أنا أهجو نفس  إذا ه  ضّلت  

 

أجعب احلمب فوق نفس  ، وآل  

 

 

 

 ، وهو ما يتطلبه احلمب ومن جه اإلنسان  ال   ج يعرف القـو               

 .. ظب الباطب إذا كان منضو  يف 

حقـه  و مستضـعف  إذا كان ، ويتطلب أن ج ُيص ل الضعيف             

 .. ُمغتيفب 

هو احلمب ، فمن يؤمن دباحلمب ج ي مه إّج قيام احلمب  فايالمب                

دبـدورها لبنـاء احلقـوق     ليفالي وتوازن احلياة ، ودبتوازن ا تن مب األمة

 ..والواجبات 

رف ويتعّرف اإلنسان أين يقف وما عليه من واجبـات  يعمنه و              

 ..وأداء ما مرتتب عليه دبأرقى ف م 

                                                 
 
/  المجموعة الكاملة ألشعار الحمد الصافي النجفي ثير المنشورة/ نجفي الحمد الصافي ال - 
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 5  

ــ ا               ــف ودب  ــوق    ينكش ــاة وحق ــوق احلي ــب حق ــه ترتي مقادبل

، ليكون فاعب ومستمر ، دبشصو  دعمه  اإلنسان ، وآلية القيام دبه

 ..األلالق  

ــام                 ــكب ع ــف دبش ــربز دور املقق ــا ي ــاعر واأل، وهن ــب والش دي

والبعد الفلسف  يف ،  ، وما حيملونه من دبناء الفكر دبشكب لا 

يكـون الضـعيف   ، للن وض دبقضـية حقـوق اإلنسـان ، و    ه ا البناء

ـ        وى الظـالم ؛  قو  حبقـه ، والقـو  ضـعيف دبباطلـه ، م مـا جالـت ق

 ..دبيفوجت ا وجوجت ا 

ـ  واليفرب مع العمـب              سـبيب   م واج ـراف ، هـو  يف معاجلـة الظل

 .. للنجاة من الظلم

 

 مضامني شعر الصايف للعدالة:ثانيًا 
 

قــويم لوصــول إىل تكامليــة املواضــيع يف دبنــاء الفكــر و ول             

، دبعمـمب ألالقيـات   اجلليـب   الشاعر السيد ، نتتّبع ما عاجله فلسفته

، الفكر اإلنسان  ، ودبالوع  احلاذق املتطلع إىل كب ما هو أفضـب  

 .. أنشطة احلياة اججتماعية ار حوله ضمنمما صادفه ود

مـن  حـد  الـ   هـو وا   Justiceالعـدل  التوجه هنا مـا يتعلـمب دب  و             

ُمسحنـتقيم مـا قـام    وفمب على أركان قيام احلياة املتحضِّرة والواعدة ، 

 ..يف النفو  

ـ  ، و احُلْكم دباحلمب:  والَعدحنُل.  ِضدو اجَلوحنر العدلو                مل الَعـدحنُل ال

، وهـو مـن    ج يقـوم دبنـاءرب إّج دبإحقـاق احلـمب     والعـدل  . َتْظَ ر منه ركيبةت
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الفضائب األردبعة الرئيسية يف الفلسفة اليونانيـة واملتكونـة عنـد    

.أفالطون من ؛ احلكمة والشجاعة والعفة والعدالة 

3

 

 : الكريم  وورد يف القرآن         

  ( َََِالَ َ   نََِهِ يَعْدِلُوََنَمِمَّنْ خَلَقَنَا أُمَّةٌ يَهْدُن  )   393اآلية  سورة األعراف .     

  ( ِ ْنَإِذَا حَكَمْتُمْ ََِْنَ النَّاسِ أََْ تَ ْكُمُوا َِالَعَرد )   مـن  / سورة النسـاء

 . 89اآلية 

أين ما وجد أحدهما يتطلـب وجـود   والعدل متالزمان ،  فاحلمب             

 ..  اآللر ، ليكون وجه احلكم متكامال 

اجسـتقرار واليفـالي    تكامـب  حيققـان دهما ،وضرورة وجو              

فـرد أو مجاعـة أو    ؛ سـواء كـان دبيفـفة   ، والطمأنينة وقوة اإلنسان 

 ..جمتمع 

السيد اليفايف النجف  من لالل قافيته ، متسائال  عن  ويناشد            

كب  ودبـ  املـرت   ، العدل يف زمن ضاع فيه دب  رككاب املـدع  دبـه  

اجلرائم دبامسه ، حتى فقد وعيـه ومل يسـمع مـا َيجحننـوَن دبامسـه مـن       

 .. الظلم واجلرائم 

( العدل ) ته يف قيفيدة وتش د أحاسيس وآجم اليفايف  ناشد              

 : قائال  

 

 يا عدُل يـا عـدُل ، أيـن أنتـا    

 

  نادوك دهـرا  ومـا مسعتـا ال    

 

 حماكم العدل كم أقيمت  

 

 ! ُشـنقتا   لكن على دبادب ـا  
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ــاٍء    ــ  كأدبري ــك أدبك  علي

     

ــا    ــا ُقتلتـ ــوا مقلمـ ــد قتلـ  قـ

 

 أرجع إىل الغـاب عـّب تلقـى    

 

 عطفا  من املدن ، قـد ُحرمتـا    

 

ــدل    يف كــب يــوم قيــاُ  ع

 

  حرنـــا دبتفســـريرب وحرتـــا   

 

 العــدل دبــاألمس صــار ظلمــا   

 

 والظلم عـدج  ف ـب ف متـا ال      

 

 يف كب يـوم دعـوك دباسـم     

 

!ما جننتـا   فكيف لليوم 

3

 

 

، وخيـر   حمـاكم العـدل   وخيرتق جدار العدل ، لييفم آذان               

 .. دبادب ا ُشنقتااحلكم والقرار ، وتكون أي ا العدل على 

العدل ليس غري أملا  على اإلنسانية ، و السيد اليفايف ويتضور              

ــون  ــة    تك ــد حلماي ــ  الوحي ــ ا ، واملنف ــانية ومتنفس ــ ة اإلنس  ناف

، وجـرائم م الـيت ج   سطوة اجلبادبرة وجـربوت م اجلـامف    املظلوم  من

 ..!ما جننتا  أي ا العدل فكيف لليوممحدها حدود ، 

لكن حينما يأسر العـدل وُيق ـر ، فَمـنحن للمظلـوم الشـاحب                     

 ..الوجه واجلاحه العين  ، غري سلوت اليفرب واجحتساب عند اهلل 

ــّبعة     ويف                ــعرية املش ــوررب الش ــا ص ــع لن ــرى ، يض ــيدة أل قيف

د الضحايا اإلنسانية ، حي  ، واستقراء ما ُيجسِّ لسفة دبناء الفكردبف

 :  يقول

 محاكم م ( هريوشيما ) هاتوا ضحايا 

 

 !دبب يا نفو  الضحايا للسما احتكم  

 

 فالعدل يربأ من أحكام منتقمك   قد أغضبوا العدل يف أحكام عد م 
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 كم ، واحلكمك تبا  لقاضي م ، واحُل   م آجت ظلم م    قضاة عد

 

ــ م     ــاب مقل ــاب الغ ــن ذئ ــات م م  قض

 

ــنمك    ــروة الغ ــرّدوا ف ــاب  ت ــن ذئ لك

3

  

 

يالقيـه  وكأّنك محسو سـيب األمل تقـرع طبـول الـدنيا ، ِلمـا                   

قد أغضبوا و، ، وقضاة عد م آجت ظلم م  اإلنسان من أليه اإلنسان 

 ..دباجلور   أحكام عد مالعدل يف

ليقف يف وجه الباطب والظامل ،  ، ل ا يشدو على عضد املظلوم             

جمريات ــا حطم أهــوال املغتيفــب  ، وـُودبوقوفــه تتعــاظم القــوى ، وتــ

 :اليفرلة 

 ج ختَش من ت ديد صاحب دباطب 

 

 واكسر دبه صنما  من األصـنامك    

 

  مُه مقب الـدوي تبيفـر رأسـه    حط 

 

أتيك منطوحـا  علـى األقـدامك   ي 

 

  

 

فايوف وا وان أمام الباطب والظلـم ، ومـا يـدعم قـوى ضـياع                   

 .. وقوى تيارب جمرى العدالة ، لتيفبف معربا  وهوانا   احلمب ،

ونتيجته يستشر  الباطب لتيفبف البشرية كاآللة متتد  ـا               

، ويتفاقم الطغيان حتـى يغـرق   األياد  ، فرتكع  ا ا امات امتقاج  

 ..البشر يف طوفانه ، لتن ار كب اليفروي الفكرية 

وشــاعرنا ييفــرخ يف شــاعريته رفضــا  ، ألصــنام  تتــداعى  ــا              

ا امات تعبوـدا  يف دباحـة اجلاهليـة مودعـة رؤوسـ ا للـف القضـبان        

 .. املنتشية خبمرة الظلم 

ج ختَش مـن ت ديـد   : الفجر ، ليقول واحلب األمقب عندما يطب             

 .. منطوحا  على األقدامك الظامل يأتيك، ل صاحب دباطب
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 (االاتنتاجا  ) اخلامتة 
 

ما تقّدم ؛ ِمّما احتوته املباح  ، نكن وضع أهم كب ودبعد                

وفمب ما خيل موضوعنا ، وال   نكن إمجا ا على اجستنتاجات ، 

 :دباآلت  

مـا نتلكـه الفـرد أو اجملتمـع مـن نتاجـات       جمموع الفكر ُيعد  -3

تعتمد  كونات ا على اإلمكانـات وامَلَلكـة والتحليـب واإلدراك    

واجستعداد والدافع ، والطادبع املوضـوع  فيـه يغلـب علـى الـ ات  ،      

 لتكون العاطفة منحسرة أو معدومة ، واستقاللية الرأ  والدقـة يف 

 ..   التعبري

ــاء الفكــر ايفالســيد اليفــ يضــع -  ــا  لبن ــتقب  من ج ــدقيمب واملس ال

دبنــاء الفكــر ، ويظ ــر من جــه  لقــويم ةالفلســفة املتبنيــ حبســبو

 : من منطلمب

 

 ففكر دبعقلك مقلـ  ، تنـب   

 

 من النا  مقل  ، وه   اليففة 

 

 وج لفلفة" دور " وقب دون   وفكر دبعقلك يف جرأٍة    

 

 لرأيك أعطيـت هـ ا احلجـى   

 

 لشــفة وهــ ا اللســان ، وهــ   ا 

 

 ففــــيم تعطلــــ ا لائفــــا    

 

 وتشــح  مــن غــريك املعرفــة    
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دُبعــد فضــال  عــن  ، حيفــة يف تكــوين الفكــر بيئــ وللجانــب ال -1

ـ   ،العامب الوراث   ها ، وعـدّ ( النـور  ) ن لـالل قيفـيدته   ويظ ر ذلـك م

 :األدوات الفاعلة لتكامب الفكر 

 

ــد    ــافيت وتوحـــ  دبققـــ

 

ــرد    ــرد  وتشــ  ومتــ

 

ـ   أدركت ما قد فات كـ

 

ــد    ــ   ع  ــب الدارس  ـ

 

 فــالفكر جــد مققــف   

     

 والعقــب غــري مقيــد    

 

 :إىل أن يقول 

 

 إمـــا أنـــا ، فالعقـــب أو 

 

ــد     ــدين حمم ــلا ل  ص

 

وفمب أسس ودبناء رص  على يضع السيد اليفايف منطلقا  فكريا   -1

التعبري عن فلسفة احلياة ،  ومستدام ، لكون من لالل الفكر يتم

تكـون املصرجـات   ،  ضمن عمليات الفكر ودقة األدوات وما يدلب

أو النتائ  وانعكاسـاته علـى ردود األفعـال ال اتيـة واملوضـوعية ،      

 ( :ع  اإلله ) وهو ما نقرأرب يف قيفيدة 

 

ــر    ــ  البشـ ــود دبعـ  نظـــرت الوجـ

 

 فالي الوجود قبيف اليفوـور   

 

  ومّلـــــا نظـــــرت دبعـــــ  اإللـــــه 

 

ــه أغــر    ــدا لــ  دبوج ــه دب  إلي

 

 تألف من فعب لري وشر      ياة فأدركت أّن مجال احل
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 فف  النقل تبيفر سّر الكمـال  

 

  وسّر احلياة وسّر الفكـر  

 

من أصالة امليفدر امُلستقى منه ، وما  استمّد شعر اليفايف مضامينه -8

البيئــة املفعمــة دباإلنــان وروي اةبــة اإلنســانية املقوِّمــة واملبلــورة  

ــرب األ   ــة ع ــاررب ، إّج األرض الشاليف ــألفك ــري   زم ــت اي ــيت ُتنِب ان ال

 .. ، رغم كب الظروف الطارئة واليفالي

، إّج صــورة العمــمب اإلنــان  الــواع     ( اهلل ) ومــا قيفــيدته            

ومنـه مـا    ، يف دبناء الفكر ، والتطلُّع احلضار  والققايف، لسف  الف

 :  جاء في ا 

     

ــما   ــور السـ ــور األرض نـ  اهلل نـ

 

 ال  ما العامل ال لـوجرب ... ما أنا  

 

 أعمــى الــورى َمــنحن ج يــرى نــوررب 

 

 أمل يشاهد ال أيـن عينـارب ال    

 

فلسـفة السـيد اليفـايف ، وتـرتدد يف      اإلنان الركن األسـا  يف  -1

يظ ـر يف قيفـيدته    اجستف ام  اجستقرائ  ، ومنـه  دبناءرب الفكر 

 ( :دب  اهلل والطبيعة )

 

 هب يف عقول امللحـدين غبـاء ال    

 

ـ    اء ال  أم يف عيون امللحدين عم

 

  أرــوز عقــال  أّن عقــال  مبــدعا   

 

ــ اء ال     ــة دبل ــه طبيع ــد أدبدعت  ق

 

ج وينظر السيد اليفايف على استحالة اسـتيعاب اجلـزء للكـب ،     -1

استنتاجه يف قيفيدته  ، وهو منالال حمدود  اةدود ، مكنونيدرك 

 ( :دب  اهلل العقب )

 



 58 

 إذا طغــى العقــب علــى ردبــه     

 

ــ    ب  فالعقــب معنــارب هــو اجل 

 

  يعــرتض العقــب علــى ايــالمب  

 

 من دبعمب ميفنوعاته العقب   

 

 إن دبان فضب العقب يف صـنعه   

     

 فيفــانع العقــب لــه الفضــب  

 

 والتأمــب ، مكانتــه املتقدمــة يف دبنــاء الفكــر رجلانــب التفكــ -9

 : السليم ، ومنه كان 

 

 آمنت دبعد الكفـر ، دبعـد تأمـب     

 

ــان       ــو اإلنــ ــ ا هــ ــرٍد ، هــ  ومتــ

 

  الكون معجزتان حّيرتا معـا    يف 

 

 ذا العقب ، للمُب الكون ، والقـرآن    

 

وهو ما يتولد من عممب الوع  والدقة يف اجستيعاب املبا على              

يف طمأنينة اإلنان ، واإلنان هنا يألـ  األكقـر رسـولا  واألعمـمب     

 .. دباألدوات اليت نتلك ا  التمسك دبعد متاسك الفكر ودبلوغه

يؤكد ما للبيئة من أهمية ، وما للوراثة من تـأثري ، ومنـه املـوروث     -8

اججتماع  ، الدافع دباإلنسان إىل اجمتقال للعقب والعلم  –األلالق  

واجنفتاي على فضاء النور اإل   ، والتطّلع إىل أنقى فكر وأعظمه 

 :العظيم 

  

 جد  حممد كان داعية ا دى    

 

 د  فإذا ضللت فلست دبادبن حمم 
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 ـا أدبعادهـا يف تبلـور فلسـفته      للطبيعة وما رر  يف أروقت ـا ،  -31

 :، وجانب منه  فكردبناء الو

 

 َمـــنحن ذا يســـوق الـــريف والســـحبا

 

ــبا     ــار والعشـ ــت األزهـ  وينبـ

 

 َمــنحن أودع األشــجار حلــو اجلنــى    

 

 وَمـــنحن ســـقانا ماءنـــا العـــ دبا  

 

 طف واحلددبا  على دبنيه ، الع  َمنحن عّلم احليوان ، ج عن ِحجى 

 

ــا    ــاء أقوات ــ ــرزق األحيــ ــنحن يــ  َمــ

 

ــا     ــا حّبـ ــؤال  دبين ـ ــنحن يـ  وَمـ

 

ــه      ــى ل ــم وأعط ــّون اجلس ــنحن ك  َم

 

ــا     ــه ، قلبـ ــا  يدعونـ  حمرِّكـ

 

 وَمــنحن ، وَمــنحن هي ــات أحيفــ  الــ    

 

 أعطــى ِلمــا هــّب ومــا ددبــا       

 

ــد  ، مسِّـــــه     إنِّـــــ   ـــــ ا عادبـــ

 

ــا     ــئَت أو َردّبـ ــة ، إنحن شـ  طبيعـ

 

ـ عنـدرب ن  فاةاورة                تـه  رثمن مـن الـوع  ، مـرورا  دبالعقـب و     هادبع

 .اإلنان دبايالمب عز وجب 

للمب التوازن يف دوالب النفس البشرية وما حييط دب ا ، للوصـول   -33

 :وهو ينبع من إىل قويم السلوك واألعمال ، 

 

 فاعتقـــــاد  دبـــــاهلل روي وجـــــود 

 

ــانك     ــار ثـ ــه انتحـ ــود  لـ  وجحـ

 

 حافه ل  وإن تركـت عنـان     نــــهممســــك فيــــه وإن ختليــــت ع
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 ف ــو شـــرح  لــدى انقطـــاع دبيـــان   

 

 وهو نطق  يوم انعقاد لسـان   

 

 كــــب جســــم  زوائــــد وفضــــول 

 

 أدبعـــدتا عـــن مبـــدع  ســـّوان  

 

اجلانـب الـال مـاد  ،     عّد السيد اليفايف أعظم ثروة لبناء الفكر - 3

 :ودبه قال 

 

 عند  من اإلنـان أعظـم ثـروة   

 

 ألنحنَفـس فاهلل ذلر  والقراء ا 

 

 لو أملـك الـدنيا دبكـب ج ات ـا    

 

 من دون إنان ، فإن  مفلس 

 

ودبنـاء   العقـب  أركانـه  مـن  حـد وواالـيق  ،   مـن  مبلاإلنان منط -31

اليفـايف يف قيفـيدته    ودب  ا يقـول ، السليم املنعكس عنه  الفكر

 : (اهلل والنواة )

 

 اعـــرتايف دبايـــالمب الفـــرد ، ديـــن 

 

 وصالت  واليفوُم ، ه ا الـيق   

 

ــالة ازدراء ــب ذاك ، يف دباليفـ  مل أقـ

 

ــب     ــا ي ــر في  ــيام  ، والس  أو ص

 

 غـــري أن الـــيق  عنـــد  أمســـى 

     

 كبو ش ء لـدى الـيق  ي ـون    

 

 كــــب شــــ ء هلل فيــــه دليــــب 

 

 آمن العقب ، واسـرتاب اجلنـون   

 

ــ     ــواة حلــ ــر النــ ــا أدبيفــ  حيقمــ

 

 يبـــُد ردبـــ  وســـرورب املكنـــون 

 



 6  

ليفــايف الكــبري ، ل تــه ولــ ة عنــد أفــمب اإلنــان يــرى شــاعرنا ا -31

البشرية املفعمة دبروحانيات ج حيس ا إّج من لالل الـروي اليفـافية ،   

ل ا ترارب حيتقر املاديات الدنيوية ، مبتعـدا  عـن امللـ ات ؛ ودبالتحديـد     

 :السلبية املمقوتة من ا واملزيفة يف إشباع ا ، ول ا يقول 

 

 وَلم أَر كاإلنان للمـرِء لـ ة   

 

 طعم ــا احتقــر الــدنى إذا ذاق يومــا  

 

 هنيئا  لكب املؤمن  يقين م 

 

 فاشقى مجيع ايلمب من ليس مؤمنا 

 

تكامب شصيفية الفرد واجملتمع ، ما حيققه من قـويم السـلوك    -38

روي التماسـك   واإلنسانية ، ودبأدبعادها الـيت تولـد  واأللالقية السامية 

 :اججتماع  وتكافله ، دبقوله 

 

ــال   ــاهل  دب ــد اجل ــدين عن  ُءال

 

 وغالظـــةت وتعيفـــب وريـــاُء 

 

 والدين عند العارف  تكامب 

 

ــاءُ    ــة وإلـ ــةت ومساحـ  ولطافـ

 

اجسـتقرار النفسـ  واأللالقـ  ، ويكـون      لتوليدلوع  اأهمية  -31

خبالفه اجل ب اجلاعب مـن اإلنـان دبـالء وقسـوة وتعيفـب وريـاء يف       

ل لـ ا يقـو  ..  ، وهو ما حيددرب اجلانب الفلسف  لبناء الفكراألعمال 

 :اليفايف 

 

ــا  ــى احليوان ــان حك ــاإل إلنس  تب

 

 مل ُي كـــنك ج قلبـــا  وج وجـــدانا 

 

 ج دين ج دنيا ، يعيش كميٍِّت

 

ــيطانا    ــا  وج ش ــرضك ج ردّب  مل ُي
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يتأمل السيد اليفايف حينما يرى اجل ب ي ـدد اجملتمـع العردبـ  ،      -31

..  وتنفجر آجمه متجسدة دبأدبياته الشعرية ، لب  روي الـوع  واحلـ ر  

 : حي  يقول 

 

 أرى النا  يفنون انتحارا  جب ل م 

 

ــا    ــي م وأهاجي ــا  ف ــامعن وعظ  ف

 

 أعـاجل م دبالشــعر حبـا  دبنيفــح م   

 

 وأحسب م يفنون ، قبب عالجيا 

 

مراحـب  عنـدرب  احب وآليات اجل ـب وأنواعـه ، و  ف وييفف مرُِّييفن -39

، الـتعلم   قبب التعلُّم ، وج ب أثناء التعلم ، وج ب دبعدما ج ب : اجل ب 

 :حي  يقول 

 

 فج ــب  لــه دبعــد الــتعلم ينت ــ      

 

 وج ب  له إذ كان من ج لـه يشـكو    

 

 وما العلم إّج سـكرةت دبـ  صـحوة    

     

 وألرى ، وسكر العلم دباجل ب منفـك   

 

 فج ب الـورى علـم صـحيف حمقـمب     

 

 وعلم ــــم ج ــــب ودعــــواهم إفــــك  

 

 وما العلم عند  غري ج ب مركب 

 

ــالغرور     ــب دبـ ــ لك ج ـ ــبك  فـ ــه سـ  لـ

 

 ومـــا العلـــم إّج تســـليات قيفـــرية   

 

 ولعُب كبـار سـوف يعقبـه الضـحك     

 

 الرتدبيـة  كشف عن املتشبه دبالعلماء ، وامل ـدد العلـم يف ميـدان    -38

 ..املدمر للعقول املبدعة وللعلم ولبنـاء الفكـر السـليم    التعليم  ، وو

 :ل ا يقول 
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 كم أفسد األفكار من علم فـال  

 

 لم نافعتشغب حجاك دبغري ع 

 

ودبــه تبنــى الشصيفــية وقوت ــا ، دوررب وميولــه  ، للعقــب الــ ك  -1 

العقالنية وتطلعات ا ، ودبه تقـوم احليـاة واألمـم ، وج ي تـد  العلـم      

 :سبيال  إّج دبه ، ول ا 

 

 يفيد العلـم ذا عقـب  ذكـ       

 

 وليس يفيد ذا العقب الكليب  

 

 لتقسيم الغنى ندعو ممن لـ   

 

ــب و   ــيم املواه ــول الدبتقس  !العق

 

مـا أهميـة أن يكـون العلـم مـبا       ، اليفـايف السيد يرى الشاعر  -3 

النبيب ، لـئال   د اإلنسان  ال   ينّم عن فلسفة دبناء الفكرعلى الُبع

 :ت ديد للسلم العامل  الو الودباليكون 

 

 أليس من حد  لسـصف البشـر   

 

ــقر ال    ــاهم يف س ــم ألق  فعلم 

 

 حسبك دبرهانا  على سـصف م  

 

ــب   ــدروج  وذر   قنادبـ ــن هـ  مـ

 

 قد ُأعطَ  العقب و م هاديـا   

     

 فجّن ه ا العقب حتـى انفجـر   

 

ليفـايف ، ويعـدوها   للحمب أدبعادرب الفلسفية يف دبناء الفكـر عنـد ا   -  

 ( :  الفن والدنيا ) الدعامة الفاعلة ، وصورة من ا نرارب يف قيفيدة 

  

 لوجه احلمب قـد وج ـت قـول     

 

ــاء   ــالة أو دعـ ــعار  صـ  فأشـ

 

 وإن أللمب للقت كما يشاء  لئن أدبدعت فاإلدبداع منه 
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 :ل ا ترارب يقول                   

 واحلمب أؤثررب على نفع  وإن 

 

 دبك مدلل  يوم احلساب ج نما 

 

 :، امليفدر األنقى ، قائال  ( اإلذاعات ) ويضيف يف قيفيدة  -1 

 

 ما من صحيف سوى القرآن تسمعه 

 

ــه   ــدينا مرتلـ ــة ، ي ـ ــن اإلذاعـ   مـ

 

 ه ا هو اليفدق ، دبـ  الكـ ب نسـمعه    

 

 ه ا هو احلمب ، نحو الُبطَب منزله  

 

ــه    ــن م ادبتـ ــياٍء مـ ــن  ، دبضـ  حميّفـ

     

 فزائف القـول ، ج يـأت  فيدللـه     

 

الـدوالب  دب وجسيما ما يتعلـمب ، دباحلمب يكون السبيب لإلصالي  -1 

 البشرية ، لتكون منبع اإلنسـانية واأللالقيـة السـامية ، ومـن هـ ا     

 :املنطمب يقول السيد اليفايف 

 

 ج يستطيع اإلصالي غـري فتـًى   

 

 صلٍب سوى احلـمب ج ُيسـيِّررُب    

 

ــدرب    ــديم يقعـ ــار القـ ــال وقـ  فـ

 

ــد يب ـــررب  ــال اجلديـ  وج مجـ

 

ه الوراث  ، ال   يستمد منه قوتـه ،  اعر أّن للحمب مضمونيرى الش -8 

 :حي  يقول 

 

 ورثت احلمب عـن جـد  ، وعلمـا    

 

 ، دبغّيـــا  وشـــيطانا  أصـــارعه 

 

ــادا  ، وأعــــداًء ولؤمــــا      وحســ

 

 وكفرانا  ، وطغيانـا  ، وغّيـا    
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ــا     ــا  قويــ ــو مل أوَت ، إنانــ  ولــ

     

 ملا اسطعت اجل ـاد الفاطميـا   

 

لدعامته ، ودب ـ ا   قيام األلالق ، وإلال  الفكرويتطلب للحمب  -1 

 :يقول 

 

 ألليفُت فكر  إىل احلمب حتى 

 

 بيـا   كدت أغدو لو جئت ِقدما  ، ن 

 

ــدناءة يومـــا      ــرب الـ ــا ج أقـ  أنـ

 

ــا    ــوهر اهلل فّيـــ ــا  جلـــ  احرتامـــ

 

 : ول ا يتطلب اجل اد لنيفرت احلمب            

 

 أجاهد حتى أنيفر احلمب ، حاكمـا  

 

 وج أرجت  مدحا  وج ألتشـ  ذمـا   

 

يتطلـب وجـود   متالزمان ، فأين مـا وجـد أحـدهما ،     احلمب والعدل -1 

 .. كامال  اآللر ، ليكون وجه احلكم مت

وضرورة وجودهما حيققان اجستقرار واليفـالي والطمأنينـة               

ـ ماعاجلأو  يـة فردال ، سـواء كـان ذلـك دبيفـفته    وقوة اإلنسان  ة أو ي

 .. يةتمعاجمل

العـدل يف زمـن ضـاع فيـه     ألطر ما يرارب الشاعر ، حينما يكون  -9 

 ..دب  رككاب املدع  دبه ودب  املرتكب  اجلرائم دبامسه 

 :ل ا ترارب ييفرخ           

 

 يا عدُل يـا عـدُل ، أيـن أنتـا    

 

  نادوك دهـرا  ومـا مسعتـا ال    

 

 حماكم العدل كم أقيمت  

 

 ! لكن على دبادب ـا ُشـنقتا    

 



 66 

دبأّنـه يتطلـب قيـام فلسـفة تسـتوعب دبنـاء       يرى السـيد اليفـايف    -8 

ما ُيجسِّـد الضـحايا اإلنسـانية ، حيـ      وكشف ، واستقراء  الفكر

 : يقول 

 

 محاكم م ( هريوشيما ) اتوا ضحايا ه

 

 !دبب يا نفو  الضحايا للسما احتكم  

 

 قد أغضبوا العدل يف أحكام عد م 

 

 فالعــدل يــربأ مــن أحكــام منــتقمك   

 

 تبا  لقاضي م ، واحلكم ، واحلكمك   قضاة عد م آجت ظلم م     

 

ــ م     ــاب مقل ــاب الغ ــن ذئ ــات م م  قض

 

ــنمك     ــروة الغ ــرّدوا ف ــاب  ت ــن ذئ   لك

 

السـيد اليفـايف   ِلما يالقيه اإلنسان من أليه اإلنسان ، لـ ا يشـدو    -11

يقــف يف وجــه الباطــب والظــامل ، ودبوقوفــه علــى عضــد املظلــوم ، و

 :تتعاظم القوى ، وُتحطم أهوال املغتيفب  

 

 ج ختَش من ت ديد صاحب دباطب 

 

 واكسر دبه صنما  مـن األصـنامك     

 

  حطمُه مقب الدوي تبيفـر رأسـه   

 

ــدامك   ــا  علــى األق ــك منطوح   يأتي

 

وعموما  نرى السيد أمحد اليفـايف النجفـ  ، حيمـب همـوم                     

النا  ، ويبق ـا يف قيفـائدرب اإلنسـانية الـيت تعـاف خمتلـف منـاح         

اجلوانــب دب مــا يتعلــمب منــهو هــا ،احليــاة وأدبعادومشــاكب وأزمــات 

  .. يف دبناء الفكراألسس القوية الفلسفية اليت تكون 

ه ا ما يسع البح  ، راجيا  من ايالمب عز وجـب ، أن يسـ م يف                 

 ..كشف جوانب من روائع إنسانية مضام  شعر السيد اليفايف 
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 املصارر واملراجع
 

 .القرآن الكريم + 

دبـريوت  / دار الفكر   -دار صادر /  33م  / لسان العرب / إدبن منظور  -3

 .3881/  1ط / لبنان / 

دار / مفـاهيم يف الفلسـفة واججتمـاع    / أمحد لورشيد النوررب جـ   - 

 3881/ العراق/ دبغداد / الشؤون الققافية العامة 

ــ   -1 ــايف النجف ــد اليف ــات  / أمح ــوان يف اإل ي ــايف ؛ دي ــان اليف / إن

 . 3888/  سوريا/ دمشمب / املطبعة العمومية 

/ دبـريوت  /  دار العلـم للماليـ   / األغـوار  / أمحد اليفايف النجفـ     -1

 .3813/   ط/ لبنان 

دبريوت / دار العلم للمالي  /  أحلان الل يب/ أمحد اليفايف النجف   -8

 .  381/   ط/ لبنان / 

/ دبـريوت  / دار العلـم للماليـ    / األمـواج  / أمحد اليفايف النجفـ    -1

 .3813/  1ط/ لبنان 

لبنان / وت دبري/ دار العلم للمالي  / التيار/ أمحد اليفايف النجف   -1

 . 381/   ط/ 

لبنان / دبريوت / مطادبع صادر رحيان  / شرر/ أمحد اليفايف النجف  -9

 .  388/ 1ط/ 

/ لبنـان  / دبـريوت  / مطبعة كرم / الشالل / أمحد اليفايف النجف   -8

 .  381/   ط
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/ دبـريوت  / مطبعـة الغنـدور   / اللفحـات  / أمحد اليفـايف النجفـ     -31

 .3818/   ط/ لبنان 

اجملموعــة الكاملــة ألشــعار اليفــايف / د اليفــايف النجفــ  أمحــ -33

 3811/ العراق / دبغداد / مطبعة الشعب / النجف  غري املنشورة 

مؤسســة املعــارف للطباعــة / هــواجس / أمحــد اليفــايف النجفــ   - 3

 .3811/   ط/ لبنان / دبريوت / والنشر 

 أركان حقوق اإلنسان ؛ حب  مقارن يف/ صبح  اةميفان  . د  -31

/  3ط/ دار العلـم للماليـ    / الشريعة اإلسالمية والقوان  احلديقة 

3818 . 

/ موسوعة علم النفس والتحليب النفسـ   / عبد املنعم احلفا . د  -31

 .3819/  3ط/ دبريوت / دار العودة /   ج+ 3ج

/ دار ادبـن زيـدون   / املوسـوعة الفلسـفية   / عبد املـنعم احلفـا   . د -38

 . 3813/  3ط/ لبنان/ دبريوت 

/ دبـريوت  / دار العلـم للماليـ    / معجم علم الـنفس  / فالر عاقب  -31

 .3811/   ط/ لبنان 

معجم علـم الـنفس والتحليـب    / فرج عبد القادر طه ، وآلرون . د  -31

 لبنان –دبريوت / دار الن ضة للطباعة والنشر /  3ط / النفس  

يئـة العامـة لشـؤون    ا / املعجم الفلسـف   / جممع اللغة العردبية  - 39

 .3819/ ميفر / القاهرة / املطادبع األمريية 

مطبعة اجنتيفار / قامو  علم اججتماع / حممد عاطف غي  . د  - 38

 .3898/ ميفر / اإلسكندرية / 

/ مطبعة أوجد عبـدرب  /   ط/ املعجم الفلسف  / مراد وهبه وآلران  - 1 

3813 

/ عجم العلوم اججتماعية م/ خنبة من األسات ة امليفري  والعرب  -3 

 .3818/ ميفر / القاهرة / ا يئة امليفرية العامة للكتاب 
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ترمجة اليفايف النجف  لردباعيات / هاشم حس  ناصر اةنك . د -  

جملة ثقافية تيفدر عن قسم اإلعالم / جملة آفاق جامعية / اييام 

/ ول العدد األ/ السنة األوىل / والعالقات العامة يف جامعة الكوفة 

 . 118 كانون القان  

اإلدارية  يفطلحاتموسوعة امل/ هاشم حس  ناصر اةنك . د -1 

/ مكتبة لبنان ناشرون / واججتماعية واجقتيفادية والتجارية 

 . 111 / لبنان  –دبريوت 

 

 

 

 

 

 حمتويا  البحث من املخططا 
 

 اليففحة التفاصيـــــــب

 38 فلسفة النظر للوجوديب  (  3) خمطط 

الدين واإلنان دب  العارف  فلسفةيب  (   ) خمطط 

 واجلاهب

11 
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 احملتويا 
 

 اليففحة عوـــاملوض

 8 املقدمة 

 1 .عند اليفايف  دبناء الفكر:  املبح  األول

 1 . مدلب ومفاهيم: أوج  

 31 . دبناء الفكر عند اليفايف: ثانيا  

ــان   ــ  القـ ــان  :   املبحـ ــب واإلنـ ــالي واإلالعقـ صـ

 . اججتماع 

31 

 31 .العقب واإلنان يف شعر اليفايف : أوج  

 8  .اإلنان واإلصالي اججتماع  : ثانيا  

 11 .العلم ودبناء اجملتمع : املبح  القال  

عالجـات ومضــام  شـعر اليفــايف   : املبحـ  الرادبــع  

 . للحمب والعدل

11 

 11 .للحمب  مضام  شعر اليفايف: أوج  

 83 . ام  شعر اليفايف للعدالةمض: ثانيا  

 88 ( .اجستنتاجات ) ايامتة 

 11 .واملراجع  امليفادر

 18 حمتويات البح  من املصططات

 

 



 7  

 املؤلف يف اطور

  العراق / در  اجدبتدائية والقانوية يف النجف األشرف.. 

     در  يف جامعة دبريوت العردبية ، وأكمب دراسـته اجلامعيـة يف اجلامعـة

 .. 3891 – 3898العراق عام  –املستنيفرية 

   حيفب على ش ادات املاجستري والدكتورارب والربوفيسور  مع مرتبة الشـرف

 :وش ادات التفوق من جامعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكقري من الدورات ، واللجان العلمية.. 

  الشكر حاصب على الكقري من الش ادات التقديرية وكتب.. 

   حاصب على هوية املؤلف الدول.. 

  كتاب وموسوعة ومعاجم منشورة ويف دورها للنشر ، (  311) له أكقر من

 ..ويف خمتلف التصيفيفات 

   ــن ــأكقر م ــارك دب ــف   (  11) مش ــ  ويف خمتل ــا ودول ــ  وط ــؤمتر علم م

 ..التصيفيفات ، دالب العراق ولارجه 

  ولارج العراق حب  وموضوع ، دالب (  311) منشور له أكقر من.. 

     ، منشور له الكقري من القيفل القيفرية والشـعر يف اليفـحف واجملـالت

 ..وضمن كتب يف السرية ال اتية والعلمية 

     منشور له الكقري واملنوع من الكتب والبحوث والقيفـل والشـعر  علـى

 ..مواقع يف اجنرتنت 

  له عضوية يف العشرات من اةافب العلمية الدولية.. 

 دار أنباء للطباعة والنشر  مؤسس ومدير.. 

 جامعة الشؤون العلمية، و/ رئاسة اجلامعة :  جامعة دبادبب: سادبقا  عمب يف

مركز دراسات الكوفة ، وواحد من مؤسس  املركـز ، ومـدير   :  الكوفة

/ وعمب يف رئاسة جامعة الكوفـة  / ، ومدير اإلدارة  3881املركز وكالة 

 ..ويف كلية الفقه 
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