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 ي تجليات اله  
ة عند املعر   مَّ

 دالل إبراهيم كايد الزهيري 

 األردن -الجامعة األردنية - )طالبة ماجستير )اللغة العربية وآدابها

dalalalzuheiri@gmail.com 

 :خلص امل
م القلق من شتشائ  الصورة النمطية السائدة عن الشاعر أبي العالء املعري، من حيث وصفه باملتسعى هذه الدراسة إلى تغيير 

ُل على ذلك. لديهالحياة، وذلك بالبحث عن " تجليات الهمة "   
 
 كما ظهرت في شعره على مستويات متعددة، من خالل نماذج مختارة ُتدل

قًيا، ونفسًيا، وعلمًيا تواللزوميات، فكشفوقد تبلورت تجليات الهمة عنده في ديوانيه سقط الزند 
ُ
 ثم، عن همته خل

عنده بصورة تطبيقية، وذلك بإجراء دراسة فنية لقصيدته املوسومة بـ " سبيل  –فكرة الهمة  –عرضت الدراسة ملناقشة هذه الفكرة 

 تكشف عن نظرة أبي العالء املعري للحياة بوجٍه عقالني.التي املجد "، 

خالل هذه التجليات وما فيها من استقراء للمواضع الدالة على ذلك، األثر الكبير الذي ال يمكن تناسيه وتظهر الدراسة من 

 ذاته وعلى من حوله فيما بعد. أو تجاهله ألبي العالء املعري على

 ي، سقط الزند، اللزوميات، سبيل املجد الكلمات املفتاحية:
 الهمة، املعر 

ةة:امل  
 دقد 

اتههذا البحث تناول  اس ي الذين كانت لهم ( هـ 449) جانًبا من حياة أبي العالء املعري  بين طي  ، وهو من شعراء العصر العبَّ

خذ من شعره وسيلة للتعبير عن كل ما يواجهه في حياته ف .مكانة متميزة، فقد اتَّ "  الدراسة للبحث في جانب من شخصيته وهو وتهد 

 عند املعري " 
ُ
ة ه ُعر ف بشتشاؤمه وقلقه من الحياة الهمَّ

ما أنَّ ومن ناحية أخرى،  .لذا فإن الدراسة تسعى إلثبات عكس هذه النظرة، ال سيَّ

ل من هذا املنطلق " منطلق الهمة " للبحث في شعر املعري عن هذا الجانب   -فيما أعلم -لم تتطرَّق أٌي من الدراسات التي  ،بشكل مفصَّ

وحياته العملية في ظل املجتمع العباس ي الذي  ،-و أخص اللغوية -إلتمام مسيرة حياته العلمية  -رغم عماه -؛ ي في روح املعر  اكانت دافعً 

 .هـ( 656 -هـ  446هـ( والثالث ) 446 -هـ  232في العصرين الثاني )ُعر ف بتدهور أوضاعه السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 الدراسات السابدقة:
ر إلى  قلقه واغترابه، فلسفته وتأمالته ورسائله، إال أنَّ أًيا منها لم التي بحثت في حياة املعري وشعره؛ تعددت الدراسات   يش 

على كتاب الجامع آلثار أبي العالء املعري للجندي   في إجراء هذه الدراسةوقد اعتمدت  إليها في املقدمة. هذه الجزئية التي عرضُت 

فها بحسب مواضيعهابأجزائه األربعة كما ، ، إذ استعنت فيه بالتفصيالت والشواهد التي استقرأها املؤلف من شعر املعري، وصنَّ

اع، وشروح سقط الزند ا سقط الزندديواني  اعتمدُت على ضم شرح أشرف عليها طه حسين، وت لتيواللزوميات بتحقيق عمر الطب 

 .والبطليوس ي والخوارزميالتبريزي 

 وأهميتها: ةشكلة الدراسة 

 أهمية الدراسة:
التي  عن املعري  برز أهمية هذه الدراسة في كونها تسعى إلى إعادة النظر والتدقيق في املقوالت املتداولة واألحكام املسبقةت 

، خالل أشعارهاملعري أن يبينها من عن بالهم النظرة الواقعية العقالنية التي أراد  غائًبا، واالغتراب والشتشاؤم قلقبصفات اله ترمي

 
ً

ا عمَيت أنظارهم عن أنَّ الشتشاؤم ليس مضادَ ف والفلك والتاريخ و ... ،والفقه في علوم اللغة  ثقافته املوسوعيةعن خاطرهم وغافال

وم نحو األفضل لتحقيق الذات  .لتدفق الهمة على صعيد الحياة والرَّ

http://www.refaad.com/
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 إجراءات الدراسة:
 :كما يلي ،ومبحثينوتنقسم هذه الدراسة إلى تمهيد       

: تناول  
ً

ال  ي فيلسوف الشعراءب تعريًفا موجًزاالتمهيد  أوَّ
 ملفهومو  ، وما خاضه في حياته،أبي العالء  املعر 

ً
جذرها في " الهمة "  تأصيال

 .اللغوي ومعناها االصطالحي

ل  بحثاملتعرَّض  ثانًيا: ل  ن؛ املطلبيمطلب من خالل )تجليات الهمة عند املعري(لـ  األوَّ ة عند أبي العالء امل َز أبرَ األو  يات الهمَّ  
 
عري في تجل

يات الهمة عند أب الثاني أبرَز املطلب و سقط الزند.   
 
ل على تجل  

 
ات. وذلك من خالل تحليل شواهد شعرية تدل ي العالء املعري في اللزوميَّ

 .تههمَّ 

ا: املبحث
ً
ث
ً
ة ؛ الثاني ثال  ي متكامل من معلى مشَهٍد وقفت دراسة فنيَّ

في  سبيل املجد " املوسومة بـ " في الميته شاهد الهمة في شعر املعر 

 .سقط الزند ديوان

 :تمهيد

  ترجمة أبي العالء فيلسوف الشعراء:البند األول: 
أحمد بن عبد هللا بن سليمان بن محمد بن سليمان بن قضاعة التنوخي املعري اللغوي الشاعر)ابن  هو أبو العالء

 ( . 1977خلكان،

ُولد بمعرة النعمان في  مغرب شمس يوم الجمعة لثالث لياٍل بقين من ربيع األول سنة ثالث وستين وثالثمائة للهجرة في بيت 

كريم فاضل إذ كان من بني سليمان الذي قال فيهم ابن العديم : و أكثر قضاة املعرة وفضالئها وعلمائها وشعرائها وأدبائها من بني 

م أبو  سليمان، وسليمان هو الجد
َّ
ن تعل مَّ الخامس ألبي العالء، توفي و أبو العالء في الرابعة عشرة من عمره، وهذا يدل على أنه كان م 

ها ابن ال، العالء بين يديه ديم في اإلنصاف والتحري  من بين الشيوخ الذين سمع أبو العالء عوجدة أبي العالء ألبيه أم سلمة، وقد عد 

ُر في تاريخ حلب واملعرة 1965، بنت الشاطئالحديث عنهم )
َ
ا والده عبد هللا  فقد كان ُيذك أنه كان : "  -بنت الشاطئ ذكرتكما  -( . أمَّ

( " 
ً
 لغويا، أديبا شاعرا

ً
، وقد كان والده شيخه األول  في علوم اللغة والحديث  وأنبته في الحياة العلمية   (1965،بنت الشاطئفاضال

 ( :1998)املعري،  بمعرة النعمان، فناداه في مرثيته  -هـ377وقيل  -هـ 395والعقلية إلى أن وافته املنية في 

 أمولى القوافي كم أراك انقيادها         لك الفصحاء العرب كالعجم اللكن

 " بنت محمد بن سبيكة " األم التي رفدت العربية بهذا األديب العظيم، و هي ووالدته 
ُ
ة يَّ ء أبو العال بينما كان -ماتت  افتها املن 

ا. وقد قال فيها في ا شديًد قبل أن تودعه، فحزن لذلك حزنً  - هـ عندما علم بمرضها400في طريق عودته من بغداد إلى املعرة سنة 

 (:2000لزومياته )املعري،

 

 
َ
؛  أكبرهم أبو املجد محمد اإال أنه تفوق عليهم ،ان، حازا من الفضل األدبي والعلمي كما حاز أبو العالءوَ كان ألبي العالء أخ

فعاش  ،توفيا قبله، ا أيًضامجيًد ، وكان شاعًرا بن سليمان الذي روى عنه أبو العالء بعض أشعاره، وأصغرهم أبو الهيثم  عبد الواحد

 في هذه الحياة
ً
 (.1965،بنت الشاطئ. )بعدهم أبو العالء يكابد وحيدا

 
ً
 ( :1998)املعري،وبذلك نخلص إلى رفعة البيت الذي ورث عنه أبو العالء علمه وأدبه، فنجده بعد أن غدا شابا يفتخر بقبيلته قائال

 العيش ماٍض فأكرم والديـــــك به       

 

 

 

  واألم أولى بإكرام و إحسـان

 

 وحسبها الحمل و اإلرضاع تدمنه      

 

  أمران بالفضل ناال كل إنسان 

 

  أتمش ي القوافي تحت غير لوائنا

 

 

 

الها   أمراء ونـــحــن على قو 

 

ـــا   َوأيُّ عظيٍم راب أهل بـــالدنـ

 

ــا على تــغـيـيـره قدراء    فـإنَّ

 

  وما ســـلــبـتـنـا العـز قط قبيــلـة

 

َسـَراء  
ُ
 وال بـات مـنـا فـيهـم أ
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ً

ا رحالت أبي العالء في حياته، فقد جمعت بين اإلرادة والطموح، واملجاهدة واملكابدة، حيث نشأ أبو العالء طفال  بانت أمَّ

مر ض بالجدري الذي شوه وجهه بندوب لم يبرأ منها  مجد إلى أن بلغ الرابعة من عمره،ء والنبوغ في بيت قضاٍء وعلم ٍ و عليه مالمح الذكا

فجعلت الدجى رفيق حياته الدائم. ويصف ذلك أبو العالء في  ذهبت ببصره وصنعت غشاوة على عينيه حرمته من إبصار وضح النهار،

أللوان إال األحمر، ألني ألبست في قض ى عليَّ وأنا ابن أربع، ال أفرق بين البازل والربع، ال أعرف من ا : "فيقول  رسائله إلى داعي الدعاة

 بالعصفر، ال أعقل غير ذلك " )
ً
 مصبوغا

ً
قاده أبوه إلى ما يمنحه نور البصيرة  ا تعثرت أداة النور،، فلمَّ (1965،بنت الشاطئالجدري ثوبا

ة النعمان عرَّ والنحو بَم ويكشف له عن آفاق الوجود املغلق أمام عينيه، فذهب به إلى شيوخ القرآن والحديث وتلقى العلوم اللغوية 

 بشعر املتنبي، واستأنف سيره في طلب العلم حيث 
ً
حوي وغيرهم، كما كان أبو العالء شغوفا على أبيه وعلى أبي بكر بن مسعود النَّ

بنت سافر إلى طرابلس وحلب، واجتهد في ذلك حتى اشتهر بذكائه وسعة حافظته ونور بصيرته وجمال شعره وكمال علمه )

 (.1965،الشاطئ

 وتحدًياحرمان املعري من نعمة البصروهذا يدل على أنَّ 
ً
ة  قاده إلى التفوق على أقران عصره  حتى غدا  ، منحه همَّ

ً
أسطورة

ا، في مجموع تراثها إلى أيامه  شعرا ا ومكانً ، وإحصاء شواردها وشواهدها قريبها وبعيدها، زمانً " في قدرته املذهلة على اسشتيعاب اللغة

تى كأنه منها ـ وهو األعمى ـ في كتاب مفتوح ـ ومنحته معها القدرة على خلق عوالم كاملة تؤدي فيها اللغة دور البطولة، إلى جانب ونثرا، ح

غايات فكرية ونفسية وفرت وقودها أطراف مختلفة من الثقافات، تسشتنفد اضطرامه الداخلي، وحيرته العميقة في فهم ما يقوم من 

، فالتمس من العلم عامة و من اللغة خاصة النور الذي ُحجب عنه في عماه، فكان الفضل (2015،بركات) حوله، أو ما يقال فيه"

 (:1998والشرف رفيَقيه الدائمين في ظل الدجى الذي يحيط به، حيث قال عن نفسه )املعري،
                                                            

 

 

ة  سرى ذكره في البالد شاعًراوقد   وهو ابن إحدى عشر سنة كما ورد في وفيات األعيان، حتى غدا كالشمس، فال ُتذكر املعرَّ

 ويقال: أبو العالء املعري، فهو القائل )املعري،
َّ
 (:1998إال

                                                      

     

   

ب بالء العمى الذي حلَّ به من حده السلبي إلى حده اإليجابي، وال يقدُر على هذا إال ذ
َ
ـل
َ
فحاز  همة،و  إرادةٍ  ووبهذا يكون أبو العالء قد ق

 
ً
ا( في لسان الدهر يكرره مأل الدنيا وشغل الناس يطأ الثريا حتى وقتنا الحاضر، ف اشرف

ً
ر نفسه ) لفظ ي، إذ صوَّ  

كما كان من شأن املتنب 

ين فهَم   
 (:1998، حيث يقول )املعري، ه والوصول إلى مكانتهالرجال متمن 

                                                      

     

 

 

 

                                    

ب املعري   
ق 
ُ
، ولـوقد ل

ً
ال  لـهذا املحبس حوالي نصف قرن، برهين املحبسين، لعماه أوَّ

ً
 فجعل من نفسه نزيال

ً
مالزمته داره ثانيا

وهي سنوات عمره األخيرة التي بلغ فيها النضج واالكتمال. لكنه في نظر نفسه سجين ثالثة سجون ال اثنين، فالثالث كون نفسه 

 (:2000حيث يقول )املعري، محبوسة في هذا الجسد،

                                                          

  سار في عرض السماوة بارق  وال

 

    وليس له من قومنا خـفـراء 

ا     ريَّ
ُّ
َرف الذي يطأ الث َي الشَّ  ل 

 

 

 

  مع الفضل الذي بهر العبادا

 

 وقد ساَر ذكري في البالد فمن لهم     

 

 

 

  بإخفاء  شمٍس ضوؤها متكامل

 

 كأني في لسان الدهر لــفظ ٌ 

 

 

 

 
ً
َن منه أغراضا عاداتضمَّ   ب 

 

  يكررني ليَفهمني رجـــــالٌ 

 

رت معًنى مستعادا    كما كرَّ

 

 وكم من طالٍب أمدي سيلقى         

 

دادا   
 
  ُدَوْيَن مكاني السبع الش
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 -على سبيل املثال  -حسين  يتخذه بعض النقاد و األدباء  كـطهولزومه بيته َو كثرة حديثه عن املوت وعزوفه عن الزواج و ...؛ 

 
ً
ق من الحياة لوصفه باملشتشائم ذريعة وهذه الدراسة تنطلق من رفض  هذا املوقف الحاد بشأن ، غير متفاعٍل مع ما يحيط به فيها ،القل 

تسعى و  صاحُب فضٍل. ،الذي تستحقه، فهو شاعٌر ُهمامها مشتشائًما بقدر ما كان عقالنًيا يعطي الحياة قدر املعري، إذ لم يكن املعري 

ة"، مَّ  زُمْبر   الدراسة إلى الكشف عن تجليات ذلك تحت إطار " اله 
ً
والتفوق الذي حازه في  املوسوعية عرفةاملأبي العالء في  الشاعر شأن ة

 في كل العلوم األدبية خاصة من نحو وصرف وعروض ولغة ، والعلوم الفلكية والهندسية والتاريخي
ً
لي الذي كان واضحا ة، ومنهجه التأمُّ

عيها الدراسات عن شؤمه.  نظمه، بهدف نقض الصورة النمطية التي تدَّ

ا  ةأمَّ مات األسلوبية لشعره عاةَّ  
، وكثرت فيه املصطلحات العلمية، تنوع بين أساليب البالغة وجمعها ، فإنَّ شعره قدالس 

ه النقاد بـ: شاعوا الت، حتى لقبَّ ه كان  في شعره؛ بيد أنَّ هذا ليس عيًبا ، كما كثرت ألفاظ الغريبر الفالسفةلتأمَّ على سبيل إذ إنَّ

ات، إذ اهتم في سقط الزند بأغراض االستئناس بألفاظ اللغة عت األغراض الشعرية لديه في ديواني سقط الزند واللزوميَّ ، وقد تنوَّ

دة كالغزل واملدائح والتهاني واالعتذار   
ا في ات والفخر واملراثي والوصف والحكمة واملثل، وأقلها نصيبً شعرية متعد  ا كان الهجاء. أمَّ

دة، وهذا م  
 متعد 

ً
ر ذلك عليه، بل تناول في القصيدة الواحدة أغراضا

ُّ
د حسب املواضيع واألغراض لتعذ ا لزومياته فلم يلتزم بترتيب محدَّ

 (.1992، الجنديجعله ينماُز بالغرابة )

ة:البند الثاني:   تأصيل ةفهوم الهمَّ

 ةعنى الهمة لغة: 
مَّ  َبعيُد اله 

َ
نه ل ة ، وإ 

م  صغيُر اله 
َ
نه ل   وإ 

عظيُم الَهم 
َ
نه ل مر ليفعله ، وتقول : إ 

َ
 : ما َهمَّ به من أ

ُ
ة مَّ  واله 

ُ
ة ة  بالفتحالَهمَّ . )ابن ة  والَهم 

    .(1414منظور،

ْوٍب وَجَرياٍن وَدبيٍب وما أشَبَه ذلك، ثم يقاس وقد ورد في مقاييس اللغة في مادة همَّ أنَّ الهاُء 
َ
وامليم: أصٌل صحيح يدلُّ على ذ

: شديُده  األمر 
مُّ َقني، وُمه 

َ
ل
ْ
ي: أق ن 

اَبني ، وأهمَّ
َ
يُء: أذ

َّ
ني الش  :  و.عليه. و منه قول العرب: همَّ وب، و الَهمُّ حاب الهاُموم: الكثير الصَّ السَّ

ة، ثم َهَمْمَت  ما مَّ ة )ابن فارس، به، وكذلك اله  م  ة: الُهمام: امللك العظيم اله  مَّ  (2008تشتقُّ من اله 

ب إرادته إليه  ني"، أن األمـر ملا أذابه و أقلقه و ذهب به كل مذهب واشتد به صوَّ ني و أهمَّ ونستنتج من املعنى اللغوي لـ "همَّ

اهُ  ته، وبذلك فإن الهمَّ مؤدَّ  كل همَّ
ً
با  على فعله مستجل 

ً
ة له . وَهمَّ عازما مَّ مة، وكما ُيقال: من ال همَّ له ال ه   إلى اله 

د هذا املعنى في قول املعري) املعري،  ( :1998ويتجس 

                                                 

     

 

   

                                                    

  ة اصطالًحا  : ةعنى الهمَّ

ة   الجرجاني في التعريفات ؛ هي: " توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب  معناها كما أورد -في االصطالح  -الهمَّ

ة لإلنسان . هذا يشير تعريفه و. (1413، الجرجاني)الحق؛ لحصول الكمال له أو لغيره " ية الروح في استجالب الهمَّ  
 إلى أهم 

،في تعريف الهمة كما قاَل ابن القيم   
ة فعلة من الهم  مَّ ة  : " واله  وها بنهاية اإلرادة، فالهمُّ مبدؤها، والهمَّ صُّ

َ
وهو مبدأ اإلرادة، ولكن خ

ة و اإلرادة ابن القيم قَرن في تعريفهف، (2011)ابن القيم،نهايتها " ةبين الهمَّ ة ، حيث جعل الهمَّ  .أسمى درجات اإلرادة اإلنسانيَّ

ة  ثنا عن صورة الهمَّ ا املناوي فحدَّ ظم الهمة عدم املباالة بسعادة الدنيا وشقاوتهابقوله :  -في رأيه -أمَّ  (.1990، املناوي ")" ع 

  أراني في الثالثة من سجوني

 

 

 

ـــــأل عن الخبر النبيث   فال تســــ

 

  لفقدي ناظري ، ولزوم بيتــي

 

 وكون النفس في الجسد الخبيــث  

 

مُّ الليالي بعُض ما أنا مضمـٌر    َيه 

 

  ويثقل رضوى دوُن ما أنا حامُل 

 

ي و إن كنُت األخير زمانه          
 
 وإن

 

  آلٍت بما لم تســتـطـعـه األوائـلُ  
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 :( 1998)املعري،  وعلى غرار ه قول املعري 

 إليك القبائُل                                 
ً
 لم ُتَبل     و إن نظرت شزرا

َ
عاَدة   إذا أنَت أعطيَت السَّ

  إلى معالي األمور، ومن 
ت السنة النبوية على الهم 

َّ
حدثنا عبد هللا بن يوسف، قال:  "ذلك ما ورد في الحديث النبوي؛ وقد حث

لو يعلم الناس ما في »أخبرنا مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

وا، ولو يعلمون ما في التهجير السشتبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة مُّ وا عليه الستهَ مُّ ثم لم يجدوا إال أن يسته  النداء والصف األول، 

 (.437( )رواه مسلم، 615متفق عليه. ) رواه البخاري،«" والصبح، ألتوهما ولو حبوا

 همتكم؛ ف
إني لم أَر أقعد عن املكرمات من صغر كما ُروي عن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه أنه قال: )ال تصغرنَّ

 . (1985، املاوردي)الهمم(

  
  خلق جميل. ومن دنت همته، وطغت نفسه، اتصف بكل 

وقال ابن القيم: " فمن علت همته، وخشعت نفسه، اتصف بكل 

ذ ، ومن هنا نستنتج أنَّ الهمة تتراوح بين درجات، همة عالية تأخذ بصاحبها (2011ابن القيم، )خلق رذيل"
ُ
 تأخ

ٌ
ة يَّ  َدن 

ٌ
ة مَّ للفضائل، وه 

 : (1998)املعري،  بصاحبها إلى املهالك ، كما قال شاعرنا املعري 

                                            

         

ه فالفارس معروف بفروسيته وشجاعته ،  لكن شتان بين فارس الهمة الساعي إلى املكارم، وفارس الدناءة الذي قَصر همَّ

 على نيل  املغانم.

 ونهاية القول ما قاله ابن هانئ األندلس ي :

 

 

 

 

 

 

ل: ا  ي ملبحث األوَّ
ة عند املعر   تجليات الهمَّ

سم روحه  ، غايةتفوقه على أهل زمانهرغبة اإلنسان في تحقيق ذاته وإثبات  إنَّ 
َّ
ال تكاد تغيب عن خاطر أي إنساٍن تشت

ة والطموح  ويَّ ة العاليةبالسَّ عي نحو كماالتوالهمَّ ى هذا ه أو نحو ما يعتقد أن  فيه كماله، وذلك " ألن  اإلنسان مفطوٌر على السَّ
َّ
، ويتجل

جاه املثيرات القادمة من العالم الخارجي  عي في سلوكه و أعماله وردود أفعاله ت  (، كما أنَّ إثبات الفرد 2005،بطش)أو الداخلي " الس 

 ،سواء كان هذا في عمل ٍ أم موقٍف  ها يعتبر من الرغبات النفسية األصيلة " التي تدفع  الفرد إلى اإلفصاح عن ذاتهلذاته وتحقيق

إلى املواضع التي تكشف  حثاملبفي هذا  وقد تطرَّقت (.1981،وض)عإظهار ما لديها من إمكانات"والتعبير عن شخصيته و توكيدها و 

 ي 
ت في ديوان عن ذلك عند املعر 

َّ
حو وديوانه ) اللزوميات( في املطلب الثاني، )سقط الزند( في املطلب األول ه كما تجل  : اآلتي، على النَّ

  ند، "وهي املجموعة التي تضم أشعار أبي العالء :املطلب األول  ي في سقط الزَّ
ة عند املعر  بيل  تجليات الهمَّ

ُ
التي قالها في شبابه ق

د املعاني العميقة عزلته  باملتنبي حيث حاول في هذا الديوان أن يتصيَّ
ً
فخامة األسلوب الدالة على ، والتي كان أسلوبه فيها متأثرا

 بوجٍه خاص على املطابقات وضروب التجنيس "
ً
زا  

 
اع)والصنعة البالغية مرك الل من خ -مظاهر همته عن فكشفت(، 1998، الطب 

ته أخالقيً  -شعره لها: مظاهر همَّ اهنا على ثالثة أضرب؛ أو  ته نفسيًّ ا، وثالثهاا، وثانيها: مظاهر همَّ ته علميًّ استفدُت وقد  .: مظاهر همَّ

 هذا التقسيم من كتاب الجندي ) الجامع آلثار أبي العالء املعري(.

 ات، الثاني ملطلبا  ي في اللزوميَّ
ة عند املعر  به على  : تجليات الهمَّ اته، ورتَّ أو لزوم ما يلزم، وهو الشعر الذي كتبه املعري في لزوميَّ

ٍ واحد . وقد تناولت قدالقافية، و 
مظاهر همته  التزم في قوافيه ما لم يلتزم به شاعر سواه، فأتى في القافية الواحدة بأكثر من روي 

ق ت محددةمن غير تبويبا فيه ه مشابٌه للتقسيم في السَّ  ط.، على أنَّ

 

غَنٍم       أدنى الفوارس َمن َيغيُر مل 

 

 

 

  فاجعل ُمغارَك للمكارم  تكرم  

 

ـه ال ابن سعي  نساَن إ  د اإل    ولم أج 

 

 

 

  فمن كان أسَعى كان باملجد  أجدرا

 

لى الُعال ى إ 
َ
  وبالهمة  العلياء  يرق

 

 كان أظــــهرافمن كان  
ً
ة مَّ ى ه 

َ
  أرق

 

 
ً
ما           ولم يتأخْر َمن يـــريــُد تــقـدُّ

 

    ولم يتقدْم َمن يـــــريـــُد تــأخــــرا 
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ند: تجليات  املطلب األول   ي في سدقط الزَّ
 املعر 

ُ
ة مَّ  ه 

 
ً
ال  :  أوَّ

ً
 (:تجليات همته ) أخالقيا

 الجم ةع ةمدوحيه وةخاطبيه: التواضع .1

ة املرء ه فالتواضع من األخالق التي تدلُّ على همَّ  
ُل موم  بما وهبها هللا، والخيالء  ، إذ هو ارتفاع النفس عن الغرور وُسمو   

 
ا ُيَدل

  إبراهيم موس ى بن إسحاق أرسَل إلى املعري أنَّ الشريف أبا  (1998) املعري،  على ذلك في سقط الزند
ً
 :أولها قصيدة

                      
 

 

 :ه أبو العالء في قصيدٍة مطلُعهافأجاب

                      

          
 

لى مظهر تواضعه في القصيدة بقوله  : م(1998)املعري،  ويتجَّ

                         

 

 

 

                    

                       

علمه بأن تواضعه، رغم  جعل شعره كالحص ى أمام شعر ممدوحه، وهذا كناية عنفالشريف(، حيث قصد باملرجان شعر املمدوح )

 (1998)املعري،  حيث قال في موضٍع من السقط: شعره يفوقه لغة وأسلوًبا

                     

 

 

                        

2.  
ُ
ف

ُّ
َعف  عن االستجداء بشعره : التَّ

ف العفة "، وفي لفظ  :التعفف كما ورد في قواميس العربية يدور معنى
ُّ
) لسان العرب، والعباب الزاخر، والصحاح( هَو: "تكل

، وهذا من قبيل الهمة، حيث نجد أبا العالء رغم علمه الواسع س من أمٍر تبغيه لبلوغ مراٍم أعلىالتكلف ما يدلُّ على حرمان النف

ن يمدحهم أو من غيرهم، ألنَّ همة نفسه تترفع عن ذلك، مع وق  عن  الكسب وقبول الهدايا ممَّ
ُ
ف درته البليغة على نظم الشعر يتعفَّ

ه لم ينُح منحاهم . ونمثل على ذلك العلم أنَّ هذا األسلوب كان سائًدا قوله في رثاء الشريف أبي أحمد  من عند شعراء عصره، إال أنَّ

ب بالطاهر:  ( :1998)املعري،  امللق 

                      

 

                 

 غير مستحسٍن وصال الغواني        

 

 

 

ـين حجٍة و ثمان    
 بعد ســــت 

الني  
 
  ، فإن بيض األماني عل

 

 

 

 فنيت والظالم ليس بفاني

 قد أجبنا قوَل الشريف بقوٍل،       

 

 

 

ثبنا) الحص ى عن املرجان(
َ
 َو أ

 

طربشتنا ألفاظه، طرب الــ          
َ
 أ

 

اق    عات  باأللحان  ُعشَّ   للمسم 

 

حـ     
َ
 فاغتبقنا بيضاَء، كالفضة امل

 

فنا حمراء كاألرجوان    ، وع    ض 

 

ي في لسان الدهر لفظ  
 
  كأن

 

 

 

عادا  ب 
ً
ن منه أغراضا   تضمَّ

 

  يكررني ليفهمني رجــالٌ 

 

  
ً
  كما كررت معنى مستعادا

 

ــــــــارة        و أنا الذي أهدي أقل َّ َبهـ

 

 

 

 ـاف  حسًنا ألحســن روضة مئن

 

      
ً
 أوضعُت في طرق الشتشرف ساميا

 

 بكما ، ولم أسلك طريق العافي  
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ُه: كل نبٍت طيب الريح وكل  ، و أضاف إلىب أنَّ الَبهار هو نبت طيب الريحفي لسان العر رد قد و و  ذلك صاحب القاموس املحيط  أنَّ

ه مدحه  (،تصريحية)استعارة  صورة فنيةفاملعري أقام  ،هي الروضة الكاملة حسًنا ونباًتااملئناف : لروضة ، واحسن مسشتنير حيث شبَّ

 .رف ممدوحهـأن  مدحه قليل مقابل ش عن روضة الكاملة، كنايةى إلى البالبهارة التي تهد

إنما بغية الشتشرف والشتسامي بهما، ، ، لم يكن ُبغية العطاء والتكسبا رغم ما يتصفان به من غنى وكمالثم يبين بأنَّ مدحه لهم

ن مدحهم ـف عن الكسب  املادي وَسَما بهمته إلى بلوغ املعاني السامية ممَّ  .فهو هنا تعفَّ
: 
ً
ا ه نفسيَّ ت   : تجليات همَّ

ً
 ثانيا

 اعتداده وثدقته بنفسه : .1

هر اللعزمه و املنبع األصل  هيوهذا من أدل املظاهر على همته، حيث أدرَك أنَّ ذاته  ذي توقد همته أمام  صروف هذا الدَّ

 
ً
غدا ضريرا

َ
 أن اصطفاُه للباليا ف

 
ة. راعةبنفسه وبما يملك من مواهب وب اعتدَّ ، فما كان منه إال آثار هذا  بدتو  لغوية وثقافة واسعة ممتدَّ

َص  ، وقدواضحة الفخر و املديحفي االعتداد   
ص 

ُ
ية على قصيدٍة في الفخر جزءخ  

املبحث في  ، وذلكمن هذا البحث إلجراء دراسة فن 

 . الثاني من هذه الدراسة

هاني  ، قوله  ومن مظاهر   :  (1998)املعري، اعتداده بذاته في باب املديح والتَّ

                                                    

 

 

باع)حيث ُ يخاطبهم بقوله : " قد بقيت فيَّ خصال من املجد يقتدي بها طالب العال و املجد "       
َّ
في هذا البيت  يلفُت ، وما (1998، الط

يَّ " و " عندي "  ل على أنَّ  كأنه أراد بذلك أنَّ  اللتين فيهما ضمير املتكلم العائد إليه،تقديمه لشبه الجملة " ف   
 
ل اته هي األصل ذ ُيد 

   ا، وما سواهللمجد والعال
يره.اعنه عٌ متفر   ، فمن أراد املجد فليقتدي بس 

 اعتداده بشعره : .2
د باستخدامه لأللفاظ اللغوية التي ت إذ   لغة ها إال انعكاٌس الهتمامه بال، وما غرابتُ بدو غريبة على قارئ شعره أو سامعهتفرَّ

اس ، ولم يكن هدفه من التغريب في األ، فغدا يستأنس بها ويحيا من خاللهاحتى توغل في عميقها و غريبها َل الفهم على الن  لفاظ أن ُيشك 

ما كان َ همُّ  ريبة من خالل شعره كي عتخليد ألفاظ اللغة الاب خلود األلفاظ العربية الفصيحة، فسعى إلى ه أن يكون جزًءا من أسبو إن 

ى في األلفاظ في إيصال املعاني الدقيقة .
َّ
هر، و أهمية الفروق التي تتجل  يثبت إمكانية استعمالها على مدى الد 

  (1998)املعري،ومن ذلك قوله :  

                                   

 

 

 
                                            

                                           
هير بن أبي سلمى ُز )النابغة زياد، و فهنا نجد أبا العالء يعتد باملعاني التي في شعره، بحيث جعل نفسه يفوق أشعر الشعراء   

ا دفعهم إ(شاعر الحكمة املشهور  ا استطاعمعانيه بالكواكب التي ال تصاد، مندهشين  تصويرلى ، حتى ذهل رجاالت العرب ممَّ مَّ  م 

 ي 
،  ألنَّ الكواكب ال عن التركيب " ال ُيوَصل" " ال تصاد"  التركيبفي  انزياٌح  "قوله " ألم تكن الكواكب ال ُتصاُد؟وفي  !هاصطياداملعر 

 في شعره. البليغةاملعاني  صوغاقتداره وتفوقه على من قبله في ، كناية عن حقيقة وإنما ال يصل الناس إليهاتصاد على وجه ال
 قوله في قصيدة مدح بها  أبا القاسم علي بن الحسن بن جلبات  

ً
  (:1998: )املعري،ومن ذلك أيضا

                                           

 

 

 

يَّ ملن رام املعالي بقية   و ف 

 

 

 

  وعندي إذا عيَّ البليغ مقاُل 

 

اد املعانـــي  رَّ
ُ
 تذود ُعالَك ش

 

 

 

 فَمن زهيٌر ومن زياد؟إليَّ ، 

 

دتها ، قالت رجاٌل:       إذا ما ص 

 

 ألم تكن الكواكب ال تصــاد؟ 

 

 من الالتي أمدَّ بهن طـــــبٌع      

 

ـــقاد   بهن فـكٌر وانــتــــ
َ
 و هذ
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 ي ، وفن القريض هو فن نظم الشعر، فيقول يض هو الشعرالقر و 
 بنفسه  وبقدرته الفائقة على نظم الشعر املعر 

ً
معتدا

ُه  في، وبالغ َ إبراهيم عليه السالم الحجأنه هو الذي سنَّ قواعد هذا الفن ألربابه كما سن ب من ال يشتبع أمره ومذهبه  رمىذلك لدرجة أنَّ

 العقوق.تهمة ب

  :همته في سعيه الدائم إلى طلب ةعالي األةور  .3

 :(1998)املعري،قصيدته التي مطلعها بوُنمثل على ذلك  

                                  

 

 

                                  

ى في ذات  القصيدة إلى خبرته في أحوال الناس وما توجبه هذه الخبرة من  االرتياب منهم واجتنابهم: ثم  تصدَّ

                                  

 

 

 
 
 ل عدم  قربه من الناس، وتجنب األصدقاء و األعداء، فقال:وعل

                          

          

      

                                   
 

 ، و أيُّ قطعة من هذه األرض االناس أقبله لنفس ي صديًق  يقول الشاعر: أي
ً

 لها، ا على نفسه  أن مسشتنكرً ؟ أتخذها منزال
ً
يكون هذا مطلبا

 اصديًقا جيًد أو  اانتقاد النجوم، كأنه يقول: " كيف أرتض ي أًخ  عملية ويبين سبب ذلك من خالل قياسه لصورة عملية انتقاد املال على

اع)حبيبا وأنا حين أنتقد النجوم رغم أنها تمتاز كلها باللمعان  أقوُم  بنفي أكثرها" ا أو بلًد  ن هذه الصورة ، ونسشتشف م(1998، الطبَّ

نأن ي أراد الشاعرأنَّ ن؛ األولى : يداللت  
الثانية: أن يبين مدى تفرد همته بحيث رفض النفيس و ، وافتراقه عنهم مدى فساد أهل زمانه بي 

 .الكل، فعزف عن ، وهذا األنفس غير موجودألنه يبغي األنفس

: 
ً
 لذلك زاد من شدة الصورة في البيت التالي قائال

                                  

  

                                   

 

 

ثمَّ   النفراده بها كأنه منفرد عن الناس، فقد " ذكر أن الدهر اختصه بمنزلة عالية، وسجايا فاضلة، قصر عنها أبناء الزمان؛ فأصبح

أشار إلى أنه ال يحب االختصاص بنعمة  وال االنفراد بمكرمة و إنما يحب أن يشاركه الناس في كل خير، وهذه غاية ما بعدها غاية في 

 :(1992، الجندي)حب املساواة وكراهية االستئثار بالنعمة "

  سننُت ألرباب القريض ، امتداحه

 

 

 

ـــقامه   كما سنَّ إبراهيم حجَّ مـ

 

 وهذا ألهل النطق شرعي ومذهبي    

 

 

 

 فَمن لم يطعني عقَّ أمَر إمامه 

 

  أرى العنقاء تكبُر أن ُتصادا

 

 

 

 فعاند من تطيق له عنادا 

 

 وما نهنهت عن طلٍب ولكن     

 

 

 

ام ال تعطي قيادا   هي األيَّ

 

  تجنبت األنام، فال أواخي

 

 

 

 و زدُت عن العدو، فما أعادي 

 

  فأيُّ الناس أجعله صديًقا

 

 

 

  و أي األرض أسلكها ارتياًدا

 

 ولو أنًّ النجوم لديَّ ماٌل       

 

 

 

اي أكثرها انتقـــــاًدا   نفت كفَّ

 

 الدهر لفظ،كأني في لسان 

 

 

 

عاًدا  ب 
ً
ن منه أغراضا   تضمَّ

 

 يكررني ليفهمني رجال        

 

 

 

  كما كررَت معنى مستعاًدا
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 .(1992،الجندي)وهو على كرهه االنفراد واالستئثار باملعالي لنفسه، نجده قد بلغ مكانة ال يدركها طالب

  : (1998) املعري، حيث يقول 

                                                   

     

 

   

                                  

ن محبته لوصول الناس معه لهذا التفرد، ثم استدرك ذلك بصورةو   أخرى رسمها بكم الخبرية  بعد أن رسم لنا صورة من التفرد، بيَّ

ـمن يطل شمسل 
َ
ا هو  ف ه ُنار، أم  لكنه  ،، وهذا الطالب يريد أن يشعل ناره في شعاع واحد من أشعة الشمسب الوصول إلى مكانته على أنَّ

ع يستطي بلغ فلن مهما ، كناية عن أن هذا الطالبمن أشعة الشمس اا واحًد اهي شعاعً لن يستطيع ذلك ألن ضوء شعلة النار ال يض

، فكيف وهمته حازت املعالي كلها فكان الرجل املأساة في " شعاع الشمس " العالء من املنازل التي بلغها أبوالوصول إلى أقل منزلة 

 : (1998)املعري،  فأردف قائال ؟ تاريخه

                                  

  

 

 باملتنبي في قوله:ا متأثرً 

                                

 

 

الشرف والفضل ما وصل بهما الثريا يخش ى انتقاًصا وال يرجو زيادة فله من ثم يقول فيما يليه من األبيات بأنه قد بلغ غاية الكمال فال 

 : (1998وبهر العباد )املعري، 

                                 

  

 

 

 

    

                                                                           

ا : يَّ ته علم 
 :تجليات همَّ

ً
 ثالثا

ة عدًدا من
َّ
ف املعري بعبقريته الفذ

َّ
 وتشبيهاٍت أملصطلحات العلمية في قوالب شعريةا وظ

ً
سبق بها ، دبية، وصنع منها صورا

 من الشعراء. الُعلماء واملبصرين

ًفا  مصطلحات قوله ومن ذلك   
 
 (:1998)املعري، علي النهاوندي  يأب في مدح علم الهندسة  والعروضموظ

                                

 

 

  ولو أني ُحبيُت الخلد فرًدا

 

 

 

  ُت بالخلد انفراداملا أحبب

 

قـى
ْ
ٍب أمدي َسَيل   وكم من طال 

 

 

 

دادا  
 
  ُدوْيَن مكانَي السبع الش

 

ُج في شعاع الشمس ناًرا      
 يـؤج 

 

 

 

ها زنــــادا ب    ويقَدح في تلهُّ

 

ْسعي      ويطَعُن في عالَي و إن ش 

 

 

 

جادا   أن يكون له ن 
ُ
 لَيأَنف

 

 َمن كان فوق محل الشمس موضعه    

 

 

 

 فليس يرفعه ش يٌء وال يضُع 

 

  فال وأبيك ما أخش ى انتقاًصا

 

 

 

  وال و أبيك ما أرجو ازديادا

 

  لي الشرف الذي يطأ الثريا

 

 

 

  مع الفضل الذي بهر العبادا

 

  وكم عين تؤمل أن تراني

 

 

 

  وتفقد عند رؤيتي السوادا

 

كاُك دائرتي قريض   و أنت ف 

 

 

 

  وهندسٍة حللُت بها الشكوال
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  )العروض( ، فاستخدم املعري في مدحه مصطلح دوائر القريضفي علمي العروض والهندسة ه بارًعاكان ممدوحفقد   

ر مدى سعة علم املمدوح فهو يستطيع فك دو و   
،  -ةهذا من ناحي- فخاطبه بما يقتضيه مقامه ائر العروض والهندسةالهندسة، ليصو 

 
ُّ
ة عالية، إذ  مما يحيلنا إلى، عرفته بهما على األقلالعلمين أو من املعري من هذين ومن ناحية أخرى هذه داللة على تمك أنه ذو إرادة وهمَّ

ن فها داخل قوالب شعرية ؟ ُيعنى بالعلوم الهندسية ثم يبلور كيف لضرير أن  ه حين ضم  هذا التصوير يسمو باملمدوح  ه مدَح كأنَّ

 ويشتسامى عليه في اآلن  ذاته.

ف مصطلحات أخرى من علم 
َّ
 :  (1998)املعري،قوله ، في العروض في ذات  القصيدة ووظ

                      

          

    

 والشاهد : " القوافي " ، " الخليال " ، إذ إنَّ واضع علم القوافي  الخليل بن أحمد الفراهيدي.

 (:1998)املعري، ا عندهحين كان مقيًم  أحمد البصري، صاحب الدولة في بغداد، اا أبمادًح  في قصيدةٍ  ومن ذلك أيًضا قوله

                                   

   

، ال يصرع ألنه على السريع حيث ال يمكن تصريعهما اضً أيالرجز و ه باملشطور من بحر : " أن ودي لكم كامل لم ينقسم وهو أشبواملعنى

اع" )ثالثة أجزاء و املشطور نصف البيت  والشاهد هنا استخدامه املصطلحات العروضية " املشطور و املصرَّع " لرسم  (، 1998 ،الطبَّ

ُه للممدوح .  
  الذي يكن 

 صورة الود 

ًفا مصطلحاٍت من وقال  
 
  (1998املعري، )علم الطبيعة :  موظ

                                  

 

          

ز هو الذي وصل التحجيل إلى ركبته، " فشبه نور القمر بالتحجيل في قوائم الجواد األدهم وهو  األدهم هو الفرس األسود،ف واملقفَّ

اع)السياق "الليل في هذا    .(1998،الطبَّ

ًفا مصطلحاٍت   
 
 (:1998)املعري:  في علم العقائد وقال موظ

                           

         

 

  (:1998) املعري،وقوله في التاريخ 

                                                                                                    

 

ات : املطلب الثاني ة املعري في اللزوةيَّ  : تجليات همَّ

، إذ انماز شعره في هذا الديوان بمعاٍن " أتى ه بلغته الشعرية في اللزومياتؤ افتناًنا أدق وأعمق من حيث اعتناافتنَّ املعري  

، قتها و ارتفاعها عن مستوى العامةالغالب على معانيه فيه أنها تحتاج إلى تأمل و إمعان لدفمنها بضروب يقصر عن إدراكها املتطاول؛ 

ف فهمه على 
َّ
ه يكثر التلميح إلى العقائد، والحوادث التاريخية، واإلشارة  إلى وفيها ما يتوق الع واسع على التاريخ؛ ألنَّ  

 
دراسة علٍم، واط

 (.1992 ،الجندي)وحوادث مشهورة " رجال لهم وقائع مذكورة،

ت في
َّ
ته كما تجل  :، ما يلياتهيَّ لزوم   ومن املواضع التي تكشف عن همَّ

فَت القوافي واملعاني   لشرَّ

 

 

 

ة والخليال 
َّ
 بلفظَك ،واألخل

 

دادي لكم لم ينقسم وهو كامٌل    و 

 

 

 

 ع
  كمشطور وزٍن، ليس باملتصر 

 

  والبدر قد مدَّ عماَد نوره

 

 

 

ز   والليل ُ مثل األدهم املقفَّ

 

  قل للذي عرفت حقيقته به

 

 

 

  إذ ال ُيقاُم على الدليل دليل

 

 أيامها 
ُ
ضاعة

ُ
تذكر ق  ل 

 

 

 

 َو ُتزَه بأمالكها حمير 

 

  فعامُل كسرى على قريٍة 

 

 

 

  ، سيدها املنذر
 
ف

َّ
  من الط
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 (2000ل: )املعري،حيث قا ،ه في األخذ والطلبتهم  .1

                                

  

 

                            

  واألخذ والطلب و أن تكون      
د  إذ يحث نفسه على تفادي الهالك والردى الواقع في نفوس أهل زمانه، والشتسامي عليهم بالشيح أي بالج 

ٍذ أن يخضَع و  انفسه جبارة متمردة على حوادث الدهر حتى إذا دن  وجوده فيهون عليه حينئ 
َ
ى هدف وقت منيته يكون قد أخذ حقه وأدَّ

عز  ت،ُيذلَّ أمام املو 
ُ
ند الذي ُينبئ عن نظرته العقالنية  و وأ    -وليس الشتشاؤمية الجبانة–تأويلي هذا إلى قوله في سقط الز 

 
 للموت ُمَمث

ً
لة

 مواضع: على ذلك بثالثة  

 (1998)املعري،قوله :  - أ

                                            

  

ُل على أن املوت هو ضج - ب  
 
 (1998)املعري،   الدنيا( ودار الحقيقة ) اآلخرة(:عة راحة بين الدارين دار العمل )و قوله الذي ُيدل

               

         

 

 

 

 

                     

                          

                              

                          

 إلى  - ج
ً
ة، فما كان من إرادته َو املغامرة لوعورة مسلكهضيلة تستحق أنَّ أبا العالء يعتبر املوت ف إضافة ، وهذا حكم ذو نظرة عقالنيَّ

 أن ْباَت يسعى وُينافس على نيل هذه الفضيلة ، علو
َّ

ته إال مَّ  (:2000)املعري،ه ياتل في لزومئقاال فهوه 

                             

 

                   

ه في التفكر بمذاهب العدقائد الدينية .2
ُ
ت  :(2000)املعري، هو القائل:ف ،وحثه على ذلك، همَّ

دى   تفادى نفوُس العاملين من الرَّ

 

 

 

شيحة ،من أخذ
ُ
  وال ُبدَّ ، للنفس امل

 

  ترى املرَء جبار الحياة  ، و إن دنت

 

 

 

ته ألفيته وهو مستحذي   منيَّ

 

 
ٌ
  فيا موُت ُزْر إنَّ الحياة ذميمة

 

 

 

ي إنَّ دهَرك  هاز لُ   
د     ويا نفُس ج 

 

هــــا الحياة فما أعجب    
ُّ
 تعٌب كلـــ

 

 

 

 من راغـــب بـازديــــــاد  
َّ
  إال

 

  جبار الحياة  ، و إن دنتترى املرَء 

 

 

 

 سروٍر في ساعة امليالد  
ُ
  ف

 

ت    
َ
ـــــ
 
َق الناس للــبقـاء  فــَضل ـل 

ُ
 خ

 

 

 

ـَفـــاد  
ــبــونهم لـلنَّ  يــحس 

ٌ
ــة   أمَّ

 

ــــا  ـمـا ُيـنقــلون من دار  أعمــ  إنَّ

 

 

 

ـــقــوٍة أو رشاد      ٍل إلى دار  ش 

 

 ضجــعة املوت رقدة يستريح فيها 

 

 

 

  الجسم والعيش مثل الســــهاد  

 

  ويدلني أن َّ املمات فضيلة

 

 

 

ر  
  كْوُن الطريق إليه غير ميسَّ

 

ل   
  نهُجهلوال نفاَسته لُسه 

 

 

 

كَسر     كأذى الضعيف  على لئيم  امل 

 

ٍس    والعقل يعَجب للشروع: تمجُّ

 

 

 

ر  
ٍد و َتَنصُّ ٍف وتهوَّ   وتحنَّ

 

،
ً
 فاحذْر وال تدع  األموَر ُمضاعة

 

 

 

ر    
ٍر ُمَتَبص   

 
  وانظر بقلب  مفك
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 ( :2000)املعري، من مبدأ قناعته بأن هللا يتكفل باألرزاق،  كما  في قوله  همته في التعفف وعدم االستجداء ةن الناس،  .3
                                      

 

 

 

                                         

 :  (2000)املعري،  وقوله

                                     

 

 

 (:2000)املعري،  حيث قال ، همته في الكرم رغم قلة ةاله .4

                                     

 

 

                                        
 (:1998)املعري، في قوله  :اعتداده بنفسه  .5

                                  

 

      

 (1998)املعري،  وقوله :

                                   

  

  

 ، وقدرته على االبتكار. ةن ذلك:في قوالب علمية، ةما يدل على سعة علمه ياتوضع ةعاني اللزوةهمته في  .6

   (2000)املعري،  ،حيث قال والنحو والبالغةعلم اللغة توظيفه ملصطلحات: 

                                

     

 

 :( 2000ه )املعري، لو قو 

                              

       

 

 ( :2000)املعري،  وقوله في البالغة

 

فس إن هي أطلقت من سجنها   فالنَّ

 

ها،   لم ُتحَصر   فكأنها، في شخص 

 

زق ُ يأتي ولم ُتبسط إليه يدي  
  والر 

 

 

 

ان في ذاك إدنائي و إقصائي يَّ   س 

 

ع و الش 
َ
ماك  أ ا َوالس  َري 

ُ
ُه في الث نَّ

َ
و أ

َ
  ل

 

 

 

ميصاء  
َ
عرى الغ و الش 

َ
  رى الَعبور  أ

 

  ويرزقني هللُا الذي قام حكمه

 

 

 

ال   
 بأرزاقنا في أرضه متكف 

 

 إذا ورد الفقير على احتياجي     

 

 

 

  
 
ف ـــَتد  ســ

ُ
  أغثُت لهيفُه بامل

 

  ولو كان الكثيُر لقلَّ عندي

 

 

 

  
 
ف فيف  املسَتط 

َّ
ْن بالط   واهو 

 

  خذوا سيري فهنَّ لكم صالح

 

 

 

وا
ُّ
وا في حياتكم و زك

ُّ
  و صل

 

ْل أن تعيش به   فاسمْع كالمي و حاو 

 

 

 

ُز بعَد اليوم طالب عو 
ُ
  فسوف أ

 

  مفعوُل خيرَك في األفعال  ُمفتقُد 

 

 

 

ر في األسماء فعلوُل 
َّ
 كما تعذ

 

ة   و) ُترفُع ( أجساٌد و) ُتنَصب ( مرَّ

 

 

 

 و ) ُتخُفُض ( في هذا التراب  و )ُتجَزُم(
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  (:2000)املعري، الفلسفة علم في  توظيفه ملصطلحات 

                         

             

 

 

 

 (:2000)املعري،  التجويد علم  في توظيفه ملصطلحات 

 دوَن نفس ي   فما يتركَن ) إشمامي و َرومي(                                    
ُ
 الحوادث

ُ
 فإْن تقف

 املبحث الثاني: دراسة فنية لدقصيدة " أال في سبيل املجد "

 : ة يَّ  
 
راسة الفن  

 الد 

ة في شعل يَّ  
رُت إحصاء الجوانب الفن   قد تخيَّ

َّ
 أال

َ
ة على مشهٍد كامل، خشَية ملمح  كتمل الصورة، فاخترت ما كان فيهت ر الهمَّ

ة في أوج  افتنانه، 
ته في الفخر بذاته،  وقد كان ذلك جلًيا فيالهمَّ للكشف عن ذات املعري  ها ودراستها فنًيابتحليل  الدراسة  ْت يَ فُعن  الميَّ

 األصيلة.

 ال ُبدَّ من اإلشارة إلى أنَّ  وابتداًء،
َ
ة ب الميَّ

َّ
ويل، وهو بحٌر مرك

َّ
ة، وقد رسم ه الح  ، في نغم  املعرَّي، على البحر الط دَّ ة والج 

دَّ

ُح و ، صاحب املجد والفضل، واضح املسلك والعقيدة، الُهمام لنفسه فيها صورة الفتى الشجاع  ض 
حليل.ذلك سيتَّ  في التَّ

 و إقداٌم و حزٌم ونائُل  .1
ٌ
 أال في سبيل املجد ةا أنا فاعل     عفاف

ما يريد  ارئ لقصيدته على االستعداد ملعرفة السامع أو الق محفًزا، حرف االستفتاحاستفتتح الشاعر الميته الفخرية ب

م املسند " في سبيل املجد " على املسند إليه " ما أنا فاعل "  للتخصيص، وهو حديثه عن " طريق املجد "، فالتحدث عنه ، كأنه أراد قدَّ

ن . ثمَّ استخدم أسلوب التقسيم ي وتصرفاتي تختص بُسبل املجدكل أفعالالقول؛ إنَّ   
 و إقداٌم و  سبيل املجد ، فقال : ضروبليَبي 

ٌ
"عفاف

ْعال، وقال البطليوس  هو: ألبي العزم و العفاف كما ورد في معجم الغني حزٌم ونائُل". ْو ف 
َ
 أ
ً
ْوال

َ
 َيْجُمُل ق

َ
لُّ َوال  َيح 

َ
ا ال َفاُء َعمَّ َناُع ،واالْنك   ياالْمت 

 التدبير(، واإلقدام: الجرأة()و: الشرف(،نَّ : " ) املجدإ
ُ
ة قا) بمعنى النوال(" ل: العطاء؛النائ)و، )الحزم : صحَّ ، َوأورد قول (2002، السَّ

ه ما  العرب املشهور:" قد أحزم لو أعزم" ، فاستدرك على املعري عدم ذكره العزم مع الحزم ليكون أبلغ في غرضه الذي قصَده ، بْيد أنَّ

ر له ذلك بقوله  قا)لبث أن برَّ ا كانت  (2002، السَّ
َّ
شيَر كما  )الهمة( : " ولكنَّ ذكره اإلقدام أغناه عن ذكر العزم"، ومل

ُ
" ما  هي في التمهيد أ

فإنَّ املعري هنا قد َهمَّ بفعل األفعال التي ُتكسبه ذروة املجد واستجمع أفضلها ورسمها في مقدمة قصيدته  ،ُهمَّ به من أمٍر ليفعله "

 بها، 
ً
ته إليمفتخرا مَّ ًها ه   

 ها.موج 

 ي هذه األفعال من خالل األبيات في القصيدة .
ق املعر  س كيف حقَّ  وسنتلمَّ

ٍة      .2  كلَّ خفيَّ
ُ
دي وقد ةارست

ْ
ن ع 

َ
ُل   أ ُب سائ  يَّ

َ
 واٍش أو ُيخ

ُ
ق  ُيَصدَّ

لت في سبل املجد  ه أراد القول : " بعد أن فصَّ
التي استعان الشاعر بأسلوب االستفهام االسشتنكاري مع االعتراض، كأنَّ

ق عندي واٍش  ، و مارسُت كل األمور وتقلبت عليَّ األزمان أُيَصدَّ
ً
ُب سائُل؟ اكشتسبتها آنفا يَّ

َ
قا") أو ُيخ  (2002، السَّ

قا، رجٌل مر ٌس وممارس : صبوٌر على مراس األمور " "، من قولهم:)فاعلُت: مارسُت(واستخدامه لصيغة  ، كناية ( 2002)السَّ

ا حصرها بأداة من أدوات العموم "كلُّ "  شياءكثير من األ عن كثرة تجربته ل
َّ
فوتبحره فيها ، وهذه الزيادة مل

َّ
ه كث لتصبح بمعنى معناها  فإنَّ

ل(   )فعَّ
ْ
 للتكثير، فهو أك

ُ
ف  املَضع 

َ
 وصبر على ممارستها والخوض فيها، كناية عن همته. ،مراسهامن  َر ث

ها يُر مثل اإلنس تعرف ربَّ
َّ
  والط

 

 

 

 و ترى بها الشعراء و)الرجازا(

 

، وناطٌق    فيهنَّ مسهاٌب، ُيَعدُّ

 

 

 

 ترَك املقاَل و آثر)اإليجازا(

 

 
ً
داية جاَك، إذا أردت ه    فاسأل ح 

 

 

 

 واحبس لسانك أن تقول )مجاًزا(

 

  املكان فثابٌت ال ينطوي أما 

 

 

 

  لكْن زمانك ذاهٌب ال يثبت  

 

 والنوُر في حكم الخواطر 

 

 

 

  واألوليُّ هو الزمان املظلم 
ٌ
 ُمحدث
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نه واشًيا " العرب تسمي كل:وقال البطليوس ي  ق الباطل و زيَّ )مصطفى، ، واشتقاقه من قولهم : وشيُت الثوب أشيه  "من نمَّ

ر املعري من يزين الباطل و ، فهن(: 2002 ى  ،يجري به بين الناس كمن ينمق الثوبا صوَّ
َّ
وهذا تشبيه دارج عند العرب، لكنَّ إبداعه تجل

ي: صوت  إذفظة التي تطاَبَق فيها املعنى مع الصوت، استخدم الل فقدفي اختياره هذه اللفظة دون مرادفاتها، 
ْ

إنَّ "الَوش 

ام" مَّ  كما ورد في معجم األصوات .  (2010،ياسين)النَّ

ُل " ،   ُب سائ  يَّ
َ
 . كناية عما ألزم به نفسه من سبل املجد وهو " النائل "وقوله " ُيخ

حال "يوازيه املثل القائل: " دو ، خفية " وملا قال " وقد مارسُت كلَّ  
ُ
في طريق املجد هو  : إن  الحل األمثل، كأنه أراد القول ام الحال  من امل

 .كناية عن اإلقداماملمارسة واملعاناة، 

ت النكباُء بيني و بينكم      فأهوُن ش يٍء ةا تدقوُل العواذُل  .3  إذا هبَّ

قا) و بينكم فأهون ش يٍء قوٌل يقاُل خلفي" يقول التبريزي :" النكباء: كل ريح تهب بين مبهي ريحين. ومعناه: إذا بعد ما بيني ، السَّ

. ألنه يدرك أن  ما يقوله العواذل ورائه عائٌد إلى كال يبالي بذل، إذ هو لذي اتضح في إنكار تصديق الُوشاة، وذلك عائد إلى حزمه ا(2002

بون بالجهل ، فهو يعاملهم  كالجمادات، وقد ورد ذلك في قصيدة أخرى، في قوله  ( :1998)املعري، أنهم مخضَّ

                                                       

 

        

ل  .4  الُعال و الفواض 
َّ

َعدُّ ذنوبي عند قوٍم كثيرة         وال ذنب لي إال
ُ
 ت

اع)، وإن كان لي ذنب أو عيب فليس إال شغفي باملعالي واملكارم "يقول : " ما أكثر ذنوبي وعيوبي عند بعض الناس  ، الطبَّ

ى بها ويسعى الكشتسابها بالذ(، 1998
َّ
ر املعالي و الفواضل التي يتحل ٍ منهماوقد َصوَّ

جامع الشهرة في كل  ، وهذا أسلوب "تستعمله نوب ب 

إال الكرم، ومعناه أنه ال عيب فيه البتة إال أن يعتقد قوم أن الكرم العرب إذا قصدوا املبالغة في املدح، فيقولون: ما في فالن عيٌب 

ا كا
َّ
للكريم الطبع، صار يعتقد في املحاسن قبائح، وفي  امضادً  نعيب، فيعد ذلك في ذنوبه ومعايبه، ووجه ذلك أنَّ الخسيس الطبع مل

را في نفسه ا قا)الحقائق"بخالف  ألمور القبائح محاسن، ألنَّ خساسة همته ونقصان فطرته قد صوَّ ، ومن خالل هذه (2002،السَّ

م   ن:أمريالصورة الشعرية نجد املعري قد قدَّ

 
ً ً
كه لنيل شرف املجد، وهذا دليل أصيل على علو همته .أوال

َّ
 : أنه قد بالغ في الفخر بذاته العالية، والشغف الذي تمل

 
ً
م نقًدا اجتماعًياأنَّ ذنبه الوحيد العال والفضائل : من خالل الصورة التي رسمها فيثانيا النقالب القيم والحقائق اإلنسانية والحيد  ، قدَّ

عن الفطرة السليمة، فاتصفت حقائق نفوس األفراد بالوضاعة، وهذا الوضع االجتماعي بال ريب يعد عقبة في طريق الفرد الذي يسعى 

 تهم.كان يتعفف عن إجاب اللتفرد بمعالي األمور، لذ

 وعندي لألنام  طوائُل  .5
ُ
ُه        رجعت

َ
 الزةاَن و أهل

ُ
لت

ُ
ي إذا ط  

 
 كأن

 أطوله، إذا فقُتُه " قال
ً
قا)التبريزي :" يقال : طلُت فالنا وقال الخوارزمي: بينهم طائلة ، أي عداوة وشحناء ،  ،(2002، السَّ

قا)وجمعها طوائل "  .(2002، السَّ

ه وتعالى عليه  هنا دَم الشاعُر في صورته الشعريةاستخ
َ
د الزمان على هيئة شخٍص فاق  جسَّ

ُ
أسلوب التجسيد، حيث

بفضائله ومعاليه ثم فاق أهله، فلما فاقهم ورجع إليهم احتدمت العداوة والبغضاء بينهم. ووجه تفوقه على الزمن أنه كان ُيسارع 

ويحيله إلى املوت  -" وقد مارسُت كل خفية"  بقوله عليهحيث ذكر أنه يتقلب  -هد في تحقيق سبل املجد قبل أن يغدر به الزمن ،تويج

د مآثر مجده  
 
 :(1998)املعري، قوله  ويشير إلى هذا املعنى ،قبل أن يخل

                                                        

  

 

 أما وجه تفوقه على أهل زمانه فكان بتجاهلهم واستكمال السير في معالي األمور دون االلتفات للعواذل والوشاة . 

 وقد سار ذكري في البالد  فمن لهم      بإخفاء  شمٍس ضوءها ةتكاةُل؟ .6

ا، فما كان يقال : معرة كان عظيًم ، وقد ذكرت املصادر أن شأن املعري ب " قد سار " في جميع بالد الدنياحقق املعري سيرة مجده 

ر نفسه " بالشمس " التي  ،ها مشع في كل البالدؤ النعمان، إال وقيل: شاعرها املعري، فكيف لهم أن يقدروا على إخفاء شمٍس ضو  وهنا صوَّ

  رويدك، أيها العاوي ورائي

 

 

 

ُتخبرني متى نطق الجماد ؟  ل 

 

رت ُ جهدي لو أصبُت خياًرا   تخيَّ

 

 

 

 
ً
 وطرُت بعزمي لو أصبُت مطارا
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ال أن يخفوا فضله  فهو ملا فاق الزمان و أهله سعى الوشاة ،ك الوقتلن شهرته وإنجازاته في ذها في كل البالد، كناية عؤ يسطع ضو 
َّ
والُعذ

ى لهم أن يستطيعوا ذلك ؟ نع
َّ
 هذه البالد ، ولكن أن

اع) لقول األحوص) من شعراء العصر األموي ( تضميٌن  وفي هذا البيت  : (1998، الطبَّ

                                                    

         

 يهمُّ الليالي بعُض ةا أنا ُةضمُر        وُيثدقُل رضوى دون ةا أنا حاةُل  .7

 ن :افي البيت صورت          

 : يهمُّ الليالي بعُض ما أنا ُمضمُر 

ر الليالي إنساًنا       ٍ لبلوغ طريق املجد وسلوك طريق  )املعري( يصيبه الهم بسبب بعض  ما يضمره الشاعر صوَّ
في نفسه من هم 

ر الليالي قرينً أهضائل واالنتصار على صراع الزمان و الف ه صيَّ له على طول الطريق، ولنلحظ أنَّ الليالي جزء من  ا وأنيًساله، حتى كأن 

 الزمن !

 في موقع املفعولية لتكثيف إرادة ولكن الشاعر قد جعل  ،ُض ما أنا مضمر اللياليَ مُّ بعوأصل التركيب النحوي : َيه   
ً
مة الليالي ُمقدَّ

بَ  ها من ق  ، واألصل في شأن الليالي وما تضمره حوادثها أن تجعل اإلنسان ل الفاعلية " بعُض ما أنا مضمر"إيقاع العامل " يهمُّ " ب 

 به، فيكون الحكم ل
ً
 ويكون اإلنسان " الشاعر هنا " مفعوال

ً
، فتكون الليالي فاعال

ً
ها ، واإلنسان محكوٌم عليه بفعلها، ولكن مهموما

  
 له ، فهو قد املعر 

ً
أسر كل البالد بذكره ي قد قلب اآلية ورسم هذه الصورة بشكل مراوغ بحيث يجعل من الزمن ) الليالي( تابعا

 .التي كانت تؤرقه، فسيطر عليها من خالل أفعاله بها جه نظره إلى العنصر األهم " قضية الزمن "، ثم اتَّ (ماكن)األ 

  وُيثقُل رضوى دوُن ما أنا حامُل 

قا)يثقل أي يحتمل فوق طاقته ،" رضوى : اسم جبل ، دون : ش يء دون "      (2002، السَّ

 يثقل كاهله أقلُّ ممَّ  
ً
ر الجبل إنسانا  في القوة والصالبة فإنه الجبل  ، وهو ملا اختار ا يحمله الشاعر من أعباَء وهموٍم صوَّ

ً
الذي يعد مثاال

 أم
ً
 بينه وبين الجبل، فكان الجبل ضعيفا

ً
ل ما ، فالجبل على قوته ال يقدام قوته التي يسعى بها لبناء مجدهقد أقام مقابلة ر على تحمُّ

 من عناصر املكان " الجبل " وهو أق .يقدر عليه املعري 
ً
 وى عنصر .كما تجدر اإلشارة إلى أنه قد استخدم عنصرا

 و أصل التركيب النحوي : ُيثقُل دوُن ما أنا حامل رضوى ، فقد قدم املفعول به وأخر الفاعل ، 
ً
 إلى قوله تعالى : إشارة

ا عرضنا األمانة على السماوات واألرض والجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها وحملها اإلنسان "   (72)األحزاب: " إنَّ

 .إقدامه في سبيل املجدوصحة حزمه و  اقتدارهوهذا كناية عن 

ا)هـ(284لقول أبي القاسم عبد هللا بن محمد اليزيدي)  تضمين وفي البيت قَّ  : (2002،السَّ

                                               

      

ُل  .8 ه     آلٍت بما لم تستطعه األوائ 
ُ
 األخيَر زةان

ُ
ي و إن كنت  

 
 و إن

 زمنهيقف امل  
ً
يا  .عه األوائل، فإنه سيتقدم وسيأتي بما لم يستطو قام الزمن بفعل " التأخير " له، حتى لعري بهذا التأكيد متحدَّ

الَم جحافُل  .9
َّ
  و أغدو ولو أنَّ الصباح صوارٌم      و أسري ولو أنَّ الظ

م املعري في هذين البيتين صورتين      شعريتين يقدَّ
من خالل أسلوب  ،مور ن من خاللهما حزمه و إقدامه في تحقيق معالي األ يبي 

، وما في كال الصدر والعجز من تصويٍر فني، حيث صور الصباح تركيبي الشطر األول من البيت، والشطر الثاني منه املطابقة بين

َسلُّ عليه، ومع ذلك هو يغدو التي (السيوف)بالصوارم 
ُ
ر  وال يأبه له. ت في ، ومع ذلك يستمر في سَريانه بالجحافل )الجيوش( الظالموصوَّ

ه مستمٌر في صراعه مع الزمنوهذان الشتشبيها هذا الليل. جاهد ي فهويسمح للزمن بأن يثنيه أو أن يبعده عن مرامه  وال ،ن كناية عن أنَّ

د واالستمرار يكابد من أجله.و  ه استخدم الفعلين بصيغة املضارع التي تدل على التجدُّ  .  واملداومة ولنلحظ أن 

  إني إذا خفي الرجال وجدتني

 

 

 

 كالشمس ال تخفى بكل مكان 

 

ل بعَضه   صبرُت على ما لو تحمَّ

 

 

 

عُ  َرْورى أوشكت تتصدَّ
َ
  جبال ش
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ضو  يماٍن أغفلته الصياقُل   .10 جاُةه      و ن   و أيُّ جواٍد لم ُيَحلَّ ل 

ن لجامه، ر نفسه بالجواد الذي لم ُيزيَّ يقل صقلهو  صوَّ لبطليوس ي عند ا ت" )أيُّ ( كما ورد، وبالسيف الذي أغفل الصَّ

قا)تستعمل في املدح والتعظيم، كقولك: أي رجل زيد "   لتعظيم نفسه  (.2002،السَّ
ً
فاملعري بهذه الصورة املركبة في البيت ضرب مثال

 فكان االستفهام على سبيل التفخيم والتعظيم.

ا شبه نفسه لش، وا(2005بطش، )وقد " جرت العادة في أشعار العرب أن يكون الخيُل من أهم رموز السرعة "
َّ
اعر هنا مل

لت في ذاته، كما أنه قد ابتدأ تشبيهه بأي، في موضع الجملة بالجواد ، كنى بهذا الشتشبيه عن صفة السرعة واإلقدام، حيث تأصَّ

 على قطعية ثبوت الصفة في سائر
ٌ
ة
َّ
ة دال د نفسه من مفعوالت الزمناألزمنة، فك االسمية، والجملة االسميَّ  أبد ، فغدا سأنه جرَّ

ً
ريعا

 .الدهر

 له    فما السيف إال غمده والحمائل .11
ٌ
 وإن كاَن في لبس الفتى شرف

ومن أجل بيان هذا ، بمظهره الخارجيوليس  فتىعنى في جوهر الامل نَّ أب وحي، حيث يا البيت تتميم ملعنى البيت السابقوهذ  

ته، فيقول لو كان لباس الفتى يؤتيه الشرف السيف و  شرف الفتى بمضاءيقابل يقابل لبس الفتى بغمد وحمائل السيف، و املعنى،  حدَّ

 .ما كان من شأنه في املعاركو غمده وحمائله ال بمضائه  والرفعة، فجودة السيف وحسنه تنحصر بجودة

ماكين  نازلُ  .12  
ني بين الس 

َّ
َه ةنزلي      على أن

ْ
ن
ُ
 ولي ةنطٌق لم َيَرَض لي ك

هاإليها رغم  لي مقدار هذه املنزلة التي وصلُت  يقول لي منطق لم يقبل    
كناية وهذا أعلى منها،  منزلة ، ويطلب منيرفعتها وعلو 

َماكين وهما نجمان عمالقان أحدهما هو )السماك الرامح(  
ف صورة ذاته حين أشار إلى " الس 

َّ
 عن شغفه باملعالي واملكارم. املعري هنا كث

والسماك الرامح أملع من السماك األعزل وقد  ،خر هو )السماك األعزل( في كوكبة )العذراء البروجية(واآل  ،في كوكبة )العواء( أو الراعي

ُق  (،2009)مشارة، تردد ذكرهما كثيرا في شعر العـرب " ماكين، وهذا حيث جعل منزلته األدبية ) منط   
ه ( سامية بين هاتين املنزلتين للس 

  .دليل واضح على ُعلو همته

ُل لدى ةوطٍن ي .13 ناو 
َ
ت
ُ
ٍد        ويدقُصُر عن إدراكه امل  

 شتاقه كلُّ سي 

ه ويعجز عن إدراكه وبلوغه كل من يريد تناوله مني ،إليه كلُّ سيٍد أن يصل ، يرومُ يقول؛ هذا املنطق يضعني عند موطٍن    ، ألنَّ

 ال همة له على طول اإلدراك.

ا املعري فله همة عظيمة  :حيث استأنف قوله في البيت التالي  ،أم 

تي كلَّ ةطلٍب      ويدقُصُر في عيني املدى املتطاول  .14 ر عندي همَّ  
 
َحدق

ُ
 ت

ُر ك  
ته من خالل تجسيدها بشخٍص ُيحق  ر همَّ وهذه صورة مبالٌغ فيها ليبين  ،طريق املجد (ل املطالب في سبيل تحقيق غايته )صوَّ

 . شياء بعيدة املنال قصيرة في نظرهملتطاول أي األ منزلته بين األنام، حتى بات املدى ا

"ويقصر عن إدراكه املتناول" ليجاوز فرصة إدراك الفضائل عن املتناولين غيره،  ولنلحظ أنه استخدم ) عن ( في عجز البيت األول 

واملكان بعد مرورها أمام ناظريه، واستخدم )في( في قوله: " ويقصر في عيني املدى املتطاول" ليفيد دخول غايته وفضائله في الزمان 

ن من خاللها أعلى درجات الهمة.  وهذه صورة بليغة بيَّ

 الجهل في الناس فاشيً  .15
ُ
 تجاهلت حتى ظنَّ أني جاهُل      اوملا رأيت

قا)قال الخوارزمي: " تجاهل ، أرى من نفسه أنه جاهل وهو ليس به "          هل على وزن تجا، وذلك أنَّ الزيادة في الفعل (2002،السَّ

، ولكنه يتظاهر  ا،، كقولنا: تماَرض الكسوُل، فهو ليس مريضً )تفاعل( تفيد التظاهر
ً
وإنما يتظاهر باملرض، فاملعري هنا ليس جاهال

وهذا املذهب األول من مذاهب  ،ل عليهه  ن َج استعمل الجهل مع َم  لكنَّ الحقيقة أنهبالجهل، حتى ظنَّ أهل زمانه أنه جاهل باألصل. 

 في موضوع الجهل ،  في موضوع الجهل قياًسا العرب
ً
 ي مذهب العرب كامال

على ما جاء في شرح الديوان لهذا البيت الذي جمع فيه املعر 

 :(1998)املعري،وهو قوله 

                                           

          

 

، والثاني: هو أن نعرض عن الجاهل ألنَّ األ "املذهب   . "هذا أبلغ في ردعه و إذالله ول : هو أن يقابل الجهل بالجهل 

ذ العفو و أمر بالعرف  و أعرض عن الجاهلين "  وفي البيت تضمين لقوله
ُ
 (199)األعراف:تعالى : " خ

ا لم أر الجهل مغنًيا لُت فلمَّ   جه 

 

 

 

ْمُت ، فأوسعُت الزمان وقاًرا
ُ
  حل
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ُل      .16 َ  فاض 
ْ
دق
َّ
ُر الن ه 

ْ
عي الفضَل ناقٌ      وواأَسفا كم ُيظ  فواعجَبا كم يدَّ

م   البديع الحسن الذي        ل 
َ
عاء يدل على حذق قائله بصناعة الشعر يقول البطليوس ي: " هذا من الك  

ه قرن الَعَجب باد  ؛ إلنَّ

قاالناقص للفضل، واألسف بإظهار الفاضل للنقص م املفعولين "الفضل" و "النقص ،و (2002،") السَّ  " ليبالغ في العجب واألسف.قدَّ

نة إلى أن يكون املرء متزًنا في ذلك. ويُ 
َّ
 مبط

ٌ
 من تعجب املعري في الحالة األولى، وتأسفه من الحالة الثانية دعوة

ُّ
 سشتشف

ا .17
ً
ف ُل         ينافس يوةي فيَّ أةس ي تشرُّ  وتحسُد أسحاري عليَّ األصائ 

ر الشاعر و ُينافس على وزن " ُيفاعل "           أمَسهو  يوَمهالزيادة تفيد املشاركة، واملنافسة تكون على الش يء النفيس الغالي، فصوَّ

ا( منهما اآلخر، من أجل " الشتشرف به " شخصين ينافس كٌل 
ً
ر األسحار و فأصل التركيب؛ )ينافس يومي أمس ي فيَّ تشرف األصائل ، ثمَّ صوَّ

 بُ شخصين يتحاسدان 
َ
ه يقو " الشتشرف به" كذلكغَية  أنَّ ل . كأن 

ً
ال : " كل وقت من الزمان يودُّ أن أكون فيه دون سائر األوقات، فوصف أو 

 بأن وصف أنَّ أصيل يومه يحسد عليه سحره "
ً
قا)أمسه ينافس فيه يومه، ثم زاَد مبالغة  (2002،السَّ

محاسدة( األصيل للسحر أبلغ ، وبليغة من حيث صارت  "منافسة )الواحد صورتين في البيته بين والصورة مركبة من حيث جمع        

من منافسة األمس لليوم الذي هو فيه  ألنَّ األصيل والسحر يجمعهما يوم واحد، واألمس واليوم الذي يشتمل عليه مختلفان، ألنه 

 (.2002 ،السقا)يمكن أن يحصل في األصيل وال يمكن أن يعود إلى األمس " 

       
 
ي إذا  ن كما كانت غايتهاا جعل املعري أمسه ينافس فيه يومه وأسحاره تحسد عليه أصائله، فهو قد شغل الزمومل  

 
حين قال : " كأن

 
ُ
ه ط  بذلك يسيطر من خالل شعره على حوادث الزمن.لُت الزماَن و أهله .. " ، كأنَّ

 أبالي َةْن تغوُل الغوائ .18
ُ
 ُل وطال اعترافي بالزةان و أهله       فلست

ر أوقات زمانه         ل )مهلكات(  تشتنافس فيه وتتحاسد عليه للشتشرف بكينونته فيها، وأيامه بعد أن صوَّ ر حقيقة اعترافه بغوائ 
ُ
يذك

، وهو القائل: )ا
ً

ثه فيها أمًدا طويال ٍة( ، فأصبح مجرًبا وقد مالزمن وتلبُّ ها. وهذا البيت يدل على الحقيقة با ال يبالي خبيرً رسُت كل خفيَّ

قة في نفسية   
"االعتراف هاهنا بمعنى املعرفة، وهو أبلغ في املعنى  بي العالء املعري تجاه تأمالته في الزمان، حيث قال البطليوس ي:أاملتعم 

ت على زيادة في املعنى "
َّ
قا)من املعرفة ألنَّ هذه الزيادة إذا كفت الفعل دل ق ، فهو لم ي(2002،السَّ كتف  بمعرفة خطوب الزمن، بل تعمَّ

افي ممارستها حتى أنت
ً
  .ج من هذه املعرفة حقيقة واعتراف

ف ةنكبي       ولو ةات زندي ةا بكته األناةل ُ .19  فلو بان عضدي ةا تأسَّ

 من لوازمه،         
ً
ة حيث حذف املشبه به و أبقى شيئا ف للمنكب على سبيل االستعارة املكنيَّ ف   ألنَّ  استعار التأسُّ وخصَّ املنكب بالتأسُّ

ده لألمور الجليلة "
ُّ
قا)" املنكب يوصف بحمله لألشياء الثقيلة وتقل  ، فكان هذ(2002،السَّ

ً
عن  ا الوصف في نفي التأسف عنه كناية

: تفيد امتناع االمتناع )لو و ،العبء الذي أثقل كاهله، كما أشار إليه سابقا " ويثقل رضوى دون ما أنا حامل "، فهو ال يشتثقل وال يتأسف

حاب " ه بالبحر والسَّ دوة واالنسكاب وتشبَّ قا)(، واستعار البكاء لألنامل ألنَّ " األيدي ُتوصف بالنَّ البكاء الذي  ا، وقد نفى عنه(2002، السَّ

ن الَبْينبان ، حيث استعار " املوت " للـزند، وعدل عن"في أعظم خطوب الدهر"املوت" -أسف لو كان قد ت -يخفف ثقل األسف  " ألن : م 

ُل إيابه، فإذا كان ال يبكي لألعظم واأل ُت ال يؤمَّ  
كبر املوت أهول الخطوب و أعظم على املكروب من حيث كان َمن بان يرجى اقترابه واملي 

 يبكي لألقل األصغر"
َّ
قافهو أخلق بأال  (2002،)السَّ

ائيَّ بالب .20
َّ
اإذا وصف الط سًّ

ُ
َر ق ُل  خل  ةادٌر      َو عيَّ َهاهة  باق 

َ
 بالف

، الذي يضرب به املثل في الكرم عند العرب، ومادر: هو رجل من بني هالل ابن عامـر بن صعصعة، ويضرب حاتم الطائي يشير إلى       

ا بعُد،  حكماء العرب وأول من خطب متوكًئا به املثل في البخل، وقس: هو قس بن ساعدة: من  هوباقل:و على عصا، وأول من قال: أمَّ

) ي  قا) "رجل من إياد ، يضرُب به املثل في الفهاهة) الع   (.2002،السَّ

ر انقال           
  والفهاهة، ب القيم واملوازين في مجتمعهفالشاعر يصو 

يُّ الخطيَب بالعي   العي 
ُ
ف البخيُل الكريَم بالبخل، ويصف ، حيث َيص 

م املفعول به في صدر البيفماذا بعد ذلك من فساد؟ وقد  ( على الفاعل ) مادر -عجزه ) الطائيت و قدَّ س 
ُ
 س ىباقل( إلثارة الحسرة واأل -ق

ي   
ر هليشير إلى تأسفه و ، من ناحيةفي نفس املَتلق 

يم العليا من ناحية أخرى. اي آل إليهإزاء هذه الحال الت وتحسُّ  صاحب الفضل والق 

جى : ياصبح  .21      وقال الدُّ
ٌ
ة : أنت  خفيَّ مس 

َّ
ها للش َك حائُل وقال السُّ

ُ
 لون

َهى(" )  ، قال صاحب تاج العروس:"إلى نجم ٍ هو )السها( املعري هنا يشير         ي َوسط البنات  )َوُهَو السُّ يٌّ ف  ف 
َ
، الزبيديَوُهَو كوكٌب خ

أريها السها وتريني ": ومن أمثال العرب، (2004 ،مشارة" )كانت العرب تمتحن به قوة البصر عندهموقد "  (،1965

ط فيما ال " ، فهذا املثلُ ربـبأمثال الع درايتهالفلك، و علم املعري بثقافة هذا يبرُز ابتداًء  ،( 1955،امليداني)القمر" ال 
َ
يضرب ملن ُيغ

إذ إنَّ السها الذي يعد  ،مشابٌه للمعنى في البيت السابقف، أما املعنى الذي أراَدُه من البيت ى" كما ذكر صاحب مجمع األمثاليخف
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ه   مضر َب 
مضر ب املثل في الَجالء، ثم يقابل بين الدجى والصباح على ذات هي والشمس في األصل  ،ذلكم الشمس باملثل في الخفاء يتَّ

ُل  شدة الظلمة( الصباَح وهو الصورة، إذ يخاطب الدجى )  : ياصبح لونك حائ 
ً

، وهذه تغير كما ورد في لسان العرب (؛ ) أْي : ُم قائال

  .القيم واألخالق في مجتمعهن فساد الصور كناية ع

فاء، 
َ
ومن بالغة املعري أن قابل بين السها الذي هو فرٌع من الدجى )الليل(، وبين الشمس التي هَي فرٌع من الصبح بصفة الخ

ُب األصَل؛ أي الدجى يخاطب  أن جعل األصل َ يخاط   تأزم الفساد ب 
َ
ف

َّ
، ثمَّ كث

ً
ال بح بصفة فجعل الخطاب بين الفرع و الفرع أوَّ الصُّ

ة  ، كأنَّ الذي أصبح يصدر األحكام رغم صفة املشبهة التي تدل على الثبوتحائل ( على وزن ال –الحيلولة. واستخدم صفتي ) خفيَّ

 ضعفه، ُيسمع له .

ْهَب الحص ى والجنادُل  .22
ُّ
رت الش

َ
     وفاخ

ً
ماَء سفاهة  وطاولت  األرُض السَّ

 عليها، ويجوز أن يكون ، قال البطليوس ي: " طاولت ْ          
ً
عت أنَّ لها فضال ْول، الذي هو الَفْضل، أي ادَّ

َّ
ْت من الط

َ
يجوز أن يكون فاعل

ول، الذي هو ضد العرض "
ُّ
قا)من الط نهما الجاحظ على سبيل التهكم والسخرية من أحمد بن هذان املعنيا، و (2002 ،السَّ ن قد ضمَّ

  بالعرض دون  عبد الوهاب في رسالة التربيع و التدوير، حيث
ْ
م العرض على الطول وتزُعم أن َّ األرَض لم ُتوَصف  

قال: " ولم أزل أراَك ُتقد 

فضيلة الطول على العرض ... وقلُت:  ل 
َّ

 هللا سبحانه وتعالى الجنة بالعرض دون  الطول إال
َ
ا َوَصف

َ
لوال فضيلة الطول على العرض مل

ف هذه الصورة في سبيل (1955)الجاحظ،سماوات واألرض( "الطول إذ يقول جلَّ ثناؤه: )جنة عرضها كعرض  ال
َّ
، إذن فاملعري قد وظ

ة املناقضة الذي كان يعتمله الجاحظ في مناظراته التي ك
َّ
ه لجأ إلى أسلوب االحتجاج باألدل انت السخرية من هذا املجتمع وتقلباته، ويكأنَّ

 سخرية من أدعياء الكتابة والثقافة في عصره.الفي سياق 

 م أسلوب الشتشخيص بأن جعل األرض صاحبة فضل على السماء .ااستخدب وفي البيت تصوير       

العصر العباس ي  وانحطاطه في وقته،  فياالجتماعية  حياةالفساد وهذه األبيات الثالثة في جملتها أراد املعري من خاللها أن يكشف عن       

، وهو :
ً
حناه آنفا ا أراد تفصيل البيت الذي وضَّ  وما آَل إليه حال أصحاب الفضل آنذاك . وربمَّ

                       
          

ي إنَّ دهَرك  هاز ُل  .23  
د   ُزْر إنَّ الحياة ذةيمة        ويا نفُس ج 

ُ
 فيا ةوت

ن          
َ
سُخ القائم في املجتمع، كما يلي: رسمَبْعَد أ ور بين هذه الثنائيات املتضادة، لتصوير ذاك امل   ي العالقات و الصُّ

  املعر 

ائي                              
َّ
س   )الكرُم الط

ُ
  الفهيُه باقل( الُبخُل املادري( و )البليُغ ق

ْبح )الشمس                                ها( و)الصُّ جى( السُّ  الدُّ

هب ) األرض                                ماء( و )الشُّ  الحص ى والجنادل( السَّ

ا()املوَت  نادى  -في هذا البيت – فإنه      
ً
من الصورة التي تأكدت له عن ذمامة الحياة في هذا  ليخلصه، زيارته املتمًس  به مستغيث

 
ٌ
 ."املجتمع، حيث قال: "إنَّ الحياة ذميمة

ه الشاعر املوت بإنسان  بَّ
َ
في حاٍل ال يطيق بعدها  من هذا التناقض الذي مأل حياته، وقد بدا هخالصزيارته ففي  ،زيارتهس َم لتَ تُ وقد ش

باًرا  إلى أ. اصط 
ً
ه ملا إضافة هر حيبذاته   طلَب نَّ ا كان املوت أعظم خطوب الدَّ

َّ
في استعارته " ولو مات زندي  أشار ثمن املوت أن يزوره، ومل

هما بكته األنامل " ، ودعوته إياهما قبل أن في تساميه على الدهر وخطوبه العاليةلطلب قد سما بنفسه إلى الحقيقة   يبدو بهذا ا ، فإنَّ

 .يشيا به

دَّ  ثم يبالغ في ذلك بالتماسه                  هر  الهاز ل، من نفسه الج 
، َهَزل َيْهز ُل  : نقيضوالَهْزل كما ورد في لسان العرب   أمام هذا الدَّ

د  الج 

 
ً

دَّ الدهُر  ،َهْزال  ي هنا قلب صورة الدهر، إذ إنَّ األصل أن يج 
ه فيه، ودليل ذلك قو  فاملعر   

د   ل الكميت: باإلنسان رغم ج 

                                                   

   

  

ت  -املعري  –لكن الشاعر ، فالحياة فاعلة في اإلنسان عبر الزمن عند الكميت )فاعل بمعنى   -هازل - الصفة املشبهةبفي بيته هنا، ثبَّ

 الهزل في روح الدهر، وكان هو صاحب الج  
َ
م بهفعيل( صفة

َّ
ي(، فشتسامى على الزمن مرة أخرى وتحك  

د  ، ولو في د املستمر بفعل األمر  )ج 

 اوهذا يحيل إلى القول بأنَّ  .خياله الشعري 
َ
هر التي تقع عليهبالغة ته فاقت ُمجريات الدَّ  .ملعر ي وهمَّ

َعدُّ ذنوبي عند قوٍم كثيرة
ُ
  ت

 

 

 

ُل   وال ذنب لي إال العال والفواض 

 

ها ول 
ُ
  الحياة  وط

رانا على ُحب 
َ
  أ

 

 

 

دُّ بنا في كل يوم وَنْهز ُل    َتج 

 



 

ي 
ِّ
ة عند املعر

َّ
 دالل الزهريي                                                                                                                                                     جتليات اهِلم

 2019 -2، العدد1املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 139 

 

جُم في الغرب ةائُل ) .24
َّ
     على نفسه والن

ً
فا يل يبكي تأسُّ

َّ
دي والل

َ
غت

َ
 ( 2َو قد أ

يل الذي استعار البكاُء ل         
َّ
رهـل ًفا  صوَّ ُه بهإنساًنا يبكي تأسُّ ة حيث حذف املشبَّ من ، وأبقى شيًئا )اإلنسان( على سبيل االستعارة املكنيَّ

ه ) البكا ًفا  : "وتحسُد أسحاري عليَّ األصائل "، بيت سابققوله  في عُجز يلتقي مع  وهذا  ء (،لواز م   
هفالليل هنا يبكي متأس  ه  على نفس  ألنَّ

ته أيًضا، والشاعر وقت الغدو فارق املعري   .، فالزمن يتأثر به، ال العكسبذلك يرفع مكانته أمام عناصر الزمن، كناية عن علو همَّ

 ةن  .25
ً
عيرت حافرا

ُ
 يح أ

بُر جسٌم والخلجيُن خالخُل بالر   
 
 زبرجٍد      لها الت

قا) بالريح : أي بالفرس كما ورد عند البطليوس ي            بُه الجم، كناية عن سرعتها(2002،السَّ  ،لة متعلق بالفعل السابق )أغتدي (، وش 

 وهذه الفرس لها حافٌر 
ً
ر جسم هذ ُمعاٌر من الزبرجد األخضر، كناية   هعن صالبتها، ثمَّ صوَّ

ً
، كما اعن أصالتهالفرس تبًرا )ذهًبا(، كناية

رها حسناءَ  ة صوَّ َل من فضَّ ُن بخالخ  ه، التي يسعى معها في طريق املجد من خالل ذكر ويكمل املعري في األبيات التالية وصف فرس .تتزيَّ

 أوصاف الخيل األصيلة.

 عن املاء فاشتاقت إليها املناهُل        إذا اشتاقت الصيُل املناهَل أعرضت ْ .26

ر الشاعُر             
هي إنساًنا  -اسم جمع –الخيل يصو  عر ض عنها مع ذلك اشتاق إلى مناهل املاء لكنَّ

ُ
إنساًنا  لدرجٍة تستحيل فيها املناهُل  ،ت

ن ت، وبهذا الوصف ورود  الخيل إياهاإلى  شتاُق ي ا كنايتين البيُت  ضمَّ
َّ
كناية عن حاجة الخيل  قال : اشتاقت إليها املناهل؛ فهذه، فهو مل

ة للماء ا قال: أعرضتفي اآلن ذاته وتمنعها عنه املاسَّ
َّ
 ، ومل

َّ
بر الذي تحل مما اضطرَّ املناهل أن تشتاق به الخيل،  ْت ، فهذه كناية عن الصَّ

ن هذا املعنى في بيت آخر له، ، وقد ضُ للخيل  :في قولهمَّ

                                                   

    

 

 : ، وقد رافقه وآنسه في كل أوقاتهثم يستأنف وصف الخيل

ي  الكواكب  عـاطــُل  .27
ْ
ُر ةن َحـل

َ
 وليـــالن  حـــاٍل بالكواكب َجْوُزُه      َو آخ

ـُل  .28 بُح ةوعد      بَوْصٍل َوضوُء الفجر  حٌب ةماط   كأنَّ ُدجاُه الهجُر والصُّ

ـَج ســاحـل .29
ُّ
ـَبـل  الـتَّ

َّ
 َيـُعـبُّ ُعباُبُه       ولـيـَس لــُه إال

ً
 بـه بـحـرا

ُ
 قـطـعـت

ُل  .30 مائ 
َّ
ْصُح ةنُه الش

َ
 ُسرًى لم ت

ُ
ٍة         حليف

َ
  َةخوف

 ويؤنسني في قلب  كل 

 نج   .31
ن الز  لُ  ة  ى نْهُضه ُةتثاق  َق حتَّ ْوث 

ُ
 رأسه      و أ

َ
 كهٌل شاب ةفر ق

ٍة أو ظالٌع ةتحاةُل  .32
َ
باُح َيُروُعها          أخو سدقط َريا و الصَّ

ُّ
 كأنَّ الث

 إليك الدقبائُل  .33
ً
َبل     و إن نظرت شزرا

ُ
 لم ت

َ
عاَدة  السَّ

َ
 أعطيت

َ
 إذا أنت

ْزُر كما عند الخوارزمي         ض " " :الشَّ باغ 
ُ
قا)هو نظٌر في إعراٍض كنظر  امل ، يقول إذا أنت ُوهبَت السعادة و أسبابها التي (2002، السَّ

ت من خوضك في دروب املجد وهمتك النامية في الشغف إليها، فحين التأتَّ
َّ
، حتى لو نظروا إليك نظرة البغض و ئٍذ ال ُتبال   بأقوال الُعذ

و   .ال ُتبال  فعيبا ً ك َم الحسد وكراهية املجد، حتى لو عدُّ
ناصُل  .34

َ
نَّ امل َك على أكتاف  أبطالها الدقنا      وهابتَك في أغماده 

ْ
ت
َ
دق
َ
 ت

بتك القنا )َتقتك         ماح ( التي يحملها األبطال ، أي تجنَّ
ها ،الر  ناية عن شجاعته وخوف أعدائه ، كوهابتك  السيوف وهي في أغماد 

 منه
ُ
 " حديث

َّ
 الُوشاة " الذي ال فائدة منه .، فما كان منهم إال

ُل  .35 عاب 
َ
نَّ امل ه  اق  ْصَن على أفو

َ
ك
َ
   ن

ً
َد األعداُء نحوك أسُهما  َو إن سدَّ

يَّ          اها، ة بأسلوب الشرطثم يقيم جَدل  ه :مؤدَّ عابل ) أنَّ
َ
املناصل(  أي:حتى لو افترضنا وقام األعداُء بتصويب أسهمهم إليك، رجَعت امل

 في األبيات األولى : هلويؤكد ذلك قو كيدهم في نحرهم " ،  اجعْل و " دعاء عنىمل منهم إليهم . تضمين

                                         

        

ــُل  .36 رى و الكواه 
ُّ
دقى رداُهـنَّ الذ

ْ
ل
َ
ٍم          وت س 

ْ
ٍ وَةن

 
ف

ُ
ايا كل  خ ز حاَةى الرَّ

َ
 ت

 لتالفي الشدائد ، بخالف كبار النفوس ) الذرى  صغار النفوس، أي أن تفيد املشاركة لذياَتحامى، على وزن تفاعل         
ً
يتخذوُن حمية

 .والكواهل ( يتلقون الردى دون خوف

ن ها وما َورَدْتها م    صدًى غيَر أنَّ

 

 

 

ل    املساح 
َ
ْرد  املاء  حفظ و    ُتريُد ب 

 

ت النكباُء بيني وبينكم   إذا هبَّ

 

 

 

ُل    فأهون ش ي ما تقوُل العواذ 
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ُع  .37 ارعيَن العواةُل و ترج   
َمت في الد   

 
           وقد ُحط

ً
 ةاح  سليمة

 أعدقاُب الـر 

هة(           باق بين " سليمة)صفة مشبَّ  
 
ضح أسلوب الط ن مقدار شجاعته حتى باتت الرماح تخاف االقتراب منه . –يتَّ  

مت)فعل( "، ليَبي   
 
 ُحط

ن .38     فعـند التَّ
ً
طا  تهوى العيَش فابغ  توسُّ

َ
تـطـاو لُ و إن كنت

ُ
 اهي يدقـُصُر املــ

ُل  .39 صــــاُن وهي كواة 
ْ
دق
ُّ
ها الن

ُ
     وُيْدرك

ٌ
ة
َّ
ل دقـــــــَ  وهي أه 

َّ
ى البدوُر الن

َّ
َوق

ُ
 ت

حال البدور في أمنها من النقص وهي          ه َحال اإلنسان في أمنه من النقص عند التوسط بالعيش وعدم أمنه منه إذا بلغ نهايته، ب  شبَّ

األمن من النقص عند التوسط وعدم األمن منه عند الكمال. وقد " سمع بينهما هو ، ووجه الشبه كتمالهااأهلة وإدراك النقص لها بعد 

 عن (1963د،)أبي الحدي " نصف العيش، فقال: بل العيش كله : التدبيرلحكماءبعض الفضالء قول ا
ٌ
ريد  (الحزم)، وهذا كناية

ُ
الذي أ

 وإقداٌم وحزٌم ونائُل(به صحة التدبير في مطلع القصيدة 
ٌ
 .)عفاف

 نتائج الدراسة:
ى مناحي    ة هي الهمُّ إلى تحصيل معالي األمور في شتَّ م   اله 

ن مما سبق أنَّ الحياة لتحقيق الشرف والرفعة. وقد حاولْت تبيَّ

 الكشف عن تجليات الهمة عند أبي العالء املعر ي بحسب ما بدت في ديوانيه سقط الزند واللزوميات بصورة عامة، وفي 
ُ
الدراسة

 قصيدة )سبيل املجد( بصورة خاصة.

ى في بعدين:
َّ
 وخلصت إلى أنَّ أثر الهمة عند املعري تجل

  دها في شعر املعر ي على املستوى أثر ا :البعد األول ع املوضوعات وتفر  ن مدى تنوُّ لهمة على مستوى املوضوعات واملضامين، إذ تبيَّ

لة تشتسم بالتفكير العقالني والنظرة الخاصة العميقة لحوادث   
ة متأم 

َّ
ف بمجموعها عن عقلية فذ لمي، حيث تكش  األخالقي والنفس ي والع 

ب ولطريقة التعامل مع أبناء عصره، وللموت، وتوظيفه العلوم التي يتقنها والثقافة عصره ومجريات وجوده، ومن ذلك؛ ن ظرته للتكسُّ

اء  -وما إلى ذلك  -الواسعة التي يكتنزها في مكونات أغراضه الشعرية  شتس ى شعره جرَّ
ْ
َمْت في البحث عن تلك املضامين. فاك  

د 
ُ
بالرؤية التي ق

يت والجدل الذي ذاع حوله في يومه، وحتى يومنا هذا. ذلك روًحا فلسفية عالية للوجود وللكون   
 من حوله. استحقَّ بها ذلك الص 

مُّ لتحقيقه والبذل من    عن شخصية لها أفقها الفلسفي الخاص الذي ته 
ُّ
ف وإنَّ هذا املجموع املتكامل من املوضوعات واملضامين يش 

 أجله وفي سبيله، بما يتجاوز البعد املادي املحسوس.

ة املعري على املستوى املعرفي. همَّ  بالتالي، يعدُّ هذا البعد من السعة بمكان العتباره اإلطار األوسع للجذر النفس ي ل 

 ي : البعد الثاني أثر همة املعر ي على مستوى الشتشكيل الشعري، وقد تبلور ذلك من خالل قصيدة )سبيل املجد(، إذ ارتأى املعر 

 صيدته من خالل مطلعها الذي قال فيه:تقديم املضمون الشعري الكلي لق

 وإقداٌم وحزٌم ونائُل 
ٌ
 أال في سبيل املجد ما أنا فاعُل /// عفاف

ة األربعة لهذا الطريق )عفاف وإقدام وحزٌم ونائُل(  ر التأسيسيَّ
ُ
ل به  األط

َّ
كانت بمثابة  الهيكل الكلي ملعاني وأخيلة التي فقْد شك

 تأمالتهكيفية تحقيقها لبلوغ املجد. مبرًزا من خالل ذلك رسم الشعرية على مدى القصيدة لتجسيدها، و  أدواتهالقصيدة، إذ وظف 

ني في وجوده، وفي املجتمع الذي يعيش فيه، وفي عالقته املتوترة مع الزمان واملكان مظهًرا تفوقه عليهما. فكان يستعين تارة بالتصوير الف

عنى صورة مشهدية واقعية. وتارة يلجأ إلى الرمز وإلى توظيف قصص وأمثال متداولة توجز )الشتشبيهات واالستعارات( إلكساب امل

ر   
ف األسلوب الحواري مع األضداد كقوله: )وقال السهى للشمس أنت خفية ... الخ( ليصو   

 
الحال الذي آل  مضمونه الشعري. وتارة يوظ

ًيا إليها إليه صاحب الفضل والقيم العليا في مجتمٍع فاسد. ساعًيا في  كل ذلك إلى تغيير الصورة النمطية السائدة في مجتمعه، مضف 

يمكن اعتباره اإلطار  –ال شك  –بعًدا جديًدا في نظرته للحياة الذميمة وُمعايشتها واملوت ومغامرته، كما أبرزها البحث. وهذا البعد 

 ي على املستوى اللفظي وامل
ة املعر  مَّ ه  ُح عن مكنونات الدقيق والضيق للجذر النفس ي ل  عنوي، اللغوي عموًما. فاللغة هي التي تفص 

 اإلنسان.

دة، فتعامله بحسب ما ورد فيه من لغٍة    وبعد، فكم بحثُت عن دراساٍت تختص بشتناول غرٍض من أغراض شاعٍر ما على ح 

د ظاهرًيا، ثمَّ قياس كل األغراض األخرى مو  رٍ ومعاٍن وأفكار دون احتكار كل األغراض الشعرية التي أبدع فيها الشاعر في بوتقة  تصوُّ  حَّ

عن نفس معتزة بما عندها وبما  بذاته كما كشف هذا البحث قد صدرت رؤيته في غرض الفخر –على سبيل املثال  –عليه. فاملعري 

مة في شعره كما  ع عنه لوضاعته وبما تسعى لنيله ألصالته. وهذا ينمُّ عن ملمح اله 
َّ
ُم عليه وبما تترف َم كان الشائع دائما ُتقد  نها املقام. فل  بيَّ

ُق النقاد فيما ذهبوا إليه في بيت أو بيتين أو قصيدة، 
َ
َم لم ْ يلتفت النقاد لغير ذلك؟ قد ُيواف أقوُل اقترانه بفلسفته الشتشاؤمية فقط؟ ل 

، فهل بحثوا عن الدافع قد، لكن هل ُيقاُس ذلك حًقا على كل األغراض الشعرية التي أبدع فيها؟ ولو كان ذا فلسفة تشا
ً
ؤمية حقيقة

َر  . هذا موضع تساؤل قد أجابت عنه الدراسة بما استطاعت. ما رأوهُ  األصيل الذي دعاُه إلى ذلك؟ قد يكوُن باطن األمر َيعكُس ظاه 
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بلنا، وإن
َ
ن ق ب األمور في عقولنا كما شاعت عمَّ ه يضطلع بنا أن ال ُنقول  ها ومراُد القول في نهاية املطاف، أنَّ ص 

ما يكون لنا الدور في تفحُّ

ين إلضافة قيَمٍة جديدة، أو نقد  قديم، أو ... الخ، فالشعر العربي القديم مليء بما يجدر الوقوف عليه، وقراءته بنظرة   
ها جاد  وبحث 

صة. بة فاح  ية مستوع   
 متأن 

  املراجع:
: املراجع العربية:

ً
 أوال

 . القرآن الكريم 

  18بيروت: دار إحياء الكتب العربية. ص-القاهرة 2ط( شرح نهج البالغة، 1963) ،أبي الحديد، ع.  .1

 .113، ص 1دار صادر، مج (  وفيات األعيان و أنباه أبناء الزمان، ط بيروت:1977) ،ابن خلكان ،ش. .2

 .923ط( القاهرة: دار الحديث. ص ( مقاييس اللغة، )د.2008) ،ابن فارس، أ. .3

 . 210)د.ت(  الفوائد ،دار عالم الفوائد ،مطبوعات املؤتمر اإلسالمي، ص ،ابن القيم، م. .4

م، م. .5 الكين، ط2011) ،ابن القي   .2289،ص  3الرياض: دار الصميعي. ج 1( مدارج السَّ

 .83ص 15دار صادر. مج بيروت: 3هـ( لسان العرب، ط1414) ،ابن منظور، م. .6

 1ختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه   صحيح البخاري، طهـ( الجامع املسند الصحيح امل1422) ،البخاري، م. .7

 (.615:)رقم الحديث 222ص ، 1مج ،لبنان: دار طوق النجاة . كتاب األذان، باب االستهام في األذان -بيروت

 ي، د.1965)، بنت الشاطئ، ع.  .8
 .228-227 -34-7صط، القاهرة: املؤسسة املصرية العامة.  ( أبو العالء املعر 

 .18املعهد الفرنس ي بدمشق للدراسات العربية. ص  دمشق: ط ، ( رسالة التربيع والتدوير، د.1955) ،الجاحظ، ع. .9

 216-215دار الفضيلة. ص القاهرة: 1( معجم التعريفات، ط2004الجرجاني، ع. ) .10

 . 1166 -1147 -1099، ص2بيروت: دار صادر. جـ 2( الجامع في أخبار أبي العالء املعري وآثاره، ط1992)، م.  الجندي، .11

 .78، ص9مطبعة حكومة الكويت. جـ (  تاج العروس من جواهر القاموس، الكويت:1965) ، الـزبيدي، م. .12

 538-519مركز تحقيق التراث. ص  دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة: 4( شروح سقط الزند، ط2002) ،السقا، م. وآخرون .13

 91الدار الجامعية. ص بيروت: 1( علم النفس العام، ط1981) ،ع. عوض، .14

 .207دار اقرأ. ص بيروت: 4( أدب الدنيا و الدين، ط1985) ،ملاوردي، ع.ا .15

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بيروت: دار إحياء التراث  ت( أبو الحسن، م. )د،  .16

 (.437رقم الحديث:) 325، ص1مجكتاب الصالة، باب تسوية الصفوف رقم  العربي .

 ي، أ. .17
-195-184-188-177-169-263-145-149-126-123-58-51-16-15دار األرقم. ص لبنان: -( سقط الزند ، بيروت1998) ،املعر 

204-225-228-227-228-229-230-232-234-235-243 

 ي، أ. .18
ات، بيروت2000) ،املعر  -392-327-268-213-202-187-181-154-142-114 -74(، ص 2-1دار األرقم. مج ) لبنان: -( اللزوميَّ

432-433-470. 

 243القاهرة: عالم الكتب. ص 1( التوقيف على مهمات التعاريف، ط1990)، املناوي، م. .19

 .26ص  بيروت: دار صادر. 2(، ط1994املهرجان األلفي ألبي العالء املعري، ) .20

 .291، ص1لبنان: دار املعرفة، ج-( مجمع األمثال، بيروت1955) ،امليداني، أ. .21

 .72عمان. ص ط( األردن: (، معجم األصوات، )د.2010)، ياسين ، م. .22

 :
ً
 الصفحات اإللكترونية :ثانيا

 https://www.alarabimag.com/Article.asp?ART=10374( أبو العالء املعري فلكًيا،  موقع مجلة الكتب العربية، 2004) ،مشارة، إ. .1

 .http://thaqafat.com/2015/08/27753(  متحدي اإلعاقة األول أبو العالء املعري، موقع ثقافات 2015)، بركات، م. .2

 
ً
ة :ثالثا  الرسائل الجاةعيَّ

 14( إشكاليات الزمان في شعر أبي العالء املعري، جامعة حلب، ص2005) ،بطش، م. .1

 :
ً
 املجالت:رابعا

 ي، .1
 ( .269-263،ص) 26،ع4معهد اإلنماء العربي،مج العاليلي، ع.، كيف نقرأ املعر 



 

ي 
ِّ
ة عند املعر

َّ
 دالل الزهريي                                                                                                                                                     جتليات اهِلم

 2019 -2، العدد1املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 142 

 

 املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية
e-ISSN 2663-5860, p-ISSN 2663-5852 

 رفاد للدراسات واألبحاث                                                                        143ص  -121، ص2019 -2العدد1املجلد

www.refaad.com           https://doi.org/DOI:10.31559/JALLS2019.1.2.3 
 

 

The Manifastations of Determination of Al-Ma'arri's  

Dalal Ibrahim Kayed Al zuheiri 

Master student (Arabic language and literature) - University of Jordan - Jordan 

dalalalzuheiri@gmail.com 

 
Abstract:       This study aims to change the normal image of the poet Abū Al-alā Al-Ma'arri as 

describing him as the pessimistic and the anxious in life. This would be through explore the 
manifastations of determination of Al-Ma'arri's as it appears in his poetry in many levels and by 

providing examples of significant texts by him, which show these characteristics. The 

manifestations crystallized in his two poetical works that appeared as The Tinder Spark (Saqt al-
Zand) and Unnecessary Necessity (Al-Luzūmīyat), and it explored him in terms of morals, 

psychological, and scientific. After that, the study shows the notion of manifestations in an 

applicational way by doing a technical study to his poem "Glory Path"(Sabeel Al-Majd), the one 

which disclose the logical perspective of life of Al-Ma'arri . 
       The study also shows throughout this exploration of the manifestations the unforgetable 

antiquities of Abū Al-alā Al-Ma'arri on himself and on others.  

Keywords: Maniefistation, Al-Ma'arri, Saqt al-Zand,Luzūmīyat, "Sabeel Al-Majd.  
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