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 مقدمة:
يػا الرػريـ، السػ ـ ل ػن يبيّ   الي ػل اليظػيـا و الوػ ة وبسـ اهلل الرحماف الرحيـ، و الحمػد هلل       

 و ل ن آله و وحبه أجمييف و بيدا 
الدراسػػ   وهػػلشػػير أبػػل اليػػ ر الميػػري اػػل لزومياتػػه  مػػف  التقػػربلغػػرض  ،هػػذا الدراسػػ  أيجػػزت   

 ".قدي في الرّد عمى المزوميات لممعّريالّسجال النّ " التل تحمؿ ليواف 
الجػػػدؿ اليقػػػدي و دراسػػػ   ووػػػؼ لغػػػرض، الميػػػري اػػػل لزوميػػػات أبػػػل اليػػػ ر ُألػػدت هػػػذا الدراسػػػ   

مومػؼ القػدمار و المحػد يف مػف ميمػ  هػذا  مػف الػ ؿ روػد و ذلػؾ  الػدارر حػوؿ ميمػ  هػذا الػديواف،
، اػنف   الديواف ، القػدمار و المحػد يف الدارسػيفالذي ييدا أ را الالدا مف آ ار اليربي ، ارما هو مي ـو

د، ل الي ر راالت ؼ طباريهـ و أهوارهـ، ا ـ تتفؽ ر مػتهـ اػل مومػؼ أو رأي محػدّ مد االت فوا ال أب
اهذا يرّفرا و هذا يبررها اريؽ يرى ايه الفي سوؼ ل ما و لمػ ، و آالػر يبيػدا مػف لػرش الف سػف  و 

ل ّو ريبه ال األدب و  حرمتها، ولرف رغـ هذا االالت ؼ إال أيهـ اتفقوا ال شالري  أبل الي ر، و
فرر، اأّلفوا ر يرا مف الرتب و التراجـ حوؿ حياته و آ ارا و اررا و أدبه، و رؿ ما يتي ػؽ بأالبػاراا ال

بػيف أسػاطيف  الميػري،ما  يدؿ ل ن المراي  المرموم ، التل يحظػن بهػا ل ن شلر انيّ  و هذا إف دؿّ 
 ا لام  و اإليسايي  الاو  اليربي 

بػػل اليػػ ر الميػػري اػػل لزومياتػػه، هػػو البالػػث األوؿ د الموامػػؼ و االت اهػػا اػػل ميمػػ  شػػير أتيػػدّ  إفّ 
و  الميػريلتوجهل إلن هذا الدراس  دوف غيرها، احاولت اإللماـ بالموامؼ و اآلرار التل مي ػت حػوؿ 

ال أستطيع إالفػار إلجػابل  لديوايه، و جميها و ترتيبها حسب ما تسمح به  طبيي  البحثا رما أيي
الػذي وػيع مػف أدبػه و ارػرا يبيػا وػاايا، تيهػؿ ميػه اليقػوؿ  بشير و أدب أبل اليػ ر و ارػرا، اهػو

مومؼ القدمار  الجدؿ الدارر حوؿ تستقول ،يل ال أجد دراس  مستق  يفارس الي ـ و الميرا ا رما أيّ 
و المحػػد يف مػػف لزوميػػات أبػػل اليػػ ر، إال مػػا جػػار متيػػا را متفرمػػا  رػػأف تهػػتـ بيػػض الدراسػػات ل ػػن 

اهتمػػػػاـ اليقػػػػاد القػػػػدمار و  التػػػػل رايػػػػت محػػػػطّ  ،مػػػػاـ برػػػػؿ الجوايػػػػبليوػػػػر مػػػػف اليياوػػػػر، دوف اإلل
المحد يفا رما طبع هذا الدراسات طابع الشمولي  ال آرار أبل الي ر المتفرم ، التل مي ت ال ر ير 

 مف آ ارا الشيري  و الي ري ، دوف االهتماـ و االلتماد ل ن ال زوميات ال حّد ذاتهاا  



 
- 3 - 

ميات أبػل اليػ ر الميػري مواػولا ل دراسػ  و البحػث و التقوػل، مػع رؿ هذا داييل إلن اتالاذ لزو 
االلتماد ل ن الموامؼ التل أارزتها لقوؿ المتقدميف و المتأالريف، حوؿ ميم  هذا الديواف الفريد مف 

و االمتػػػػراب أر ػػػػر مػػػػف آرار المتقػػػػدميف و  يولػػػػه، و استيرااػػػػها و محاولػػػػ  تح يػػػػؿ و يقػػػػد بياػػػػها،
د الجػػػدؿ الػػػذي رػػػاف مواػػػوله الػػػيص الشػػػيري اػػػل ال زوميػػػاتا و مػػػد المتػػػأالريف، و محاولػػػ  روػػػ

بمػػا تتيحػػه ليػػا يوػػوص ال زوميػػات مػػف جهػػ ، و بيػػض آرار أبػػل اليػػ ر اػػل آ ػػارا األالػػرى  اسػػتييت
 م   مف جه  أالرىا -المتي ؽ ب زـو ما ال ي ـز  –رزجر اليابح 

شػػػيرا جديػػػدا ياػػػاؼ إلػػػن   الرمػػػاؿ، و ال أدلػػػل أييػػػل ابترػػػرت –اػػػل دراسػػػتل هػػػذا  -و أيػػػا ال أدلػػػل
أف ترشػؼ  و، تووؿ إلن بيض اليتارج ت أفالدراس   استطالت راسات األدبي  و اليقدي ، و لرفالد

لػػف بيػػض الحقػػارؽ المتي قػػ  بحيػػاة أبػػل اليػػ ر و آرارػػه اػػل لزومياتػػه، مػػف الػػ ؿ الدراسػػ  المتأييػػ  
ت أبػػػل اليػػػ ر الشػػػيري ، و لشػػػير أبػػػل اليػػػ ر اػػػل لزومياتػػػه، و محاولػػػ  تح يػػػؿ و اهػػػـ ميػػػايل أبيػػػا

االطػػ ع المتػػأيل لمالت ػػؼ الموػػادر و المراجػػع التػػل اهتمػػت بدراسػػ  أبػػل اليػػ ر و آ ػػارا الفرريػػ  و 
 األدبي ا

الُم  ػػن  –حسػػب التقػػادي   – لطريقػػ ا ل، و هػػ الووػػفي لطريقػػ هػػذا ل ػػن ا مقػػاربتلالتمػػدت اػػل  
اسػػتولاب اليوػػوص الشػػيري  اهمػػا  لم ػػؿ هػػذا المقاربػػات، ألف طبييػػ  هػػذا الدراسػػ  تقتاػػل اهػػـ و

دميقػػا و جيػػدا، بيػػد اسػػتيراض الموامػػؼ و اآلرار و محاولػػ  اهمهػػا و يقػػدها، و لمػػا ال توػػويبها بػػيف 
 الفيي  و األالرىا

 أتل الدراسػػ  اػػل مقدمػػ  و تمهيػػد، ويظػػرا لطبييػػ  مواػػوع البحػػث، امتاػػت الاػػرورة بػػأف تػػ
 اووؿ و الاتم ا     
بػل اليػ ر الميػري الشػالر، الػذي شػغؿ الػدييا بأدبػه و ارػرا، لػف أ ايػه تحد ت: التمييدال 

 ااالت ؼ ايه المتقدموف و المتال فوفا
 مسمت هذا الفوؿ إلن مبح يف: و. المزوميات؛ ىاجس العزلة و ول: الفصل ال أوال

  و ايػه حاولػت االمتػراب مػف ا سػف  أبػل ىاجس العزلة عند أبي العـال المبحث الول: 
 مف ال ؿ دراس  يوووه ال ال زومياتاالي ر، ال اليزل  
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ــاني:  ــزم لبــي العــال المبحــث الن ــزوم مــا ال يم : و هػػو مبحػػث يالػػتص بدراسػػ  ديــوان ل
 ال زوميات، و ما يتوؿ بالمرح   األاليرة مف حياة أبل الي را

   ػػ    و مسػػمته إلػػن المعــري لزوميــات أبــي العــال  حــولالقــدما  جــدل ؛ النــاني: الفصــل نيــانا
 مباحث: 

 .من خالل المزوميات مكانة أبي العال  الدبية جدل القدما  حول مبحث الول:ال
معتقــد أبــي العــال  مــن  حــولالقــدما   جــدلأط قػػت ل يػػه الييػػواف التػػالل:  :المبحــث النــاني

 : لياورو هو المبحث الذي ييقسـ بدورا إلن      خالل المزوميات؛ 
 موقف الفريق الول: المعري كافر زنديق.  -
 ف الفريق الناني: المعري مؤمن تقي.موق  -
 المعري حائر متردد.  ) بين بين(: موقف الفريق النالث  -

 :لياور  و ييقسـ بدورا إلن أربي  إيمان أبي العال  من خالل المزوميات :المبحث النالث   
 ــمتو.اإليمان باهلل و عظــ  -
 اإليمان بالمالئكة و الجــن. -
 اإليمان بالكتب و الرســـل. -
 يمان بالبعث و النشور.اإل -

ــات أبــي العــال  المعــري؛ حــول المحــدنين جــدل ؛ النالــث: الفصــل نالنــا و مسػػمته أياػػا إلػػن لزومي
 مبح يف رريسييف:

 .من خالل المزوميات مكانة أبي العال  الدبية حولالمحدنين  جدل المبحث الول:
و خـالل المزوميـات ؛ مـن  مكانة أبي العـال  الفكريـة حولالمحدنين  جدل :المبحث الناني

 :لياورهو المبحث الذي ييقسـ بدورا إلن      
 .اموقف الفريق الول: المعري فيمسوف -
 .شاعراموقف الفريق الناني: المعري  -
 .موقف الفريق النالث: المعري فيمسوف الشعرا  و شاعر الفالسفة -
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التػل حاولػت مػف ال لهػػا  أيػف سػج ت اليتػارج التػل تووػ ت إليهػا هػذا الدراسػ ، و  الخاتمـةو أاليػرا 
تس يط الاور ل ن لزوميات أبل الي ر، و محاول  مرارة يص الميري الشيري، مرارة متأيي ، مود 

 بل الي ر و لزومياتهاأإماط  ال  اـ لف بيض القاايا، التل اتو ت رأسا ب
م ػاؿ و مد التمدت ل ن بيض الموادر التػل ترجمػت ألبػل اليػ ر، وأذرػر ميهػا ل ػن سػبيؿ ال    

ال الحوػػػر: ميجػػػـ األدبػػػار ليػػػاموت الحمػػػوي الرومػػػل، و رتػػػاب الػػػواال بالوايػػػات ل وػػػفدي، و ايبػػػاا 
بل أو رتػاب تيريػػؼ القػػدمار بػػ الػرواة ل قفطػػل، و سػػفر يامػه ل رحالػػ  الفارسػػل ياوػر السػػرو ل ػػوى، 

ف، الدرتور طه حسػي ارسيف تحت إشراؼالي ر  و هو الرتاب الذي شارؾ ال تأليفه جمال  مف الد
 و موادر أالرى ال يتسع المقاـ لذررها هاهياا 

رما التمدت ل ن بيض المراجع التل اتالذت أبا الي ر و أدبه مواولا لدراستها  و هػل دراسػات 
أ بتػػت يجالتهػػا، و اسػػتطالت أف تاػػلر درب الباحػػث المهػػتـ بػػأبل اليػػ ر و أدبػػه و ارػػرا، أذرػػر 

ذررى أبل الي ر ل درتور طه حسيف، و رتاب مػع ميها ل ن سبيؿ الم اؿ ال الحور: رتاب تجديد 
أبل الي ر ال سجيه ل درتور طه حسيف، و رتاب  الميري و دااع المؤرخ ابف اليديـ ليه ل ػدرتور 
سػػػامل الريػػػالل، و رتػػػاب أبػػػو اليػػػ ر و لزومياتػػػه ل ػػػدرتور رمػػػاؿ اليػػػازجل، و رتػػػاب حرػػػيـ الميػػػرة 

رح ػػ  حياتػػه ل ػػدرتورة لارشػػ  لبػػد الرحمػػاف  بيػػت  ل ػػدرتور لمػػر اػػروخ، و رتػػاب مػػع أبػػل اليػػ ر اػػل
 الشاطئ(، و رتاب اآلرار الف سفي  ليد أبل الي ر الميري و لمر الالياـ ل درتورة تغريد زليمّيافا

و هل موادر و مراجع سالدتيل ل ن ولوج لالـ الميري، و أالذت بيدي ال متاهات هذا األديػب 
البحػػث، و رايػػت اليػػواة التػػل غػػّذت هػػذا الدراسػػ ، و  اػػل رح ػػ  لػػلالشػػالر الفي سػػوؼ  ارايػػت لويػػا 
 أمدتها بأسباب االرتماؿ ال الرماؿا

 مف بيف الويوبات التل واجهتيل ال رح   بح ل أذرر ما ي ل:و 
ااتقار مرتباتيا الجاميي  ل رتب التل يحتاج إليهػا البحػث، و هػذا مػا داييػل إلػن التيقػؿ لبػر  -

 فل غ يؿ هذا الدراس اجاميات واليات الوطف، باح ا لما يش
م   الدراسات المتالوو ، التل تهتـ بآرار و موامؼ القدمار و المحد يف مػف لزوميػات أبػل  -

الي ر الميري، إف لـ ترف مييدم ، و إف رايت موجودة، اهل لـ تالػتص بدراسػ  شػير أبػل 
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رج مػػػا رايػػػت دراسػػػات شػػػمولي ، أليهػػػا دراسػػػات لامػػػ ، تسػػػتقل يتػػػااليػػػ ر اػػػل لزومياتػػػه، و إيّ 
 بح ها مف الزالـ الهارؿ آل ار أبل الي ر المالت ف ا 

، حػػػوؿ لزوميػػػػات أبػػػل اليػػػػ ر وفتيػػػدد اآلرار و الموامػػػؼ التػػػػل مػػػاؿ بهػػػا القػػػػدمار و المحػػػد  -
ل دراسػ  هػذا اآلرار، و غرب تهػا و اػل، إيفػاؽ ومػت غيػر يسػير الميري، و هذا ما تط ب مّيػ

ـّ إيزالها ميزلتها ال رق  بها  اتيظيمها، و مف  

مػػا، و أم ػػل لربيػػر، مػػف أييػػل  قػػت ايهػػا إلػػن حػػدّ ييػػل واّ أو رػػؿ مػػا آم ػػه مػػف ورار هػػذا الدراسػػ  ،     
اسػػتطيت أف ألػػرض آرار الدارسػػيف القػػدمار و المحػػد يف، لراػػا وػػحيحا، أمػػا إذا لػػـ ألػػط البحػػث 
حقه، احسبل أيل حاولت و اجتهدت، مدر ما أوتيت مػف حػوؿ و مػوة، و إذا أالطػأُت امػف يفسػل و 

 ف الشيطاف، و اهلل المستيافام
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    شخصيتو: من و جوانب ،أبو العال  المعري
الػدييا بمػا تجػود بػه  شػغ واأدبػار و شػيرار  لرات الساح  األدبيػ  اليربيػ  لبػر لوػورها المالت فػ ،  

حيػاتهـ، الحاا ػ  بالييػار و المشػق   مرارحهـ مف ألماؿ أدبي  الالدة، و مػا تفػرزا تجػاربهـ لبػر مسػيرة
يحػػاوؿ تسػػ يط الاػػور ل ػػن شػػالر لّباسػػل، لػػادة مػػا تط ػػؽ   برػػؿ ألوايهػػا و أيوالهػػاا و يحػػف هاهيػػا

ل يػه ألقابػا مالت فػ  ، اتػػارة يقػاؿ ليػه، بأيػػه الشػالر األديػب، وتػارة يووػػؼ بػالمفرر الفي سػوؼ، رمػػا 
واحػدا إيػه شػالر اليربيػ  الفريػد مػف يولػه، يووؼ بأّيه شالر الف سف  و اي سوؼ الشيرار اػل آف 

 ا (1 الميروؼ  بأبل الي ر الميري

واسػع الاليػاؿ اّيػاض الميػايل،  بروارػع الشػير، و الارا اراف أبو الي ر الميري شالرا اذا، و اياي  
بأسػػرار الجمػػاؿ و مػػواطف الجػػ ؿا االمتوػػفح لوػػفحات ديوايػػه ال زوميػػات، يزيػػد امتيالػػا و  او البيػػر 
، إذ ترّبػع ل ػن لػرش ربيػرااا بت ؾ المزايػا الراميػ ، التػل وػييت مػف أبػل اليػ ر الميػري، شػالرا الترا

 الّويال  الشيري ، الشامخ ال سمار الفف و اإلبداعا
هؿ، ألف أي باحػػث يريػػد الحػػديث لػػف شالوػػي  رجػػؿ رػػأبل اليػػ ر، لػػيس بػػاألمر الهػػّيف الّسػػ إفّ  ـ ػػ

مالااػ  أف يقػع ايمػا ال تستحسػيه اآلذاف،   دا،، يجد يفسػه متػردّ دراس  ما يتي ؽ بيَ ـ مف أل ـ اليربي 
 و الواا ميه أياا، ل ن لدـ إلطار المترجـ له حؽ مدراا أليس هو القارؿ محذرا:

 (2)ال تظمموا الموتى و إن طال المدى     إّني أخاُف عميكم أن تمتقوا     
رأة  و األيف ، و بيف القوة و الومود، لقد تفرلت مزايا جوايب شالوي  أبل الي ر الميري، بيف الج

" جريرا ال إل ف آراره ال ال زوميات ل ن األالص، إلن درج  اإلهايػ  لػبيض  –رحمه اهلل  –اراف 
الياس و التهرـ ببيض الميتقدات   و لريه راف ال رؿ ذلؾ جػادا ال هػازالااا، رمػا رػاف أيواػا لزيػز 

                                                           

هو أحمد بن عبد هللا بن سلٌمان التنوخً المكّنى بأبً العالء المعري نسبة إلى البلدة التً ولد فٌها و ترعرر  برٌن  - (1)

، تحقٌر:: صالح الدٌن خلٌل بن أٌبك الصفدي، الروافً بالوفٌرا . )أحضانها، حتى وافاه القدر، و هً بلدة معرة النعمان
 (.62، ص  07، ج 01م، ط 2000لبنان،  –التراث العربً، بٌرو   إحٌاءأحمد األرناؤوط، تزكً مصطفى، دار 

النعمرران بررن ببررٌر  إلررىبلرردة صررؽٌرة بالبررام بررالقرة مررن حمرراة و بررٌزر، وهررً منسرروبة و معرررة النعمرران:  -
من المسلمٌن فً محرم،  سرنة اننرٌن و األنصاري، رضً هللا عنه، فإنه تدٌرها، فنسب  إلٌه، و أخذها الفرنج 

تسعٌن و أربعمائة، و لم تزل  بأٌدي الفرنج من ٌومئرذ إلرى أن فتحهرا عمراد الردٌن زنكرً برن .: سنقر...،سرنة 
 . بأمالكهمتسع و عبرٌن و خمسمائة، و مّن على أهلها 

باء أبناء الزمان، تحقٌر:: ، وفٌا  األعٌان و أنأبو العباس بمس الدٌن أحمد بن محمد بن أبً بكر بن خلكان ) -
 .(116، ص: 01، د ط، ج 1968د.إحسان عباس، دار صادر، بٌرو ، 

: ، ص02ج  ،01، ط 1992برح:د. كمال الٌازجً، دار الجٌل، بٌرو ،  أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، -(2)
86. 
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ه وال َمِبػػػَؿ لطيػػػ  مػػػف أحػػػد   سػػػوى مػػػا يػػػاؿ ل ػػػن الػػػيفس وػػػ ب اإلرادة، لػػػـ يحتمػػػؿ م حظػػػ  تمػػػّس بػػػ
مواردا األولن( ااا، و راف ال يالاع لما يالاع الياس له لادة،  مف طريػؽ الػديف أو المجتمػع أو 

 (1 الدول ا"
ا و مػد " حرػن أبػو (2 رما راف رحمه اهلل موير القام ، يحيؼ الجسػـ، مشػّوا الوجػه بآ ػار الجػدري  

غريػب األيػادي، أّيػه دالػؿ ل ػن أبػل اليػ ر، و هػو وػبٌل مػع لمػه أبػل  محمد لبد اهلل بف الوليػد بػف
طاهر يزورا، اوجدا مالدا ل ػن سػجادة مػف لْبػد، و هػو شػيخا مػاؿ: اػدلا لػل و مسػح ل ػن راسػل، و 
رػػأي ل أيظػػر إليػػه السػػال ، و إلػػن ليييػػه  إحػػداهما يػػادرة، و األالػػرى غػػاررة جػػدا، و هػػو مجػػدر الوجػػه، 

 ا(3 يحيؼ الجسـ" 
تػزرع  رغـ رػؿ هػذا الوػفات الجسػمي  الهشػ ، و اآلاػات المراػي  القػاهرة التػل تيالػر الجسػـ، وا   

أف أبػػا اليػػ ر الميػػري يفػػض غبػػار األسػػن، و مسػػح لػػف يفسػػه آ ػػار  الإايػػه األسػػن القاتػػؿ المػػدمر، 
الالمػػوؿ و االستسػػ ـ ل رزايػػا، اياهػػ  اليمػػن لػػـ توػػراه لػػف ط ػػب الي ػػـ أييمػػا رػػاف، و رايػػت رغبتػػه 

امحػ  أمػوى مػػف أ قػاؿ الموػارب التػػل لحقػت بػػه، اتػراا  ييط ػؽ إلػػن آاػاؽ أرحػب  و هػػذا مػا وػػيع الج
، ط با (4 ميه رج  ذو شالوي  اذة طموح ، إذ رحؿ إلن بغداد سي  تسع و تسييف و    مار  ل هجرة

  ا    ليور الي ـ و االستر ار مف ايويه الجمّ 
بأيهػػػا شالوػػػي  " ايطواريػػػ ، و   - ػػػـ الػػػيفسب غػػػ  ل –رمػػػا تووػػػؼ شالوػػػي  أبػػػل اليػػػ ر الميػػػري 

الشالوي  االيطواري  حسب التفسير اليفسل تتميز بالوفات التالي : ايفيالي ، شديدة التأ ر و التهػيج، 
ال اجتماليػػ ، م ي ػػ  ال بػػات و االسػػتقرار، ممػػا يػػؤدي إلػػن تغيػػرات اجاريػػ  اػػل الحالػػ  المزاجيػػ ، و لرػػف 

ؾ و وػػػي  سػػػوداوي  المػػػزاج، ميالػػػ  دارمػػػا إلػػػن الحػػػذر و الّشػػػبػػػالرغـ مػػػف رػػػؿ هػػػذا التق بػػػات، اهػػػل شال
بالمقابػػؿ اجتميػػت اػػل شػػالص أبػػل اليػػ ر وػػفات و أالػػ ؽ، م مػػا يجػػدها مجتميػػ  اػػل  ا(5 التشػػاـؤ "

                                                           

 .37 :ص ، د ط،8756 لبنان، –دار لبنان للطباعة و النبر، بٌرو  عمر فروخ، حكٌم المعرة،  -(1)

م، د ط،  1940أحمد تٌمور بابا، أبو العالء المعري نسبه و أخباره، مطبعرة لجنرة الترألٌؾ و الترجمرة و النبرر،  -(2)
 .14ص: 

تحقٌر:: محمرد أبرو الفضرل  القفطً، انباه الرواة علرى انبراء النحراة، الوزٌر جمال الدٌن أبً الحسن علً بن ٌوسؾ -(3)
 .86، ص: 01ج  ،1986العربً،  القاهرة / مؤسسة الكتة النقافٌة، بٌرو ،  ابراهٌم، دار الفكر

 .86، ص 01، جالمصدر الساب:  -(4)

 .826، ص: 18، ط 8771بٌرو ،  –كامل حمود، دراسا  فً تارٌخ الفلسفة العربٌة، دار الفكر اللبنانً  -( 3)
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رجؿ واحد، اراف الولار الذي استولب مراـر األال ؽ، و راف وادما أبيا، لزيز اليفس، مترايا لف 
 مقدسات و األال ؽ الحميدة، و الير شاهد يسومه هاهيا موله:الرذارؿ و المديسات، متقربا مف ال

 لـين، فال تأذن لزير و ال صنج   وال تكن زيرا لمنسا ، و إن تمــْل          
 (1)وال تقرب الحمرا  من ولد الزنج    و ال تدن لمصيبا  بنتا لبيــــض         
ؽ سػػبي ه إلػػن حيػػث يريػػد، ال ييومػػه اقػػد إّيػػه الرجػػؿ الػػذي وػػّمـ ل ػػن أف يتحػػدى محيتػػه، و أف يشػػ  

البور لفرط طموحه، و التدادا بمواهبه و هو ي قايا ال ت ؾ المرح  ا هرذا يبدو أبو الي ر الفتن، 
و رأّف الدييا ال تتسع له، مف شبابه مشغوال بالوـو له ال ييراهـ، و أغ ب الظف أف يروف مف بيف 

موا بمػػػا اسػػػتأ ر بػػػه هػػػذا الاػػػرير مػػػف يباهػػػ  و شػػػباب ح ػػػب الطػػػامحيف، مػػػف أبيػػػار جي ػػػه، َمػػػف اػػػا
 ا  (2 شهرة
ذيف شغ وا الدييا لبر اليوػور، امػف أهػـ الوػاؿ ف ربار جهابذة الي ـ و األدب، الّ راف الميري م  

شػػير و أدب الميػػري  االشػػتماؿ ل ػػن األم ػػاؿ و الحرػػـ، و الوػػوب  الاليػػاؿا إذ رػػاف ل ػػن ل ػػـ تػػاـ 
ف مبؿ، اتراا يالوض اػل موااػيع جمػ ، و يتحػدث لػف بأحواؿ لورا، و أحواؿ لوور أمـ ال ت م

داررة ميارؼ موجزة ال  ،ذيف اشتهرواا " و ال زوميات ال الحقيق تاريخ و حواد ه، و رجاؿ اليرب الال
اليحو و األدب و التاريخ، و أياـ اليرب و أالبار األمدميف، و ال ل ـو القرآف و الحػديث و الفقػه، و 

يػػر مػػف ل ػػـ الطبييػػ  و الف سػػف ا و ال ريػػب اػػل أّف الميػػري أحػػاط برػػؿ سػػارر ل ػػـو اليربيػػ ، و اػػل ر 
 ا أليس هو القارؿ ال لزومياته:(3 ذلؾ، و اهَمُه ل ن الوجه الذي راف شاريا يومذاؾ"

 (4)ما كان في ىذه الدنيا بنو زمن      إال وعندي من أخبارىم طرف           
 و هو القارؿ أياا:

 (5)من الفكر إال و ارتقيُت ىضابيا      مطمع ىضبة   لعمرك ما غادرتُ           
إيه اليالـ، الجامع لالوػاؿ الي مػار ل ػن أحسػف وجػه، و ايسػجاـ متيػاا اػل الدمػ  و الػتمرفا أالػذ مػف 
الشػير ال وػػته و زبدتػه، و مػػف الف سػف  وػػفوتها و حرمتهػا، و مػػف الي ػـو ال غويػػ  ل ػن االت اهػػا و 

                                                           

 .218، ص 01أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، ج  -( 1)
(

2
، 01، ط 1972لبنران،  –عائبة عبد الرحمن، مع أبً العالء فً رحلتره و حٌاتره، دار الكتراة العربرً، بٌررو   - (

 .59 – 56ص: 

 .32ص:  عمر فروخ، حكٌم المعرة، -( 3)
 .27ص: ، 10أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، ج  -( 4)
 .810 :، ص18ٌلزم، ج  أبو العالء المعري، لزوم ما ال -(5)
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تيبيري ،  رما أالذ ميها ما لـ يجتمع ألحد غيػرا مػف الي مػار و األدبػار، تيّولها، لذوبتها و أساليبها ال
لبر حقب الحاارة اإلس مي ا " و مد سما الميري ال الشير و األدب، إلن حّد أّف أاااؿ الشػاـ و 

 ا(1 المغرب و اليراؽ، ُيقّروف بأّيه لـ يرف مف ُيداييه"
ا أتػػن بػػه أبػػو اليػػ ر، اقػػد أحػػاط بال غػػ  اليربيػػ  لػػـ يػػأت لػػالـ مػػف ل مػػار ال غػػ  ميػػذ تػػدوييها، بم ػػؿ مػػ

" راف حسف  إذإحاط  تام ، و استيمؿ تقريبا رؿ ألفاظها ال شيرا و ي را و أبدع ايهما، أيما إبداعا 
ا رما اجتمػع اػل أبػل (2 الشير، جزؿ الر ـ، اويح ال ساف، غزير األدب، لالما بال غ ، حااظا لها "

الي ـ و سي  ال قااػ ، و لمػؽ الميراػ  و غػزارة الفرػر  إتقافالي مار مف  الي ر ما لـ يجتمع ليد ربار
الرجل الذي رز: من بدة الذكاء و قوة الحافظة، و هً الصفا  التً كان  عونا  نهإا و حدة الذرار

له على بلوغ الؽاٌة من تحصٌل المعرارؾ، و إبردا  المنظروم و المننرور، و روائرع الفكرر و الفلسرفة. 

، و ذلك الذكاء الخار:، و تلك الرؼبة الجامحة فً جمرع المعرارؾ و  ك الحافظة الواعٌةلقد كان  تل

، هرً أدوا  أبرً العررالء المعرري فرً بلروغ  تلرك المنزلرة العلٌرا  مررن إلٌهراتحصرٌل العلروم و السرعً 

 ا(3  النقافة، و الدرجة الرفٌعة من العلم
ف، ارايػػت يار بيػػدا مػػف الدارسػػيف و البػػاح لفػػت أبػػو اليػػ ر الميػػري اهتمػػاـ مياوػػريه و ايتبػػاا مػػف جػػ

لزومياتػػه مواػػوع جػػدؿ و سػػجاؿ يقػػدي واسػػع اليطػػاؽ، و أوػػبح الميػػري بػػذلؾ ظػػاهرة امتػػد تأ يرهػػػا 
لػػػتمس جوايػػػب  قاايػػػ  لديػػػدة  ال تقتوػػػر ل ػػػن الشػػػير و األدب احسػػػب، بػػػؿ راحػػػت تشػػػمؿ الفرػػػر و 

 الف سف  أيااا
 

                     

 

                                                           

، ص: 10، ط 8771ناصر خسرو علوى، سفر نامة، ترجمة: د. ٌحٌى الخباة،الهٌئة المصرٌة العامرة للكتراة،  -( 1)

34. 
 .60، ص: 18القفطً، انباه الرواة على انباه النحاة، ج  -( 2)
، 0114رة، دار ؼرٌة للطباعة و النبرر و التوزٌرع، القراه -دراسة فنٌة  –صالح رز:، ننر أبً العالء المعري   -(3)

  و ما بعدها. 11د ط، ص: 
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 زوميات       اجس العزلة و الل  ــه       
 

                

             

 الفصل األول     
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 زوميات:: ىاجس العزلة و المّ ّولالفصل ال               

 .عريــىاجس العزلة عند أبي العال  الم المبحث الول:                    

 .ديوان لزوم ما ال يمزم لبي العال  المعريالمبحث الناني:                     
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 مبحث الول:ال
 ىاجس العزلة عند أبي العال  المعري:

رػػؿ   -ل ػػن حػػد التقػػادا   -اّاػػؿ أبػػو اليػػ ر الميػػري سػػجف اليزلػػ ،ل ن أف يالػػت ط بأيػػاس اقػػدوا 
و رايت م تقن األمـ، و سمع ما سمع ازداد مقتػه  (1 الميايل اإليسايي  الرامي ا احييما رحؿ إلن بغداد

اد ل مه بهـ، و اط له ل ن ما تريػه وػدورهـ الالبيرػ  الالبي ػ ، ل ياس و سالطه ل يهـ، بقدر ما ازد
و السػور، رمػا أوػبح  رو أوػبح ال يػرى اػل الوجػود إال الّشػ مف أال ؽ ال تتفؽ مع شيمه و ميراتها

ؽ بػالحزف و األلػـ، لمػا ذو طبع سوداوي تتقاذاه أيػادي التشػاـؤ و الحسػرة يمييػا و شػماال، و م بػه ممػزّ 
وهػػو الػػذي يقػػوؿ اػػل درليػػ  لػػه محػػذرا مػػف   ،(2 مػػف اسػػاد، و اقػػر وايحػػ ؿ الُ قػػللحػػؽ بػػ دا و أه هػػا 

 غدر الغادريف: 
 جيــــــــالغرائز  يا إالّ ــــــــــبنو الوقت إن  غّروك منيم بحكمة،      فما خمف      

 بإخـــالل ربع  هخالأمن اإلنس ما  يــا     ــــــلذاك سجنُت النفس حتى أرحت      
 (3 فسقيا لو من روضة غير محالل  ال أذى     ـــــردا بإذا ما حممت الجدب ف      

و  و رػػاف يحمػػؿ لقػػب رهػػيف المحبسػػيف  ،لػػف الووػػؿ يقطػػاعالاجف لػػف الحريػػ ، و اهػػو يفاػػؿ الّسػػ
الّ قػػب الػػذي لقّػػب بػػه يفسػػه ، و مػػد رػػاف هػػذا ال قػػب وليػػد مرح ػػ  حاسػػم  مػػف مراحػػؿ أبػػن اليػػ ر  هػػو

  اليزل  مف حياته، و ما الّيـ ل ػن هػذا المرح ػ  مػف ا سػف  و طريقػ  ميييػ  اػل الميري  و هل مرح 

                                                           

(
1
بعد أن تلقى المعري ما باء هللا من العلوم اللؽوٌة و العلوم األخرى،عزم على الرحٌل ؼاٌرة تحصرٌل مرا جهلره ف   - (

، ؼادر المعرة إلى بالد البام، فزار مكتبة طرابلس، و ةللهجرهـ(  293)من علوم، ففً سنة اننٌن و تسعٌن و نالنمائة 
ى الالذقٌرة، و كران بهرا دٌرر للرهبران فنرزل بره و أقرام برٌن أهلره، حترى درس العهردٌن القردٌم و الجدٌرد. و بعرد أن مّر عل

     طوؾ فً بالد البام عزم الرحلة إلى بؽرداد مبعرث العلرم و مسرتقر العلمراء لٌردرس الحكمرة الٌونانٌرة و الفلسرفة الهندٌرة.
القراهرة، د  ، د ط ، ص:  –نهضرة مصرر للطبرع و النبرر، الفجالرة  أحمد حسن الزٌا ، تارٌخ األدة العربً، دار) -

306 – 307). 

(
2
، و نبرط الروحف فرً اإلنسانًوكان لفئة الرقٌ: و الجواري أن تتضاعؾ فً المجتمع العربً كلما انحط الضمٌر  - (

، و ظهر  برٌعة نسانٌةاإل، و استبرى الطمع فً الترؾ و البذخ و الجاه و االستؽالل، و جؾ برٌ: العدل و اإلنسان
، و ٌقترة بٌئا فبٌئا مرن اإلنسانًمعناه  اإلنسان، حٌث ٌفقد اإلسالمٌةوصمة عار طال  الحضارة العربٌة  اهنإالؽاة، 

 . أو سلعة حقٌرة متداولة بٌن الناس أداةالحٌوانٌة العمٌاء، و إذا هو مجرد 

، ص: 18، ط 18، ج 0111ر العربٌرة للكتراة، القراهرة، كاظم ُحطٌط، أعالم و رواد فً األدة العربً، مكتبة الردا) -

17.) 
، ط 8771لبنران،  –بررح: د. أحمرد برمس الردٌن، دار الكترة العلمٌرة، بٌررو   أبو العالء المعري، سرقط الزنرد، -( 3)

 .125: ص ،18
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التفريػػر، إذ لػػـز بيتػػه و سػػّمن يفسػػه : رهػػيف المحبسػػْيف، و رهػػيف المحبسػػْيف  يييػػل  حػػبس يفسػػه اػػل 
 جييف، حيف يقوؿ:يا يراا يايؼ سجيا  ال ا إلن السّ و لريّ  ا(1 الميزؿ، و حبس بورا باليمن

 ــــثـــــــــاني في النالنة من سجوني      فال تسأل عن الخبر النبــيـــأر             
 (2)ـــي      و كون النفس في الجسد الخبيثـــلفقدي ناظري و لزوم بيت            

ف اليمػػن، الػػذي وػػرؼ ليػػه رؤيػػ  مػػا يحػػيط بػػه، وحػػبس يفسػػه اػػل بيتػػها ي مػػس ػػػػباإلاػػاا  إلػػن سج
 اهماباف جدراي ورارجسدا الالبيث، الذي حبس روحه سجيا  ال ا يايفه  أال وهو 

 بهػذا ايطبيػت يفسػه الربػػػػػػػػرى، حيػث الطامػ  وأوارػؿ الموػيب ، بدايػ  هػل -حسػب مػا ييتقػد  –هػذا 
 مف مشتقاف أيهما الوحيح أف ورييته، ورأى اسمه ا ار أّواًل ل ن ،الرريب  الحزيي  السوداوي  الوفات

   الي و، وهو الذي يقوؿ ال هذا الشأف:الحمد و  مف والهبوط، ال الذـ
 (3)ماذّ ا      فعمُت سوى ما أستحق بو الو أحمد سّماني كبيري، وقّمم         

االميري هيا، ييفر مف اسػمه   أحمػد (، و رػاف يػرى أيػه مػف اليفػاؽ و الرػذب، أف يشػتؽ اسػمه مػف 
 الحمد، و األوح و األجدر أف يشتَؽ مف الّذـا 

ُريل بأبل الي ر الميري ، امف لادة اآلبار ال ذلػؾ اليوػر أف يرّيػوا أبيػارهـ،  و و أما رييته اقد 
اػػل ذلػػؾ اليهػػد إال و لػػه رييػػ ، و مولػػود جديػػد مػػد جػػرى اػػل ذلػػؾ ل ػػن لػػادة  أهػػؿ ب ػػدا، إذ م مػػا وجػػد 

ر رأيػه و ال الريي  التل أط قت ل يه يقّدـ أبو اليػ  ا(4 الظاهر أيهـ رايوا يريوف أوالدهـ ميذ الحدا   
 : اررا مستيررا

 .        (5)ين        ولكن الصحيح أبو النزولـُدعيت أبا العال ، وذاك م         
أف يروف ال الي ن، و يوّرح بأف ذلػؾ رػذب و يفػاؽ ، و ييبغػل أف يػدلن أبػا اليػزوؿ ال اهو يراض 

، ال إلػن الوػيود و أف ياػاؼ إلػن السػقوط و الهبػوط اإليوػاؼو   أبا الي ر ، أليه يرى مف اليدؿ
 االرتقارا 

                                                           

 .65، ص:  07الصفدي، الوافً بالوفٌا ، ج   -( 1)
 .204، ص: 01ج  أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم،  -  (2)
 .307ص: أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم،   -( 3)

أبو العالء المعري، برح دٌوان أبً الطٌة المتنبً )معجز أحمرد(، تحقٌر:: د. عبرد المجٌرد دٌراة، دار المعرارؾ،  -(4)

 .811 – 77، ص: 10، ط 18، ج 8770القاهرة، 
 . 236، ص:  02أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، ج ( ـ 5)
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 اليػاس مالالطػ  ولػدـ الػيفس، ل ػن وااليطػوار اليزلػ  إي ػار مػف ذلػؾ بيػد بػه ميػل مػاإاػاا  إلػن 
 ويؤلػؼ، وال يػألؼ بػالطبع اجتمػالل رػارف -رمػا يي ػـ جمييػا –ومياشػرتهـ ومجػام تهـا و اإليسػاف 

 –و لرػف رغػـ  قػؿ الوػدم   تػهاأبيػار بيػل ج د بػيف إال والسػرور، الدلػ  ذا المراػه اليػيش يسػتطيع
إاّل أّف أبا الي ر يحمد اهلل ل ن اليمػن، رمػا يحمػدا غيػرا مػف البشػر ل ػن ييمػ   –ودم  آا  اليمن 

ى " أنــا أحمــد اهلل عمـى العمــى، كمــا يحمـده غيــري عمــالبوػر و اليػور، اهػػا هػو يقػػوؿ حامػدا شػرورا: 
 ا(1 البصر "

س ذلػػػؾ، أيػػػف ي مػػػس ايشػػػغاله اليميػػػؽ، بآالمػػػه و ولرييػػا يػػػراا اػػػل موااػػػع أالػػػرى، يقػػػوؿ مػػػا هػػو لرػػػ
مياياته، و مظاهر اقداف بورا و حسرته ل ن مّر سيل لمرا هباًر و شقاًر، و السيما أيػاـ الشػباب، 

 إذ تتج ن شدة وميها مف ال ؿ زارات محرم ، اهو يقوؿ متألما:
 يالي           ـــــث لفميمتي القصـــــرى نــــال ن يتموه عمى الدين و الـدجى     عمى العي   
   لاـيــمى التــــــي      إذا أزمــــــْت عّضت بشوك ســـــوما أزمت نفسي البـنان ع   
  ـالـــــــــــات عمـــــّي طيــيا       حنادس أوقــــــو ال قصرت لي أم ليـمى بـشربــــــــ   
  ـــــــالـــــــعنا بزيــــــــمحدنة عن جم حزن ألفــــــة      ـــإذا ما اجتمعنا ىاجت الــ   
  ــــــــــالــــــــــــرئـــــــــــمبدلة ظممـانيا ب   يا    ـــــــــــين فإنـــــــــنــــلحا اهلل غارات الس   
 ـــالف خيــــفيطمب منو النوم طي   ـو     ــخــــــصـــرني رب الخيال بـــشـوما س   
 ـــــالـــــني        وحيد أعانييا بغير عيـــــــــــــــــــوادث أنـــــــــــــــــرزا  الحّون أــو ى  
 (2)ـاليــــو إياك عني ال تقـــــــف بحي   يا     ــــــــــــكــــنــفدعني و أىواال أمارس ض  

 رما يقوؿ أياا متسار  ال حرم  اليذاب:
 ت الـمـــقـــــــــــــــــــامــــمـــــــــــــقد أط ينّ فإ    يا   ـــرّب متي أرحل عن ىذه الدن     

 في النحس مذ كان جرى و استقـام  ـــــــو    ـمي و لكنــــــــــلم أدر ما نج      
 ـــــــامـقـــــــــــــــــشى انـتـــــو ال عدو يتخ    ــــدي   ـــــترجى يـــــــــــفال صديق ي      

 
                                                           

أبو منصور عبد الملك  النعالبً النٌسابوري، ٌتٌمة الدهر فً محاسن أهل العصر، بررح و تحقٌر:: مفٌرد محمرد   -( 1)
 . 16، ص:05، ج 01، طم1983لبنان،  –قمٌحة، دار الكتة العلمٌة، بٌرو  

 . 64، ص:07و ٌنظر أٌضا: الصفدي، الوافً بالوفٌا ، ج -
 وما بعدها. 212، ص: 02ج ، لزوم ما ال ٌلزم،أبو العالء المعري –( 2)
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 (1)ـامـــــــــــنو قــــــــوما رأينا أحدا مـــــــــــــ   ـم    ــو الترب منواي و منواىــــ      
لقد ااطرب رػؿ شػلر اػل يظػرا، ااػطربت مقػاييس الحيػاة، و االتػؿ اليظػاـ، و لػـ ييػد ييظػر إلػن 

 ومػد ،ريػؼ ال ا(2 شػاؤمي هذا اليظرة السودار البغيا ، التل تيطوي ايها اليػوط ا سػفته الت الحياة، إالّ 
رايت تمي زا رارح  االيقسامات اليتي  بيف دوي ت الدولػ  اإلسػ مي ، ومػد لاش أبو الي ر ال لور، 

" شهد أبو الي ر هذا الوراع بيف أحفاد الحمدايييف أو غ مايهـ و المتغ بيف مف ألراب الشاـ و ل ن 
ييف، و أاليرا بػيف المرداسػييف و غ مػايهـ الػذيف رأسهـ والح بف مرداس،  ـ بيف المرداسييف و الفاطم

اااػػطربت اػػل لوػػر أبػػل اليػػ ر، األحػػواؿ السياسػػي  و  .(3  ػػارت اػػل يفوسػػهـ شػػهوة الحرػػـ أياػػا"
االجتماليػػ ، و ظهػػرت اػػل أرجػػار اليػػالـ اإلسػػ مل، حررػػات و  ػػورات مػػا ترػػاد  تػػيهض إحػػداها حتػػن 

 ا(4 تالّر ورلن تحت وطأة حرر  أموى 
و االاػػطراب و لػػدـ   -ل ػػن حػػّد تيبيػػر الػػدرتور إبػػراهيـ اليػػاتل  -الهتػػزاز السياسػػل و مػػرّد هػػذا ا

التػل  (5 االستقرار  الورالات الدامي  بيف أاراد اليار ػ  اليباسػي  الحارمػ ، و تػأ ير اليياوػر األجيبيػ 
ياوػر رايت تشرؿ غالبي  الجيش، مستغ   موميها الحساس هذا، ال إذرار يار الفتي ا  ـ إف هػذا الي

األجيبيػػ ، هػػل التػػل تالتػػار مػػف ييت ػػل سػػدة الحرػػـ، ياػػاؼ إلػػن هػػذا ااػػطراب البييػػ  االمتوػػادي  و 
 ا(6  االجتمالي  و تال ال ها

                                                           

 .وما بعدها 375، ص: 02أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، ج  -( 1)

، د ط م8723دار سعد مصر للطباعة و النبرر،  سامً الكٌالً، أبو العالء المعري دفا  المؤرخ ابن العدٌم عنه، -( 2)

 .868، ص: 
 ، المعررري ٌاسررً فررً عصررر أبررً العررالء، ضررمن المهرجرران األلفررً ألبررً العررالءسررامً الكٌررالً، االضررطراة الس -( 3)

 .861ص: ،10م، ط 8772لبنان،  –مجموعة من األساتذة، دار صادر بٌرو  
، د ط ، م8746لبنان، –المكتبة النقافٌة، بٌرو   أبو العالء المعري، رسالة الؽفران، تحقٌ::محمد عز  نصر هللا،-(4)

 .13ص: 
عان مررا قرربأل  األتررراك علررى زمررام الحكررم، و المعتصررم هررو الررذي هٌررأ لهررم ذلررك، ال بجعلهررم جنررد الخالفررة سرررإذ   - (5)

ٌُخلّرً بٌرنهم و برٌن  العباسٌة فحسة، بل أٌضا باتخاذه لهم مدٌنة خاصة و جعلها عاصمة الدولة، فأتاح لهم الفرصة كرً 
رٌن بأٌدٌهم ٌصرفونهم كما ٌباءون...، و  فتح المعتصرم البراة لقرّواد التررك كرً ٌمسركوا بزمرام الخلفاء، فٌصبحوا مسخَّ
 . البؤون اإلدارٌة بجانة ما أمسكوا به من زمام البؤون العسكرٌة

، ص: 80، ط م0118دار المعررارؾ، القرراهرة،   -العصررر العباسررً النررانً  –برروقً ضررٌؾ، تررارٌخ األدة العربررً ) -

88). 

لبنران،  –دار المنتخة العربً للدراسا  و النبر و التوزٌع، بٌررو  إبراهٌم العاتً، الزمان فً الفكر اإلسالمً،  -(6)

 .83، ص: 18، ط م8771
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ااطر أياسه إلن أرؿ الر ب و الميتات، و إلن ؿ شالريا الميري اليزل ، ال لور ريؼ ال يفاّ 
ارات، الشػػػػباؾ و األشػػػػراؾ أف يتالػػػػذ بياػػػػهـ بياػػػػا طيامػػػػا، و إلػػػػن أف ياػػػػيوا اػػػػل الػػػػدروب و الحػػػػ

 ا(1  يتويدوف  بها األطفاؿ و الايفار، ليجي وا ميها شواًر يأر ويه
" راف مستهؿ القرف الالامس ل هجرة يقط  تحػوؿ اػل حيػاة أبػل اليػ را اقػد آ ػر بيػد ووػوله لقد    

ا (2)يػاب "إلن الميرة، االيرماش لف الياس، و االرتفار باليسػير مػف الطيػاـ، و ارتػدار الالشػف مػف ال 
ه اليزلػ ، إذ يقػوؿ: " أّيػ إلػنالاله أبل القاسـ، ُيبيٍُّف ايها الميػري مي ػه الشػديد  إلنافل رسال  بيث بها 

، اػػالمتميف اػػل مػػوؿ الميػػري هػػذا، يستشػػؼ و يسػػتيتج وجػػود هػػاجس (3 وحشػػل الغريػػزة إيٍسػػَل الػػوالدة "
 ج ل و وااحالـ يظهر ال مراحؿ حياته األولن ل ن يحو  إفاليزل  ال طبيه، و 

 ايه القارؿ ال لزومياته:
 (4)و في الكون بين الناس أنقال ،ي بيا     قمبافي الوحدة الراحة الُعظمى فأحْ       

 و هو القارؿ أياا:
 (5)ما جميس في الحياة، منافـــقإـــــة         و ـــما وحدة منل ميتإتخّير، ف      

، أّولها هذا الغريزة التل ذررها و دؿ ل يها شػيرا، و ي ػرا، " و مد دايته إلن هذا اليزل  أسباب ر يرة
و ميها ذهاب بورا، اايه حيف اقد ليييه جهؿ ر يرا مف آداب الياس ال حف تهػـ و موااػياتهـ اػل 
أيديتهـ و مجالسهـ، و هوااا شديد الحيار، لزيز اليفس، اراف يررا أف ُيالطئ ما ألؼ الياس ايروف 

ستهزار، أو مراف اليفػو و المغفػرة أو مرػاف الشػفق  ل يػه و الر ػار، اػآ ر أف ميهـ مراف السالري  و اال
يتجيب لشرتهـ ما استطاع،  ـ راف اقدا أباا و أّمه و شدة اقرا و سور ميام   الياس لػه، اقػّوى ذلػؾ 

لرػػف يبػػدو أف الميػػري لػػـ يظفػػر باليزلػػ  التػػل رػػاف يتمياهػػا، ا ػػـ يتررػػه  ا(6 ر ػػه اػػل يفسػػه هػػذا الميػػؿ "
، " ا ـ ترف ميسورًة رما شار أبو الي ر، االتّؼ حوله الط ب و (7 ط ب  يتييـ بجحيـ سجويه ال    ال

                                                           

 .45 :، ص 15المعري، دار المعارؾ بمصر، القاهرة، د  ، ط  طه حسٌن، تجدٌد ذكرى أبً العالء -( 1)
 .25ص  ،10م، ط 8775دار الجٌل، بٌرو ،  كمال الٌازجً، أبو العالء و لزومٌاته، -( 2)
أبرو العرالء المعرري، رسررائل أبرً العرالء المعرري، ، طبعرره فرً المطبعرة المدرسرٌة فررً مدٌنرة أوكسرفورد هررورس  - (3)

 .07ص:  د  ، د ط، هار  مدٌر المطبعة، )الرسالة السابعة(،
 .835، ص: 10 ري، لزوم ما ال ٌلزم، جأبو العالء المع -( 4)
 .55، ص: 10 ، جالساب:المصدر  -(5)
 .31 - 30ص: ، 10ط  ،8761بو العالء المعري، دار الكتاة اللبنانً، بٌرو ، طه حسٌن، أ -(6)
  و هو القائل بسجونه النالنة: -( 7)

 =                                    ٌــــــــثـــفال تسأل عن الخبر النب      أرانً فً الثالثة من سجونً  
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و اشتغؿ بالتي يـ و التػأليؼ، امػا باالتيػارا رػاف ي قػن زوارا، اػامتحموا ل يػه لزلتػه اشػغ وا و شػغ وا بػه 
 ا(1 ل ن ررا ميه "

 و هو الذي  يقوؿ ال لزومياته:
 (2)أرضو يمــــن       من البالد و ىذا داره الطبُس  يزورني القوم ىذا      

رػاف مػف بيػل جيسػه، إال أف  اليػاس و االبتيػاد لػف مجالسػ  أيٍّ  لتػزاؿإ  الميػري إذف، لقد رايػت يّيػ
اليػػاس لػػـ ييتزلػػوا، و لػػـ ت بػػث لزلتػػه أف تحّولػػت إلػػن ايفتػػاح، رمػػا تحولػػت أياػػا إلػػن أيشػػط مظػػاهر 

 ا(3 الحياة و الحرر 
ا و سػبب الروجػه مػف لزلتػه  أّف (4 مرة واحػدة لػـ تترػرر إالّ يري لـ يالرج مف سجف لزلته، الم  ـ إفّ 

، اهػدموا الحايػ   امرأة واحت بجامع الميرة تط ب  أرها مف واحب حاي  أراد اغتوػابها، ا ػار القػـو
ال يواحل ويداا و رػاف  (5 لف آالرها، و أالذوا الشبها و يهبواا وراف أسد الدول  والح بف مرداس

(، اػػأمر بالتقػػاؿ مشػػايخ الميػػرة و أما  هػػا، االُتِقػػؿ ػهػػ418ذلػػؾ سػػي   مػػاف لشػػرة و أربيمارػػ  ل هجػػرة  
 ػػر هػػذا الموػػاب الج ػػؿ الػػذي لحػػؽ ببيػػل الميػػرة، ال هيبػػ ا  إمامػػ سػػبيوف رجػػ  اػػل محػػبس الحوػػف، 

 اؾ"ـ، و لػػيس لػػه غيػػر ي، و مػػالوا لػػه: " إف األمػػر مػػد لظػػالشػػيخ أبػػل اليػػ ر الميػػر  إلػػندالػػؿ جمالػػ  
 ا و ال ذلؾ يقوؿ:و الرحم  ح ب ليشفع ايهـ، ادالؿ بيف يدي والح طالبا ميه اليفو إلناسار 

 ــدـو حان لروحي فراق الجس  القـــــل        إالالعمر  و لما مضى      
 ـــدـــــــــو ذاك من القوم رأٌي فسَ ــــــح         ــــــصالــــ إلىوال ُبِعنت رس      

 ــدـــــــر الســـــو أسمع منو زئي   سمع مني ىديل الحمـــــــــام      في      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فً الجسد الخبٌث ـً     و كون النفســلفقدي ناظري و لزوم بٌت=  

 (.012، ص: 18أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، ج ) -

، ص 18، ط م8771لبنران،  –جعفر خرٌبانً، أبو العالء المعري رهٌن المحبسٌن، دار الكتة العلمٌرة، بٌررو   -( 1)

 :38. 
 .331، ص: 18ج  أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، -( 2) 
 .27أبو العالء و لزومٌاته، ص كمال الٌازجً،  -( 3)
 .853عائبة عبد الرحمان ) بن  الباطئ (، مع أبً العالء فً رحلة حٌاته، ص:  -( 4)
هو أسد الدولة أبو علً صالح برن مررداس الِكالبرً، أول ملروك  بنرً مررداس بحلرة، كران مرن عررة البادٌرة، و  -( 5)

مرتضى الدولة بن لؤلؤ، نائة الظاهر برن الحراكم الفراطمً  كان  له عبٌرة و بوكة، فقصد  مدٌنة حلة و انتزعها من

 201، فقترل صرالح برن مررداس سرنة إلٌرهللهجرة. نم جّهز الظاهُر الجٌوَف، و وجهها  285خلٌفة مصر، و تملكها سنة 

 .(78، ص:  –نسبه و أخباره  –للهجرة. ) أحمد تٌمور بابا، أبو العالء المعري  287للهجرة، و قٌل سنة 
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 (1)ـــدــــقت ما كســـــــاق         فكم محنة نفّ ــــــــفـــــفال يعجبني ىذا الن      
 ومفػ  إلن تحتاج غير شفاا  مرح   هل و  ومرارها باليزل  التفرير مرح   هو، هيا يهّميا والذي    

حياتػه، و الاوػ  مػا  مسػار اػل الطير مف تحوؿ تشرؿ لما المرح   هذا ال سم  أهـ االيزل  يي ،متأ
 رسػال  الػ ؿ ذلؾ مػف ويظهر ، بغداد ال وهو اليزل  مرار اتالذ ومد طبع لزومياته جرار هذا اليزل ،

 لػف يحجػز ، ايفػراد مػف ل يػه ومػا لزمػت بػاليراؽ لراتػه ريػتُ  " ومػد : يقػوؿ إذ ، ل ػوي إلػن رتبهػا
 ل ػن اايطويت بالميي  اليي  اأتتا المدر إلن ،القدر سبؽ بها ومد اهلل رحمها الوالدة ووجدتُ  ، المراد
 ايفراد يجي يل ل ن أجميت االترتُ  بحيث المقاـ ااتيل " ولما :أياًا  ويقوؿ ا(2 ومجايب  ل ياس" يأس

 – باليػد الػذراع بػه ووػؿ اهلل ووػ يل مػف إال . اليػاس وبػيف بييػل مػا ويقطػع . الريػاس اػل رػالظبل
 ا (3 " بالغد وال ي  
وػرارا بيزمػه يالبػرهـ بغػداد اػل راف حييما – تو هـ ولـ – الميرة أهؿ إلن رتبها له رسال  وال  وا 
 إذ – ألهميتهػا رام ػ  الرسػال  يػورد أف مػف بػد وال – ب قارػه يحتف ػوا ال أف وي ػتمس مػيهـ اليزلػ  ل ػن

 ، بالسيادة شم هـ اهلل ، المقيـ بالميرة السرف إلن رتاب هذا : لرحيـا الرحمف اهلل بسـ"  :(4 يقوؿ ايها
 شػي ها ولػـّ  ، أسػ مها وال ّسػ ـ الجمالػ  ، وداياا لراه مف به الص س يماف بف اهلل لبد بف حمدأ مف
 بقيػ  ومػوطف ، الجػدؿ أهػؿ مجتمػع اليػراؽ ميوػرال لػف إيػاهـ مياجػاتل اهػذا اآلف أمػا ، آلمهػا وال

 ، أشػطرا الػدهر وح بػت ، َاماػتْ  الشػبيب  ودلػت و ، الحدا ػ  اايقاػت ماػيت أف بيػد ، السػ ؼ
  (5  األروى ربػارح اليػاس مػف لزلػ  ، الحيػاة أيػاـ اػل أوػييه مػا أواػؽ شػرا، اوجػدت و اليػرا وجربػت

 اأجميػت ، إلن حيزي الميفي  اجتذاب ال مورتُ  وال ، ليفسل ألْوُت يويح  وما ، اليياـ مف سايح
 إذا ولػدا ، حزمػاً  رآا ار هػـ ، يو ػؽ بالوػار هـ يفػر ل ن ج ره بيد ، ايه اهلل الرتواست ، ذلؾ ل ن
 وال ، السػال  بيتػيج لػيس ، الييامػ  بػه والّبػت ، ِبّرمػ  ،ُماػن ب يػؿ ل يػه أسػري أمػر وهػو ، رشػداً  تػـ

                                                           

. ٌنظرر أٌضرا: 345 – 344و التحري، ضمن تعرٌؾ القدماء بأبً العرالء المعرري، ص:   اإلنصاؾابن العدٌم،   -(1)

 . 46، ص: 15و ما بعدها. الصفدي، الوافً بالوفٌا ، ج  66، ص: 18القفطً، انباه الرواة، ج 
 . .53) اٌغؿبٌخ اٌتبؿعخ(، ص: ، غٞعاٌّ اٌعالء أثٟ عؿبئًأبو العالء المعري،   (2)

ٌراقو  الحمروي ، معجرم األدبراء، ضرمن تعرٌرؾ  :. ٌنظرر أٌضرا11، ) الرسالة السرابعة(، ص:  الساب:المصدر   - (3)

 . الكناس: مأوى الظبً.78القدماء بأبً العالء المعري، ص: 

ٌرؾ . وٌنظر أٌضا : ٌاقو  الحموي، معجرم األدبراء، ضرمن تعر 13 – 12، ) الرسالة النامنة(، الساب:المصدر   - (4)

 . 70 – 78القدماء بأبً العالء المعري، ص: 

 ٚاٌـبٔخ ، اٌٛعٛي  :ٚاألعٜٚ ثٗ، ٠تط١غْٚ اٌعغة ٚثعض ، ١ِبؿغن إٌٝ ١ِبِٕه ِٓ ِغ ِب : اٌظ١ض ِٓ اٌجبعح  - (5)

 .ثظٌه ٠تفبءٌْٛ ٚثعضُٙ ، ١ِبِٕه إٌٝ ١ِبؿغن ِغ ِٓ ِب ٚاٌـبٔخ
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 ذلػؾ إل مهػـ وبػادرت . الطويػؿ الفرػر وسػ يؿ ، المتقادمػ  الحقػب غػذيّ  ،ولريػه والسي  الشهر ربيب
 ، ايتيػذر ايػه لي قػايل بسػرياا لػادتل الجاريػ  الميػزؿ إلػن بػاليهوض متفاػؿ مػيهـ يتفاؿ الاا  أفم

 لػه، ذيػب ال م ػـو رب و.القطييػ  وسػور األدب سػور: سػمجيف بػيف جميػت مػد اػأروف ، ل يػه ذلػؾ
 يبذة :      أشيار ولدتها حتن باإلياب  (1  أسمحت القروف وما .االتار وما امرأً  الؿ   :السارر والم ؿ
أه ػه  حػاؿ إف الب ػد اػل و باتػاً  ،(3 القوب مف القارب  رايقااب اليالـ مف وايقااباً (2 اليجـو اتيؽ ريبذة
 يفػرة السػواد رايػت مػع اليفػرة إال الشػفؽ يظهػر أو ل ػل يشػفؽ مػف أبػن اػنف – الػرـو الػوؼ مػف

 ولرػف آ ػرت ، رجػاؿال ب قػار أتر ػر وال ، اليشػب مػف اسػتر ر سػفرت مػا واح ػؼ. األدمػار أو(4 األلفػر
 . القػدر مغالػب ، والجاهػؿ ايػه بنمػامتل الػزمف يسػيؼ لػـ مرػاف أيفػس اشػاهدت الي ػـ بػدار اإلمامػ 
 ويسػب  ، والرلايػ  الاليػؿ أحػ س ال أحػ س األوطػاف، يجي هػـ واهلل . الزمػاف بػه اسػتأ ر لمػا ا هيت
 بما ووفويل ا قد ، لبغدادييفا جزار ويحسف ، الغرير الظبل ل ن الط ق  القمرار سبوغ الييم  ل يهـ

 ، اوػاداويل الِجػد لػرض أمػوالهـ ل ػل ولراػوا ، ل ػـ غيػر ل ػن بالفاػي   لػل وشػهدوا استحؽ ال
 ول يه اهلل وحسبل رارهوف، وهـ لرح ل ورح ت ، األمواـ ميروؼ إلن وال هش ، بالوفات جذؿ غير

 المتور وف"ا يتورؿ
ااجرة وأبياؤها ل ن شػار تها  واليػر ل مػرر  -سب التقادا ح –جيػػح أبو الي ر إلن االلتزاؿا االدييا 

أف يقطع أسػػػبابه مف أسبابهاا ولـ يرف هذا القرار بػااللتزاؿ مػػرارًا مػرتجً  بػؿ رػاف مػرارا مػرّوى  ايػه ا 
ويبدو ذلؾ ال هذا الرسػػػال  اآليف  الذرر، و التل بيث بها إلن السرف المقيـ  بالميرة، مبؿ أف يغػػادر 

 ابغداد
الا  ،اليزل  مرار اتالاذ ال حاوراً  اليياور أر ر مف الرغب  أف ويبدو   يتبػاذإلا بهػذا يفسػه ِلـ ولد وا 

 ( ر مػ  ليػه غابػت وريػؼ ؟ إليهػا شيرًا رغيبػاً  يرف لـ إذا )ولد(بػػ  لبر وِلـ ؟ األالذ هذا ل يها وأالذ
 داللتها ولوف به المرغوب تجااا ال ميياها يذهب ر م ) ولد  ( ؟  إف بااللتزاؿ يرهقها وهو )أولد 
 إف ، باالتيارهػا ل تيبيػر يشػيريا اػالميري ، ال ػوف ولرػس االتجػاا لرػس ال تذهب ) أولد( ، و الّ ذة

                                                           

 القرون : النفس.  -(1)

 علً ي١لغ إٌجبد ِٓ ٔجُ ِب ، ٔجُ ِفغص٘ب ٚإٌجَٛ ، اٌشٟء عٓ أجخك ِب ٚاٌفت١ك ، طغدٗ إطا اٌشٟء ٔجظ ِٓ : ٔجظح -(2) 

 . ؿبق
 . اٌفغر : اٌمٛة . اٌج١ضخ : اٌمبئجخ -(3)

 . شغٚصٖ : األعفغ ٚٔفغح ، دّغح ث١بضٗ تعٍٛ اٌظجٟ األعفغ -(4)
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 إلػن االطمريػاف وموػد ، شهوة ظامر  أو شهوياً  وظمأ حادة أميي  استحاؿ ومقتاياته الجػػػػػػديد مومفه
 ا(1 لذيذ حاد شيور وال ربير استحواذ ال اإلجبار يفوب بييه بالدت ، مط ق  شام   لفررة تهّدى أيه

مػػف الوااػػح أف الميػػري رػػاف رأيػػه اػػل الحيػػاة واألحيػػار، الرراهيػػ  و الػػراض، ا ػػـ يجػػد أمامػػه إاّل أف 
مػف بغػداد  -ذلػؾ سػابقا  إلنرما أشريا  –يبتيد ليهـ ، ابيد لودته  ييتزؿ الحياة ومالالط  الياس، و

مػؤ رة أيػه سػييتزؿ اليػاس، ومػد حػاوؿ ذلػؾ بأموػن جهػٍد مسػتطاع ولريػه أالبر أهػؿ الميػراة اػل رسػال  
أالفؽ ال ذلػؾ إلػن حػد  مػا، امػف أيػف لشػالٍص م  ػه طبقػت شػهرته اآلاػاؽ مػف شػرؽ اليػالـ اإلسػ مل 

 اإلن غربه، أْف يييش بمفردا

ررا، ولريه ل ن بؿ جاؤوا ييه وف مف ل مه وأدبه وا ،التزَؿ الدييا وأه ها، ولرفا أه ها لـ يترروالقد  
رؿ حاؿ يبقن ميتزاًل  ألف ما الالط الياس ايه أو ليقؿ ما الالطه الياس ايه ل ارورة ال ُيَيػد  توػالحًا 

مبااًل ل ن الحياة والياس، و سوار أيجح ال مسياا االلتزالل أـ أالفؽ االيزلػ  والتوحػد وااليفػراد هػل  وا 
، وليػػؿا هػػذا االلتػػزاؿ اليػػولل رػػاف أج ػػن مذهبػػه المفاػػؿ ورأيػػه الحوػػيؼ الػػذي ال يراػػن ليػػه بػػدي ً 

مظػػاهر م ػػؽ الحيػػاة لديػػه، وأل ػػف اػػل شػػيرا أيػػه إذا رػػاف شػػيار تيػػوخ أهػػؿ مبي تػػه  واوػػؿ( اشػػيارا هػػو 
 َماطْع، حيث يقوؿ:

 ـــــــــــــلـــــــفّر من ىذه البرية فــــــي الرض       فما غير شرىا لك حاصــــــــــ   

 (2)ــــــــل(ـــارا       لتنوخ في سالف الدىر )واصـــــــكان شع فشعاري ) قاطع( و   

مػف مباػ  يػدها القات ػ ، مػا ل يػه  االيفػ تيرى الميري أف مػف أراد اليجػاة مػف موػالب الحيػاة، و 
حسب مػا  –إال أف يييزؿ و يهرب مف الياس و مقاطيتهـ، و يبتيد ليهـ ليس ـ شرهـ، ا ف يب   ذلؾ 

 الدييا وأه هاا يقوؿ أبو الي ر الميري:  إال بهجر -ييتقد 
 (3)فالرأي ىجرانك الدنيا و ساكنيا      فأنت من جود ىذي النفس منجود  

                                                           

هلٌرة للنبرر و التوزٌرع، بٌررو ، ، األ-رحلرة فرً فكرره و عالمره النفسرً –عبد هللا العالٌلً، المعري ذلك المجهول -(1)

 .21 :ص د ط ، ،م1981

  .048، ص: 10أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، ج  –( 2)

 .044، ص: 18، ج الساب:المصدر  -(3)
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ذهب أبو الي ر أبيد مف هذا، إذ تراا يبال  ال ط ب اليزل ، حتػن أرادهػا اػل الحيػاة و هػو حػل، و 
اليػاس، إيػه ال يريػد رؤيػ  اليػاس و  ال اآلالرة حيف يبيث حيا بيػد موتػه، اتميػن أالا يشػهد الحشػر اػل

 مياشرتهـ، حتن ال يـو الحشر، حيث يقوؿ:
 (1)إذا بعنوا شعنا رؤوسيم ُغبرا  فيا ليتني ال اشيد الحشر فييم            

يمػػا يريػػدها حتػػن اػػل اآلالػػرة ال  وهػػو ال يريػػد اليزلػػ  لػػف اليػػاس والمجتمػػع اػػل الحيػػاة الػػدييا احسػػب وا 
وال يػراا هػو أحػد ، اط ػب أف يػداف بمواػع لػـ ُيحفػْر ايػه مبػر ألحػد، و هػو يريد أف يجتمع إلػن أحػد، 

 الذي يقوؿ:

  (2)إذا حان يومي فاُلَوّسد بموضع     من الرض لم يحفر بو أحد قبرا

 و هو القارؿ أياا:

 ـممــــــــــــــيس بالمعـــــــــــــــــبو المع ل       ــــــموــــــوددت وفاتي في ميــــــ       

 ممـــــــــم تظــي الرض لــــو أدفن ف       ـــرداــــــــأموت بو واحدا مفـــــــــــ       

 (3)ممـــــــــــــــــان أو مســـــــــــــإلى كافر خ      يـــــــأحاذر أن تجعموا مضجع       

ف لتتهيػأ لػه هػذا اليزلػ ارما أيػه اهو ال هذا األبيػات، يػَوّد لػو أيػه مػات اػل وػحرار، لػيس بهػا إيسػا
 يالاطب الحيواف، ياوحا إياا بأف يط ب اليزل  رما يط بها هو، اقاؿ مالاطبًا ورماَر: 

  (4)و انفردي في بمد عازب       عنا، و عيشي ذات بال رخي         

 ين:ان هذا المي الميري ، يقوؿوحدته أيسًا و راح ، واجتماله بغيرا وحش  و شرّ  اهو يرى أفّ 

 إيناســـــيإذا حضرت عندي الجماعة أوحشـــــت        فما وحدتي إال صحيفة      

 (5)ـكم        و قربكم يجني ىمومي و أدنـاسيـــــــــــــطيارة منمي في التباعد عنــــــ     

                                                           

 .177، ص: 18، ج الساب:المصدر  -(1)
  .176، ص: 18، ج الساب:المصدر  -(2)
 . 151، ص: 10، ج الساب:المصدر  -(3)
 .031، ص: 18، جالساب: المصدر -(4)
 .342، ص: 18المصدر الساب:، ج  -(5)
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يػد أف و ليؿ بيته المشهور حوؿ اليسؿ و الػزواج، ي بػت تومػه الشػديد إلػن التيػاؽ اليزلػ ، اهػو ال ير 
اػل  ،يروف أبا ألحد، ألف األب اػل التقػادا هػو سػبب وجػود األوالد، و هػو المسػؤوؿ األوؿ و األاليػر

    تباّلر ايه رؿ ما هو الي ر و جميؿا يقوؿ أبو الي ر الميري:ال لالـ    أي األوالد( مياياتهـ
 (1)حــــــدأُت عمى يو ما جن       ىذا جناه أبــــي عمي            

اف الميػػري مػػد أووػػن ل ػػن أف يرتػػب هػػذا البيػػت ل ػػن مبػػراا ييرػػس البيػػت السػػالؼ، رأي أبػػل و رػػ 
اليػ ر الميػػري الوػارخ، الػػذي يػراض الػػزواج و تػرؾ اليسػػؿ، يتيػذب مػػف ويػ ت الزمػػاف الظػالـا إيهػػا  

 ال أموى تج ياتهاا  الميريذروة الشري  و اليدمي ، التل طبيت شالوي  

لػف االجتمػاع، و االيقطػاع لػف التواوػؿ، اراحتػه اػل ال وتػه و زهػدا و هرذا آ ر الميري اليزل     
الػذي حػاوؿ مػف ورار حجػاب  ،اهو بهذا  المقيـ و الغريب ال آف واحد، و المتمػرد و الميتمػل ،تقشفه

اليزل ، تغيير الفرد و المجتمع، و مواجه  الوامع الفاسد الرهيب، و راح ييقد المجتمع و لاداته البالي  
و توػػراات أبيػػار هػػذا المجتمػػع الميهػػار، يقػػدا الذلػػاا و هػػذا مػػا يجي ػػه ل مػػ  مػػف ل مػػات  ، الر ّػػ

 الال ود ال ارر اليربي  و ترا هاا
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

جمع و تحقٌر:: د. مصرطفى السرقا، نقال عن سبط ابن الجوزي، مر.ة الزمان، ضمن تعرٌؾ القدماء بأبً العالء ،  -(1)

ومٌرة، عبد الررحٌم محمرود، عبرد السرالم هرارون، إبرراهٌم األبٌراري، بإبرراؾ: د. طره حسرٌن، دار الكترة و الونرائ: الق

 .834ص: ، 12، ط 0111مركز تحقٌ: التراث، القاهرة، 
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 المبحث الناني:
 ديوان لزوم ما ال يمزم لبي العال  المعري:

ا مرتبػ  التػراث ( مف بيف أربر دواويف الشػير، التػل تزالػر بهػ لزـو ما ال ي ـز تيتبر ال زوميات أو  
ه الػػديواف الميػػروؼ أياػػا ب ػػزـو مػػا ال ي ػػـز لمؤلفػػه أبػػو اليػػ ر الميػػريا " و ال ػػزـو شػػير ّيػػإاليربػػل، 

الف سف  والفرػرة، هػو ديوايػه الػذي سػجؿ ايػه تجربتػه، و البرتػه و مراحػؿ تفريػرا، و اتجاهػه إلػن رشػؼ 
ف حيػث الميػايل الجديػدة التػل الحقيق ا هو يهػج مػف الشػير جديػد، ال م يػؿ لػه اػل الشػير اليربػل، مػ

تاميها، و مػف حيػث المواػولات التػل طرمهػا و اتالػذ الحيػاة غايػ  ايهػا، و مػف حيػث األسػ وب أو 
 ا(1 الشرؿ الذي اوطييه، اجمع ايه بيف ويوب  الميايل و ميود القااي "

ر هػاـ مػف " و ديواف  ال زوميات مجمول  شيري  مّيم  جدا، أليهػا تم ػؿ الحيػاة االجتماليػ  ليوػ   
لوور اليها  اليربي ، بمػا ايهػا مػف  ػورة ل ػن األواػاع الفاسػدة، و دلػوة ل تجديػد و اإلوػ ح، و 
أليهػا تم ػػؿ  الحيػاة الفرريػػ  ألزهػػن اليوػور اليباسػػي ، بمػا ايهػػا مػػف احترػاؾ اػػل اليقارػد، و جػػدؿ اػػل 

رحبػػا الوػػطداـ المسػػارؿ، و بحػػث لػػف حقػػارؽ األشػػيارا و ل يػػه اقػػد رػػاف ديػػواف ال زوميػػات مسػػرحا 
 ا(2 األارار و تيازع اآلرارا وهو اليـو أ ر الالد ال تراث اليرب الفرري"

ال زوميػػات لػػدى الميػػري، هػػل يػػص لغػػوى ميجمػػل مػػع مػػدرات ميجػػزة، تسػػت ـز ل ػػن يفسػػها مػػا ال و 
لػػزـو لػػه، ولريػػه مػػف الػػ ؿ هػػذا القيػػود التػػل يراهػػا يحػػف ميػػودًا، يراهػػا الميػػرى أشػػراال تسػػتولب مػػا اػػل 

ه، مػػػف ألفػػػاظ وتراريػػػب ، هػػػذا األشػػػراؿ التػػػل تقػػػـو بتسػػػويؽ أارػػػارا، و يق هػػػا بأمايػػػ  و حػػػرص جيبتػػػ
 شديديفا

بػؿ المتػػأالريف  يفجػارت ال زوميػات اػل وػورة يوػػي  مسػتحد   ومػف اليجيػب أف ميظػػـ يقاديػا األولػ
يّ   مػػػا رػػػاف جػػػؿّ أياػػػا، لػػػـ يحػػػاولوا أف يفهمػػػوا ال زوميػػػات رنطػػػار شػػػر ل مسػػػتحدث ل ػػػيص األدبػػػل، وا 

 ه وشتمه ال أحاييف ر يرةاتمامهـ هو ترفيػػر واحبها، ورميه بالزيدا  أحيايا، وسبّ اه
يييػػػػػػػػػػػػػل أف الشػػالر التػػـز أشػػيار ال  –إف وػػح التيبيػػر  –لػػزـو مػػا ال ي ػػـز اوػػط ح لرواػػل   

، أي أفّ   الميػػري مّيػػد حريتػػه اػػل الػػيظـ بقيػػود اييػػ ، لػػـ يرػػف ميشػػر الشػػيرار مػػف مب ػػه ومػػف بيػػدا ت ػػـز

                                                           

أبو محمد  عبد هللا بن محمد بن السٌد البطلٌوسً، برح المختار من لزومٌا  أبً العرالء، تحقٌر:: د. حامرد عبرد  - (1)
 .03، مقدمة المحق: ص: 01، د ط، ج 1991المجٌد، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاة، 

 .416أبو العالء و لزومٌاته، ص: كمال الٌازجً،  - (2)
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يقيدوف بها أم مهـا  و هذا الميري يط ييا ل ػن ميػودا الفييػ  شػارحا مييػػػػػػػػػن التزامػه بهػا، بقولػه: " و 
مػػد تر فػػت اػػل هػػذا التػػأليؼ  ػػ ث ر ػػؼ: األولػػن أيػػه ييػػتظـ حػػروؼ الميجػػـ لػػف آالرهػػاا و ال اييػػ  أف 

رػؿ روي ايػه شػلر ال ي ػـز يجلر روّيه بالحررات ال  ث و بالسروف بيد ذلؾا و ال ال ػ  أيػه لُػـز مػع 
 ا (1 مف بار أو تار أو غير ذلؾ مف الحروؼ"

، مد تحػّوؿ  أفّ  إلن ،يشير الدرتور لبد اهلل الي ي ل   مييػػػػػػن االوط ح اليروال لزـو ما ال ي ـز
، ييبػػػػر لػف ظػاهرة يزلػ   ليد أبل الي ر الميري تحوال ا سػفيا طريفػا " اقػد لرايػا أف لػزـو مػا ال ي ػـز

اطييػػػ  بمػػػا ايػػػه مػػػف رويػػػيف: ظػػػاهر و بػػػاطفا و لرايػػػا أيػػػه التػػػزاؿ بالقاايػػػ  و أالػػػذ لهػػػا بطارفػػػ  مػػػف ب
الوسارؿ القاسي  الويب ا و لرايا مف سيرة الميري أيه أالذ يفسه بم ؿ هػذا الوسػارؿ الماػيي ، ارػاف 

 ا(2 متوحدا"ي المتوحدة م  ما راف أ، إذا اهو القااي  الم تـز ايها ال محبسيف م  ما هل ال روييف
مف حياته الفرري  و األدبي ، تيد شر  متباييا  (3 إف تجرب  الميري الشيري  ال هذا المرح   األاليػرة

و مالت فػا لمػػا رػػاف سػػاردا، و متياراػػا ل يػػه ليػػد مػػف تقػػدموا أبػػا اليػػ ر اػػل الػػزمف و الرتابػػ  الشػػيري ا 
يػر مػف المفػاهيـ اػل الرتابػ  الشػيري ، و واستطاع الميري بامتياز أف ُيرِسَل دلارـ و أسس مغػايرة لر 

هذا ل ن شلر، انيما يدؿ ل ن تمػايز الميػري و وليػه اليميػؽ، لمػا تتط بػه السػاح  األدبيػ  و  إف دؿّ 
 الفرري  ال لوراا

اقد أرسن الميري أساسه اإلبدالل و مالدته اليقدي ، ارؿ ذلؾ مم   ال إبداله الشيري، واسػتطاع 
ر يقدي  يظري ، ا ـ يتررها دوف تطبيقها ل ن إبداله، وليؿ الميري رػاف اػل أف يطبؽ ما ارتآا مف آرا

أحسػػب أف  و ذلػؾ، مػداولا بحسػه اليقػػدي ال غػوي الحػريص ل ػػن ال غػ  متيػا، والال ػػؽ توػويرا واليػاالا
الميرى بذلؾ، مد ارتاد آااما لـ ترف مرتادة مف مبؿ، واتح آااما مػا رايػت تفػتح، لػوال الميػري ولبقريتػه 

ييرػس شػر  مػف أشػراؿ ولػل الػذات، اقػد " اسػتطاع   ،الميري بتجربته الشػيري  هػذا رة األديب االشال
لل الذات، و ووال إلػن ولػل االالتيػار اإلرادي، أف مياراه اليميق  المتيول  تأويؿ و الميري بريادة 

                                                           

 .37: ، ص01أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم،ج  - (1)
، األهلٌرة للنبرر و التوزٌرع، بٌررو ، -رحلة فً فكره و عالمه النفسً –عبد هللا العالٌلً، المعري ذلك المجهول  - (2)

 .97ص  د ط  ،م1981
العالء إلى مراحل نالنرة. ٌقرول عمٌرد األدة العربرً طره حسرٌن :    إذ قسم النقاد و المؤرخون حٌاة و بعر أبً – (3)

هـ (، حٌن بلرػ العبررٌن،  383جعلنا حٌاته أطوارا نالنة: أحدها طور الصبا و ٌنتهً سنة نالث و نمانٌن و نالنمائة ) 
ء ببٌبته فً رسرالته هـ(، حٌن عاد من بؽداد،  و اعترؾ بانقضا 400و النانً  طور الببٌبة، و ٌنتهً سنة أربعمائة ) 

إلى أهل المعرة، النالث طرور الكهولرة و البرٌخوخة، و ٌنتهرً بموتره، فالبرد أن ٌنقسرم برعره إلرى هرذه األطروار  ) طره 
 (. 182حسٌن، تجدٌد ذكرى أبً العالء، ص: 
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حػػد مػػف ، وػػاييا لسػػ ط  ال قااػػ  وااإلسػػ مي يترامػػؿ اػػل هػػذا المومػػع الػػذي شػػغ ه مػػف تػػاريخ ال قااػػ  
أميػػػػػػػػػػػػز غراراتػػػػػهػػػػا ا و إذ مػػد تحقػػؽ لػػه االسػػتغيار لػػف السػػ ط  السياسػػي  وػػار بمقػػدورا أف ييقػػدها يقػػد 
اليػػد ل يػػدا و بتػػأ ير وليػػه الف سػػفل ومػػؼ ومفػػ  مما  ػػ  مػػف السػػ ط  الديييػػ  اايتقػػد الػػديف رايػػدولوجيا و 

الواسع الذي ابتيد به لف التحػزب لفرػ ،  شيارر و يدد بس وؾ المتديييف و رجاؿ الديفا و بفاؿ أاقه
أو ديػػف، أو أمػػ  رػػاف بوسػػيه توجيػػه اليقػػد لجميػػع ارػػات اليػػاس مػػف شػػتن  األمػػـ و الم ػػؿ و أف يرػػوف 
هجومػػه ل ػػن األديػػاف شػػام ، اهػػو مػػد ووػػؿ إلػػن القيالػػ  بػػأّف الفسػػاد سػػاري اػػل جميػػع األمػػـ و أّف 

 ا (1 الرذب مشترؾ بيف جميع األدياف "
لواليػػػ  ذات توامػػػ  إلػػػن االيزيػػػاحا و االالػػػت ؼ لػػػف سػػػابقيه مػػػف الشػػػيرار و األدبػػػار و هػػػذا الػػػذات ا

المفرػػريف، إيهػػا محاولػػ  إبداليػػ  جػػادة تيرػػس تومػػه إلػػن الالػػروج ل ػػن األيمػػاط السػػاردة، التػػػػػػػػػػػػل هػػيمف 
يقػ  و شديديف، لف الحق ل يها التشارؿ و التما ؿ ليوور ال تا إيها الذات الباح   بنلحاح و إورار

 لف الجديدا أليس هو القارؿ متحديا بيبرة رجؿ وا ؽ :
  (2)آلت بما لم تستطعو الوائل   ي، و إن كنُت الخير زماُنو   و إنّ        

إذ " لـ ييرؼ القدمار إال يولػا واحػدا مػف لػزـو مػا  يأتل بما لـ تأت به األوارؿ،أف  الميري ستطاعا  
، و هو ما ُبييت ل يه لزوم  ا(3 يات الميري"ال ي ـز

جوهريػػ  و مهمػػ  اػػل حيػػاة الميػػري، لمػػا طبػػع هػػذا المرح ػػ  مػػف  –مرح ػػ  اليزلػػ   –هػػذا المرح ػػ    
ياج ارري و سي  الياؿ، و تم يؿ ربيػػر لألدب اليربل و ترا ػه ل ػن يحػو الػاص، و ارػر اإليسػايي  

ا  اهو وادؽ حيف يقوؿ:  جميار ل ن وجه اليمـو
 (4)و عندي من أخبارىم طرف و زمن        إالّ ما كان في ىذه الدنيا بن     

حاوؿ الميري أف يرتب بطريق  مغايرة ال لزومياته، ايهج يهجا الاوا و متميزا ال يظػـ شػير هػذا 
المرح  ، إذ االت ؼ ال يظمػه ل زومياتػه لػف المراحػؿ السػابق  مػف حياتػه الشػيري  و الفرريػ ، شػر  و 

، و أمػا مامويا  امف حيث الشرؿ اقد االتص بيظـ ا ل زوميات  و ألـز يفسه، و مّيد م مه بما ال ي ـز
                                                           

تراكٌة فرً برإلاث و الدراسرا  اهادي العلوي، المنتخة من اللزومٌا  نقد الدولرة و الردٌن و النراس، مركرز األبحر - (1)

 .86 -85 :، ص18، ط 8771العالم العربً، دمب:، 
   .106: ، صسقط الزندأبو العالء المعري،  - (2)
 :محمد رضا البربٌبً، لرزوم مرا ال ٌلرزم فرً األدة العربرً، ضرمن المهرجران األلفرً ألبرً العرالء المعرري، ص - (3)

345. 
   .49: ص،  02أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، ج  - (4)
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مف حيث الماموف ا ـ ييشئ القوارد ال المػديح و اليسػيب و الغػزؿ و الر ػار و الهجػار، و مػا إلػن 
ذلؾ مف أغراض الشير الميروا  ليػد اليػرب ميػذ الجاه يػ ا و سػر يفػور الميػري مػف هػذا األغػراض 

 لهـ،أمػوا هو" أّف الشيرار ر يػرا مػا تطرمػوا إلػن الرػذب اػل –ازجل ل ن حد تيبير الدرتور رماؿ الي –
امدحوا الممدوح بما ليس ايه، و ووموا المهجّو بما ال  ميها و لقد ادلوا ِمف ترّ ؼ ليار السفر مػا 
لـ يتربدوا، و ال يوا لذار الحيار ال اليسيب باليسار، و التشبيب بالغ ماف، و تبػاهوا بػذرر القبػارح و 

 ا(1 المحرمات"ارتراب 
تحسػيف  إلػنو هذا ما يشير إليه الميري ال مقدم  لزومياته مار : " و مد وجديا الشػيرار تووػ وا   

الميطؽ بالرذب و هو مف القبارح، و زييوا ما يظمػوا بػالغزؿ و وػف  اليسػار و ييػوت الاليػؿ و اإلبػؿ 
ؼ الفرػػر و هػػـ أهػػؿ مقػػاـ و الجزالػػ  بػػذرر الحػػرب، و احت بػػوا أالػػ  إلػػنو أووػػاؼ الالمػػر، و تسػػببوا 

 ا(2 الفض ال ميين ما يّدلوف أيهـ ييايوف  مف حث الررارب و مطع المفاوز و مراس الشقار"
" أيف هذا مف أبل الي ر الذي لـ يػدع شػهوة إال أذلهػا، و الػذي التػد بيفسػه اػارتفع بهػا لمػا تحتػاج 

ال أف يطمػػػع ايمػػػا يفيػػػد ليػػػدهـ  الحيػػػاة مػػػف وػػػراع، و لػػػـ يػػػرد أف يتشػػػبه بػػػالم وؾ و األمػػػرار، و إليػػػه
الشيرار و األدبار و الي مار مف راليص ال ذات، يشترويه بأغ ن األ ماف، و إيما أراد ما هو أراع مف 

 ا(3 ذلؾ"
و هرػػػذا ايفػػػرد أبػػػو اليػػػ ر بهػػػذا الالوػػػارص الفييػػػ ، و امتػػػاز ل ػػػن الشػػػيرار مػػػديمهـ و حػػػدي هـ بهػػػذا 

رت لادة هؤالر الشيرار أف ييظموا الشير ريفمػا اتفػؽ و اقد ج" المذهب الجديد و األس وب المالترع، 
ل ػػن أي روي يهػػديهـ إليػػه الالػػاطر،ال يترسػػموف غايػػ  ميييػػ  رمػػا ايػػؿ وػػاحب ال زوميػػات، و الوامػػع 
أيؾ إذا توفحت ر يػرا مػف دواويػف القػدمار ال ترػاد تي ػر ايهػا ل ػن أبيػات التزمػوا ايهػا مػا ال ي ػـز إال 

 ا(4  "يادرا
 لزومياته ساالطا ل ن الشيرار، الذيف يتالذوف الرذب سبي  ل ترسب: و هو القارؿ ال

 ابـــــــــذبـــــــــا،        زخارف منل زمزمة الــــــــبني اآلداب! غرتكم قديمـــ       
                                                           

 .251 :كمال الٌازجً، أبو العالء و لزومٌاته، ص - (1)
 .49 :، ص01أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، ج  - (2)
، دار قبراء للطباعرة و النبرر و التوزٌرع عبررده  -دراسرة فرً نقرد طره حسرٌن  -جرابر عصرفور، المراٌرا المتجراورة  - (3)

 . 343 :، د ط ، ص1998ؼرٌة، القاهرة، 
      محمرد رضررا البربٌبً، لررزوم مرا ال ٌلررزم فررً األدة العربرً، ضررمن المهرجران األلفررً ألبرً العررالء المعررري، أل - (4)
: 347. 
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 بابّــ تمص ُص في المدائح و الس    ــــاب،       ـــــــئـم إال ذــــــو ما شعراؤكـ   
 (1)ــابـــــو أْسرق، لممقال من الّزبـ   ـادي،        ــــــمن الع من توّد بأضّر    

اػػالميري يفاػػؿ الوػػدؽا و األدب ليػػدا شػػديد الوػػ   بػػاألال ؽ، و الشػػير ليػػدا ميػػّزا لػػف أسػػباب 
الترسػب الحقيػرة، و هػو يتبػػرأ مػف هػذا الوػػف  الذميمػ  التػل ومػػع اػحي  لهػا، لػػدد ال يسػتهاف بػه مػػف 

 الشيرار، حيف يقوؿ:
 (2)أنبِّئكم أني عمى العيد سالم         و وجيي لّما ُيْبتذل بسؤال         

ا ػػـ ييػػد الشػػير ليػػد أبػػل اليػػ ر الميػػري ذلػػؾ اليبػػث و الفرديػػ ، و لػػـ يرػػف موػػبوغا ب ػػوف الَقَب يػػ  
الجهوي  القات  ، و لػـ يرػف سػ حا ل قػدح و المػدح و االرتػزاؽ الػراليص، اي ػن يػدي أبػل اليػ ر الػرج 

مػػػف داررتػػػه القديمػػػ  الاػػػيق  ليػػػدالؿ آاامػػػا أرحػػػب و أوسػػػع، مػػػداها الرػػػوف و االيسػػػاف، و حتػػػن  الشػػػير
الحيواف، اراح يسجؿ الحقارؽ و يرشؼ الزيؼ، إذف أوبح الشير ليدا وسي   ل فرر المتأمؿ و بوتق  
ا ُيسػرب ايهػا الوجػػداف الوػادؽ، و تيبيػرا ُمشػػيا لػف حقػارؽ الوجػػود و الموجػود، و يقػدا سػػاالرا لرػؿ مػػ

 ا(3 يشوههما
ر الميري ال لزومياته لف أحاسيسه و مشالرا و تأم ته و أارارا، تجػاا القاػايا الروييػ  و ومد لبّ 

اإليسايي  و الف سفي ، ااػ  لػف ايشػغاله بهواجسػه، بق قػه، بالواػه، بحيرتػها و مػد وػّب هػذا اآلهػات 
الشالر الذي ال يراد يسػتقر ل ػن  ال موالب شيري  تتسـ بالشؾ تارة، و باليقيف تارة أالرى، اتراا ذلؾ

حاؿ  ايػه الهػادئ الق ػؽ، السػارف ال ػاررا ايػه اإليسػاف الػذي ييػايل األلػـ و ال ػذة، اليامػد السػاالر الػذي 
يتالػػذ مػػف اليقػػد و السػػالري  حػػام  آلرارػػه برػػؿ جػػرأة و واػػوحا إذ اشػػتم ت لزومياتػػه ل ػػن ر يػػر مػػف 

في ا و هػػػػل تيّبػػػػر لػػػػف آرارػػػػه و تفريػػػػرا  و الجػػػػدؿ و السػػػػجاؿ و السػػػػالري  اػػػػل مسػػػػارؿ أدبيػػػػ  و ا سػػػػ
شالويته، أودؽ تيبيرا " ا يسػت ال زوميػات ليػد التحقيػؽ إال اييراسػا لحاالتػه اليفسػي  الياشػر  لػف 
 ،بيرته الفرري  و االجتمالي ا و يظهر ايها مطبولا بطابع الاص يميػزا لػف سػارر الشػيرار و الرتػاب

 ا(4 رة و التشاـؤ و اإلال ص"و هو يتألؼ مف      لياور رريسي  هل: الحي
                                                           

 .138: ، ص01أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، ج - (1)
 .242: ص سقط الزند، ،أبو العالء المعري – (2)
، د م1995عمٌران، منبرورا  دار و مكتبرة الهرالل، بٌررو ،  المعري مبصر برٌن خلٌل برؾ الدٌن، أبو العالء - (3)

  . 32- 31 :ط، ص

أنٌس المقدسً، الروح العالئٌرة و أنرهرا فرً أدبنرا الحردٌث، ضرمن المهرجران األلفرً ألبرً العرالء المعرري، ص:  - (4)

012. 
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و ابتيػػد لػػف الرػػذب و المػػيف اػػل يظػػـ أبيػػات لزومياتػػه، ألػػيس هػػو القارػػؿ اػػل  ،اقػػد التمػػد الوػػدؽ
 مقدم  لزومياته:

ل أيشأت أبيي  أوزاف، تواّليُت ايها ودؽ الر م ، و يّزهتها لف الرذب " راف مف سوالؼ األماي  أيّ 
 ا(1 الذ، و أرجو أف ال ُتحسب مف الس ميط"و الميط، و ال أزُلُمها رالس مط الُمتّ 

مػػا يقوػػد بػػذلؾ الشػػير الػػذي اسػػتجيز ايػػه الرػػذب و ه هجػػر الشػػير، إيّ و حييمػػا مػػاؿ اػػل رػػ ـ لػػه إّيػػ
ا و هػو الػذي ي ػح ل ػن هجػر الشػير الػذي ييتمػد الرػذب و الشػبهات (2 استييف ل ن يظمه بالشػبهات

بابه، تتج ػن ميػالـ الػػدلوة إلػن هجػر الشػػير اػل يظمػه، رشػير الحدا ػػ  الػذي يظمػه أبػػو اليػ ر اػل شػػ
 إلػنالذي استجيز ايه الرذب و استييف ل ن يظمه بالشبهات، ال الرسال  التػل بيػث بهػا أبػو اليػ ر 

غػػػريض، و التػػػل يقػػػوؿ ايهػػػا: " و الشػػػير األّوؿ و إف رػػػاف سػػػبب إلأبػػػل القاسػػػـ المغربػػػل اػػػل رسػػػال  ا
 ا(3 مفهـو اإلطال " ه رذوب القال ،األ رة، و وحيف  المأ رة، انيّ 

ترجمػػ  وػػادم  لمػػا يالػػت ج اػػل  –مرح ػػ  اليزلػػ  مػػف حياتػػه  –شػػير الميػػري اػػل هػػذا المرح ػػ   إفّ  
ودرا، و" مما أجمع ل يه القدمار بشأف ال زوميػات، هػو أيهػا ليسػت ليبػا و لهػوا، و ال هػل مػف مبيػؿ 

ري  أمػػرب إلػػن الوػػدؽ مػػا هػػل لمحػػات  شػػيالهيمػػاف الشػػيري الػػذي يقػػوؿ وػػاحبه غيػػر مػػا ييتقػػد، و إيّ 
الػػواميل ميهػػا إلػػن الرػػذب الشػػيري، و لػػذلؾ الُتبػػرت ترجمػػ  أمييػػ  لمػػا اػػل متاليػػؿ مؤلفهػػا مػػف ييػػ  و 

 ا(4 ميتقد"
راف ل ميري رما هو شأف أي شػالر ومؤلػؼ آالػر، الوػارص اػل شػيرا وي ػرا ورتاباتػه بفيػؿ البيرػ  

شػير الميػري اػل لزومياتػه   التل لاش ايها وغير ذلػؾ مػف اليوامػؿ األالػرى ، و مػف أهػـ الوػارص
االشػػػػتماؿ ل ػػػػن األم ػػػػاؿ والحرػػػػـ والحرمػػػػ  ، و الوػػػػوب  الاليػػػػاؿ ، و تر مػػػػه لػػػػف التػػػػاريخ والحػػػػوادث 

ريػؼ يتر ػػـ رجاؿ اليرب الذيف اشتهروا بفيؿ حوادث تاريالي  مشػهورة، ولػه بيػت شػير ط و ،التاريالي 
    أيف يقوؿ: اليرب والحوادث التاريالي اميراته برجػاؿ  لف ايه

                                                           

 .15:، ص01أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، ج  - (1)
 .45 :ص ،01، ج الساب:المصدر  - (2)
وكسفورد هورس أه فً المطبعة المدرسٌة فً مدٌنة العالء، الرسالة النانٌة،  طبع أبًأبو العالء المعري، رسائل  - (3)

 .17 :هار  مدٌر المطبعة، ص
تحرراد الكترراة إ، منبررورا   -دراسررة  –عنررد المعررري حمٌررد سررمٌر، الررنص و تفاعررل المتلقررً فررً الخطرراة األدبررً  - (4)

 .146، د ط، ص م2005العرة، دمب:، 



 
- 31 - 

 (1)وعندي من أخبارىم طرف ما كان في ىذه الدنيا بنو زمن             إالّ         
أبػرز الم مػح والالوػارص  ال يفوتيا أف يقػوؿ أفّ  رتاباته باألس وب الساالر والمتهرـ، وتميزت رما 

 و هػػل الوػػف  البػػارزة التػػل تطفػػح اػػوؽ التػػل تميػػز بهػػا شػػير الميػػري اػػل لزومياتػػه اليظػػرة التشػػاؤمي ،
بميظػػار سػػوداوي، ا ػػـ يػػر ايػػه بػػذرة اليػػر، بػػؿ رػػاف  يوووػػه الشػػيري ا ايظػػر إلػػن اليػػالـ المحػػيط بػػه

 باليسب  إليه لالما شريرا، تفرمت به سبؿ الالير و الو حا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .27، ص: 10أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، ج  – (1)
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 ميات جـدل القدمــاء حــىل لزو  
        ـعريـــــالـمــ العـــــالء   أبــي 
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 .بي العال  المعريالفصل الناني: جدل القدما  حول لزوميات أ  

 .زومياتمن خالل المّ  مكانة أبي العال  الدبيةجدل القدما  حول  المبحث الول:

 زوميات:العال  من خالل المّ  أبيمعتقد  حولالقدما   جدل المبحث الناني:

 موقف الفريق الول: المعري كافر زنديق. -

 موقف الفريق الناني: المعري مؤمن تقي. -

 المعري حائر متردد.موقف الفريق النالث:  -

 زوميات:أبي العال  من خالل المّ  إيمان المبحث النالث:

 باهلل و عظمتـــــو. اإليمان -

 بالمالئكة و الجن. اإليمان -

 بالكتب و الرسل. اإليمان -

 بالبعث و النشور. اإليمان -
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 :المعري زوميات أبي العال ـل حولالقدما  جدل 
 

 مفيوم:الضبط ال النــقدي؛ ــجالسّ  -1
هػل الػّدلو الاػالم  المم ػورة مػاًر، مػذّرر،  (1 ر ال ميجـ لساف اليرب البف ميظػور أّف الّسػجؿجا  

و ميػػؿ: هػػو م ؤهػػا، وميػػؿ: إذا رػػاف ايػػه مػػار مػػّؿ أو ر ػػر، و الجمػػع سػػجاٌؿ و سػػجوُؿ، وال يقػػاؿ لهػػا 
 اارغ  َسْجؿ و لرف دلٌوا  

سجاؿ أي َسْجٌؿ ميهػا ل ػن هػؤالر و آالػر و أْسَجَ ُه: ألطاا سجٌؿ أو َسْج ْيػف، و مالوا: الحروب     
ل ن هؤالر، و الُمساج   مأالوذة مف الساْجِؿا و ال حديث أبػل سػفياف: أّف هرمػؿ سػأله لػف الحػرب 
بييه وبيف اليبل  ص(، اقاؿ له: الحرب بيييا ِسػَجاٌؿ  مييػاا أّيػا يػداؿ ل يػه مػّرة ويػداؿ ل ييػا أالػرى، 

 مف البرر يروف لواحد ميهما َسْجٌؿ أي دلٌو مألى ماًرا ماؿ: و أو ه أّف المستقيف بَسْجَ ْيِف 
و ساجؿ الراُجَؿ: باراا، و أو ه ال االستقار، وهما يتساج ف، و المساج   :المفاالرة بأف يوػيع    

 م ؿ ويييه ال َجْرٍي أو َسْقٍلا
 ه م ؿ ما يالرج ماؿ ابف بر ي: " أوؿ المساج   أف َيْسَتِقَل سامياف ايالرج رّؿ واحد ميهما ال سج  

اآلالػر، اأّيهمػا يرػػؿ اقػد ُغِ ػَب، ااػػربته اليػرب مػ ً  ل مفػػاالرة، اػنذا ميػؿ اػػ ف ُيسػاِجؿ ا يػا، امييػػاا  
أّيه يالرج مف الشػرؼ م ػؿ مػا يالرجػه اآلالػر، اأّيهمػا َيَرػؿ اقػد ُغِ ػْب، و تسػاج وا أي تفػاالروا و ميػه 

 ا(2 مولهـ: الحرب سجاؿ، و ايسجؿ المار إيسجاال إذا ايوّب"
و المتوفح لوفحات ميجـ مقاييس ال غ  البف اارس، يجد أّف هذا األالير لـ يالت ؼ ال تيريؼ   

 الّسجؿ لف سابقه ابف ميظور، إذ يجد أّف مفهـو السجؿ ال مقاييس ال غ  رالتالل:
: السيف و الجيـ أوؿ واحد يدؿ ل ن ايوباب شلٍر بيد امت رػها مػف ذلػؾ السػجؿ، و هػو (3 سجؿ

ظيمػػ ا و المسػػاج  : المفػػاالرة، و األوػػؿ اػل الػػد الر إذا تسػػاجؿ الػػّرج ف و ذلػػؾ تيازلهمػػا، الػدلو الي

                                                           

 هـ(، لسران العررة 588الفضل محمد بن مكرم ابن منظور األنصاري اإلفرٌقً المصري )   جمال الدٌن أبً  – (1)

، مررادة 18ط ، 0110لبنرران،  –، تحقٌرر:: عررامر أحمررد حٌرردر، دار الكتررة العلمٌررة، بٌرررو  ) الجررزء الحررادي عبررر(

 )السجل(.
 .الساب:المصدر  -(2)
، دار الجٌرل بٌررو ، 8، تحقٌر:: عبرد السرالم هرارون، ج مقاٌرـٌس اللؽرة أبو الحسٌن أحمد بن فارس برن زكرٌرا،  - (3)

 مادة: )سجل(.، 8ط  م، 8778
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مػف ذلػؾ الشػلر المسػجؿ، و هػو المبػذوؿ لرػؿ  أحػد، رأّيػه مػد  يريد رؿ واحد ميهما غ ب  واحبها و
 ُوبا وّبااً 

َلا و ايػػه أياػػا اأمػػا الّسػػجؿ امػػف الّسػػجؿ و الُمسػػاج  ، و ذلػػؾ أّيػػه رتػػاب يجمػػع رتبػػا و ميػػاي     
مف ذلػؾ مػولهـ الحػرب سػجاؿ، أي مبػاراة مػّرة رػذا و مػرة  مدالاةا و رالمساج  ، ألّيه لف ميازل  و

 رذاا
مػد مػّر بمراحػؿ ر يػرة إف وػّح  ،يتاح ج يا أّف موط ح السجؿ ال ال غػ  ،و مف ال ؿ ما سبؽ   

ات التػػل يسػػتيمؿ ايهػػا التيبيػػر  بمييػػن أّف الموػػط ح يأالػػذ ميػػايل مالت فػػ ، حسػػب االػػت ؼ السػػيام
ػػػجاؿ أو السػػػجالي  اػػػل االسػػػتيماؿ اليقػػػدي يييػػػل ت ػػػؾ  الموػػػط حا و ال أحػػػد ييرػػػر أف موػػػط ح الس 

الالوػػػوم  الر ميػػػ  الػػػداررة بػػػيف طػػػرايف ا يػػػيف، أو بػػػيف أطػػػراؼ لػػػّدة  يتػػػوؽ رػػػؿ طػػػرؼ مػػػف هػػػذا 
يزلـ، أو ما يذهب األطراؼ المتيازل ، إلن إ بات ما يذهب إليه، بتقديـ حجج وأدل  دامغ  تالدـ ما 

االلتمػػاد و االترػػار ل ػػن الحجػػج و البػػراهيف، هػػو الػػذي ييطػػل  إليػػه مػػف مػػذاهب وادلػػاراتا  ػػـ إفّ 
ػػػجاللا إذ ال ييقػػػؿ أف يحػػػس بوجػػود جػػػدؿ أو سػػػجاؿ اػػػل الطػػػاب مػػػف  ل الطػػاب بيػػػدا الجػػػدلل و الس 
          الالطابػػػػػات، دوف م مسػػػػػ  اليػػػػػوط ذلػػػػػؾ البيػػػػػد الحجػػػػػاجل، التػػػػػل تشػػػػػد أزر الطػػػػػابل المتسػػػػػاج يف 

 وتدلـ آرار مستيم هاا  (المتجادليف   
إذا يمرػػف تيريػػؼ السػػجالي  بأيهػػا " غيػػاب الوظيفػػ  التأ يريػػ  التػػل تقتػػرف بشػػيري  الميطػػوؽ إذ أف    

الػػػيص لػػػـ ييػػػد يم ػػػؾ مػػػوة سػػػحري  تتم ػػػؿ اػػػل سػػػحر البيػػػاف وموسػػػيقي  األلفػػػاظ تسػػػتحوذ بهمػػػا ل ػػػن 
يمػػا هػػػو يػػص ميراػػػل تػػداولل مبيػػػل ل ػػن أايػػػاؿ المالاطػػب أو المت قػػػل ايم ػػؾ ل يػػػه م بػػه ولق ػػػ ها وا 

تر ميػػ ، هػػػداها لػػػرض مجمولػػػ  مػػػف الحقػػػارؽ اسػػػتيادًا إلػػػن ادلػػػارات ذاتيػػػ  توجػػػه إلػػػن شػػػريح  مػػػف 
ا م  ما ماـ به ل مػار الرػ ـ الػذيف رػايوا ييتراػوف ل ػن هػذا االدلػارات التػل تتاػميها (1 المت قيف"

بػػػػل اليػػػػػ ر الميػػػػري ( وغالبػػػػًا مػػػػػا رايػػػػت هػػػػػذا   ديػػػػػواف لػػػػزـو مػػػػا ال ي ػػػػػـز أل يوػػػػوص ال زوميػػػػات
االلترااات ترتسل طابيًا سجاليًا يقـو ل ػن اليقػد والػذـّ والمياراػ ا اقػد االت ػؼ ر يػر مػف الي مػار 

رمػػا  حػػوؿ هػػذا الػػديواف الاػػالـ،  اػػدار حولػػه سػػجاؿ يقػػدي ربيػػر، و رػػاف م ػػار جػػدؿ واسػػع اليطػػاؽا
اهػذيف الموػػط حيف  اؿ و الجػداؿ أو الجػدؿ،مػس تقاربػا اػل المييػن بػيف موػط ح السػجيمرػف أف ي 

                                                           

 . 835 – 834 :، ص-دراسة  –النص و تفاعل المتلقً فً الخطاة األدبً عند المعري  ،حمٌد سمٌر - (1) 
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و هػل لم ػ  الالوػوم  الر ميػ  ، ارػؿ الوػوم  ر ميػ   -إف وػح التيبيػر -وجهيف ليم   واحدة 
يمرف التبارها جدال و سػجاال، إذ يحػاوؿ رػؿ واحػد مػف المتالاوػميف داػع الوػمه إلػن اإلذلػاف، و 

 و اقداف أارارا روح الودؽ و اليقيفا ،االلتراؼ بزلػ ه
اليػػوط  ي مػػسط ح الجػػداؿ أو الجػػدؿ، يجػػد و الػػذي يميػػف اليظػػر و التأمػػؿ اليميقػػيف، حػػوؿ موػػو 

إذ يمرػف " أف يفهػـ ميييػيف لر مػ   التقارب التل تشد هػير  الموػط حيف، إلػن مفهػـو ومييػن واحػدا
"جػػػدؿ" تييػػػل هػػػذا الر مػػػ  أوال: اػػػف الرػػػ ـ الػػػذي بجي يػػػا يفهػػػـ و يبػػػرهف، رمػػػا أيهػػػا تييػػػل  اييػػػا: اػػػف 

جادؿ يدري ريؼ ييظـ ميراته و إيها تتامف اف البرهاف و اف دحض ر ـ الالوـا االم ميامش اال
ها اػػل يظػػاـ متماسػػؾ رمػػا ييػػرؼ بوػػف  الاوػػ ، أف يجػػد أساسػػا ميطقيػػا آلرارػػه، بيػػد أيػػه يتميػػز يوػػب

ل ػػػن يحػػػو الػػػاص ببرالتػػػه اػػػل تمييػػػز الوػػػحيح مػػػف الفاسػػػد ايمػػػا ي بتػػػه اآلالػػػروف، و بمقدرتػػػه ل ػػػن 
ف الاػػيؼ اػػل يظػريتهـ، و الحجػػ  القاطيػػ  التػػل تسػتطيع أف تاػػطر الميتػػرض إلػػن ارتشػاؼ مػػوط

 ا  (1 السروت"
االجداؿ هو السجاؿ  ألف ر  الموط حيف يالدماف يفس الميين، و يستيم ف اػل موامػؼ محػددة، 

المبدأ الذي يحرـ السجاؿ و الجدؿ  هو داع المرر الومه لػف اسػاد رأيػه أو مولػه، بحجػ  أو   ـ إفّ 
 ، رما يظهر السجاؿ أو الجداؿ بالتبارا مقاب   األدل  لظهور أرجحها ادليؿ

االسجاؿ اليقدي يشتمؿ ل ن المدااي ، أو الالووم  بيف شالويف أو أر ر، ألف تأمؿ الشالص ال 
ذهيػػػه، أو الحػػػديث الػػػذي يجػػػػري اػػػل ذهيػػػه، ال يمرػػػف أف ييتبػػػػرا سػػػجاال  االسػػػجاؿ يقتاػػػل وجػػػػود 

اػا ل ػن األدلػ  و البػراهيف، و بغيػاب هػذا األاليػرة ال يمرػف التبػار متجادليف أو أر را و يشتمؿ أي
 الطاب المتالاوميف سجاال أو جدالا

و الجدؿ   السجاؿ( ليد الفي سوؼ اليويايل أرسطو، يييل اػف الحػوار أو البحػث لػف الحقيقػ ، لػف 
يػؽ طريؽ السؤاؿ و الجواب، و الجدؿ حسػب أرسػطو  تفييػد رأي الالوػـ و ذلػؾ باسػتدراجه لػف طر 

إلقار األسر   ل يه، إلن أف يس ـ بيبارة مياما  لرأيه بالتبارها يتيج  يهاري  تترتب ل ن ذلػؾ الػرأي 
   (2 ،  ـ االيتهار به إلن تيميـ ذلؾ، لف طريؽ استدراجه إلن التس يـ بودؽ لبارة أالرىا

                                                           

د. محمد فتحً عبد هللا، الجردل برٌن أرسرطو و كرـنط سدراسرة مقارنرةؤ، المؤسسرة الجامعٌرة للدراسرا  و النبرر و  - (1)

 .81 – 17 :، ص18م، ط 8773التوزٌع، بٌرو ، 
 .83 – 82 – 81، ص: د. محمد فتحً عبد هللا، الجدل بٌن أرسطو و كـنط سدراسة مقارنةؤ - (2)
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ل مػا أف أبػا لزوميػات أبػل اليػ ر،  حػوؿويحف يحاوؿ رود الجػدؿ الػدارر بػيف القػدمار و المحػد يف 
المتقػدميف مػف ل مػار األدب، و المتػأالريف مف بيف الذيف شغ وا الدييا  اراف محػط اهتمػاـ ييد الي ر 

الػذي  و مف الدارسيف لترا ه، اتيددت اآلرار حوله، و تفرمت الرؤى حوؿ ميم  ديوايه لزـو ما ال ي ػـز 
ل األاػؽ بػوادرا، ميػذ مػي د هػذا سيروف بم اب  ساح  ميرر  السػجاؿ و الجػدؿ اليقػدي، الػذي الحػت اػ

   الديواف الفريد مف يولها 
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  المبحث الول:
 :من خالل المزوميات مكانة أبي العال  الدبيةجدل القدما  حول 

رمػػا االت فػػوا اػػل  ،اػػل هػػذا األمػػر ر يػػرا أجمػػع القػػدمار ل ػػن رايػػ  مرايػػ  الميػػري األدبيػػ ، ا ػػـ يالت فػػوا
ار هـ ييتراوف لػه بي ػو الريػب اػل األدب و الشػير، و ياػيويه اػل موػاؼ أدبػار و  ميتقدا الدييلا

     أحػػد مػػيهـ ال زوميػػات رمواػػوع أدبػػل بحػػت -حسػػب اط لػػل –شػػيرار اليربيػػ  الربػػار، ا ػػـ يتيػػاوؿ 
  أي أف القػػدمار لػػـ ييطػػوا الجايػػب األدبػػل ل زوميػػات، ذلػػؾ االهتمػػاـ الػػذي حظػػل بػػه الجايػػب الفرػػري 

إال مػػا جػػار متفرمػػا  رػػأف يسػػج وا م حظػػات حػػوؿ طريقػػ  أبػػل اليػػ ر اػػل الرتابػػ   ،وميػػات(الػػدييل ل ز 
اػل الحػديث  أساسا، راف اهتماـ القدمار ييوب الشيري ، و ما لها مف تأ ير س بل ل ن موارداا اقد

 ا ال زوميػػات، اوػػراوا ايتبػػاههـ و اهتمػػامهـ لػػف المػػادة األدبيػػ داتػػل تحم هػػالػػف المػػادة الفرريػػ  التػػل 
، تيرػس اػل الزيدمػ  و الرفػر اال زوميات يظرة ديييػ  ا سػفي  بحتػ ا اػرأوا ايهػا رتابػ إلناراحوا ييظروف 

 ارر الرجؿ و تمذهباته المالت ف ا
ولرػػف لػػـ يميػػع هػػذا، مػػف روػػد بيػػض الجػػدؿ الػػذي دار حػػوؿ شػػيرا، اػػل هػػذا المرح ػػ  الحاسػػم  مػػف 

 ، و هذا ما سيحاوؿ لراه هاهيااحياته األدبي 
اػل مقدمػ  لزومياتػه، حػوالل    ػيف وػفح  ل حػديث لػف المسػارؿ اليرواػػي ،  الميػري وػصقػد الل

بالمقابؿ اقد ارتفن بوفحتيف اقط، ل حديث لف مواوع الديواف و اليوع الذي ييتمل إليه، ا ـ يسهب 
غراػه  ال ووؼ الماػموف رمػا أسػهب اػل ووػؼ الشػرؿ   و هػو حدي ػه لػف اليػروض(ا و رػأفّ 

أف يم ػػؿ لمالت ػػؼ أيػػواع القاايػػ ،  - يطػػوير لبػػد الفتػػاح ل ػػن حػػد تيبيػػر الػػدرتور –مػػف تػػأليؼ ال ػػزـو 
 ا (1 ه مولع باليروضا ربما استرسؿ ال مسارؿ لرواي  لغاي  تي يمي ، و أيّ 

، إذ رأى يػػاموت لػػهيراػػع القػػدمار مػػف ميمػػ  أبػػل اليػػ ر األدبيػػ ، بشػػهاداتهـ الميتشػػرة اػػل تػػراجمهـ   
األديػب الغزيػر الفاػؿ و األدب، حيػث يقػوؿ اػل ميجػـ أدبارػه: " رػاف  الحموي اػل أبػل اليػ ر، ذلػؾ

                                                           

، ص: 18، ط م0111ٌطرو، أبررو العرالء المعررري أو متاهرا  القررول، دار توبقرال للنبررر، المؽرررة، لٌعبرد الفترراح ك -( 1)

22. 
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د الشػػير جػػزؿ غزيػر الفاػػؿ، شػػارع الػػذرر، وااػػر الي ػػـ، غايػػ  الفهػػـ، لالمػػا بال غػػ ، حاذمػػا بػػاليحو، جي ػػ
 ا (1 الر ـ، شهرته تغيل لف وفته، و اا ه ييطؽ بسجيته "

لدرجػػػ  األولػػن، اقػػػد ووػػػفه بوػػػفات األدبػػػار ياموتػػا هيػػػا، ييتػػػرؼ بػػػالميري أديبػػا و شػػػالرا مػػػف ا إفّ  
المتمريػػيف، إذ ووػػفه باليػػالـ ال غػػوي، الػػذي ال يالفػػن ليػػه ميطػػؽ اليحػػو، و ووػػفه بالشػػالر المجيػػد، 
الجزؿ ر مها و هذا الالطيب البغدادي يقوؿ ال الميػري: " رػاف حسػف الشػير، جػزؿ الرػ ـ، اوػيح 

ا و رذا األيبػاري الػذي يقػوؿ ميتراػا بفاػؿ الميػري (2 ال ساف، غزير األدب، لالما بال غ  حااظا لها "
و أ ػػرا الربيػػر اػػل السػػاح  األدبيػػ  اليربيػػ ا يقػػوؿ األيبػػاري لػػف الميػػري : " رػػاف غزيػػر الفاػػؿ، وااػػر 

 ا (3 األدب، لالما بال غ ، حسف الشير، جزؿ الر ـااا، و ويؼ تواييؼ ر يرة و أشيارا جم  "
  القوػػر، و الػػذي يػػذهب إلػػن أيػػه مػػف الوػػيب، بػػؿ مػػف إلػػن جايػػب هػػؤالر يجػػد البػػاالرزي اػػل دميػػ

المسػػتحيؿ، إيجػػاد أديػػب رػػأبل اليػػ ر، حػػيف يقػػوؿ ليػػه: " اػػرير مػػا لػػه اػػل أيػػواع األدب اػػريب، و 
 ا  (4 مرفوؼ ال مميص الفاؿ م فوؼ "

الميػػري وػػاحب شػػهرة واسػػي  االيتشػػار، اقػػد ذاع وػػيته اػػل  رمػػا يػػذهب السػػميايل إلػػن القػػوؿ، بػػأفّ 
لـ، و أيػػه " الشػػالر الميػػروؼ، البحػػر الػػذي ال سػػاحؿ لػػه اػػل ال غػػ ااا، المرفػػوؼ البوػػر، أرجػػار اليػػا

 ا (5 ألجوب  الزماف "
رما يجد ابف الجوزي ميتراا بشالري  أبل الي ر، و بسي  اط لػه و ميراتػه بال غػ ، حػيف يقػوؿ: " 

 ن ايها رتبا، و له بها ماؿ الشير و هو ابف إحدى لشرة سي ، و له أشيار ر يرةا و سمع ال غ  و أم
 ا (6 ميرا  تام  "

: " و حاػػرته يومػػا و هػػو يم ػػل اػػل جػػواب (7 أبػػو الحسػػف الػػدلفل المويوػػل الشػػالر مػػار  نحرػػ
   رتاب ورد ل يه مف بيض الرؤسار:

                                                           

دار الكترة  ،(معجرم األدبراء) إربراد األرٌرة فرً معرفرة األدٌرة الحمروي، بن عبد هللا الرومرً ٌاقو أبو عبد هللا   -(1)

 .175، ص: 18ج  ،18م، ط 8778لبنان،  –العلمٌة، بٌرو  

. و نفرس القرول 13البؽدادي، ترارٌخ مدٌنرة السرالم، ضرمن تعرٌرؾ القردماء برأبً العرالء المعرري، ص:   الخطٌة -( 2)

 .81نجده أٌضا عند: السمعانً، األنساة، ضمن تعرٌؾ القدماء بأبً العالء المعري، ص:  
 .84األنباري، نزهة األلباء، ضمن تعرٌؾ القدماء بأبً العالء المعري، ص:  -(3)
 .16ي، دمٌة القصر، ضمن تعرٌؾ القدماء بأبً العالء المعري، ص: الباخرز -( 4)
 .83السمعانً، األنساة، ضمن تعرٌؾ القدماء بأبً العالء المعري، ص: -( 5)
 .86ابن الجوزي، المنتظم، ضمن تعرٌؾ القدماء بأبً العالء المعري، ص:  -( 6)
 .12اء بأبً العالء المعري، ص: أبو منصور النعالبً، تتمة الٌتٌمة، ضمن تعرٌؾ القدم –( 7)
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 ـــــراـــــفضممتو و لِنمُتو عشـ      وافى الكتاب فأوجب الشُّكرا      
 راـأجمى كتاب في الورى ُيق      او فضضُتو و قرأتو فــــــإذ       
 (1)ــراــشوقا إليك فمم يدع سطـ      فمحاه دمعي من تحــــــّدره       

 اتحفظتها، و استيم تها ر يرا ال مراتبات اإلالواف "
اليػػ ر، و هػػو ليػػدما ييتػػرؼ بأيػػه يسػػتيمؿ أبيػػات  أبػػلاالػػدلفل المويوػػل هيػػا، ييتػػرؼ بشػػالري  

اػل مػوؿ الشػيرا و  لاليػ  مقػدرةلػه  الواييػ ، يشػهد بي ػو مرايػ  الميػري، و أفّ إلالميري ال مراس ته ا
 مف األشيار التل ال يمرف االستغيار ليهاا -الاو  الشيري  ميها -أمواؿ الميري األدبي  أفّ 

و مما يشهد بي و ريب الميػري األدبػل، مػا حرػاا ليػه مؤرالػو سػيرته، إذ حرػوا أف ر يػرا مػف اليػاس 
ل ػػػتي ـ و االسػػػتزادة اػػػل الي ػػػـ، أو االستفسػػػار لػػػف بيػػػض المسػػػارؿ األدبيػػػ ، التػػػل  موػػػدوا أبػػػا اليػػػ ر

استيون ل يهـ اإلحاط  بحقيقتهاا و ال هذا الشأف يقوؿ القفطل: " و لما لػاد إلػن الميػرة اػل سػي  
أربيمار  الـز ميزله، و شرع ال التوييؼ، و أالذ ليه الياس، و سػار إليػه الط بػ  مػف اآلاػاؽااا، و 

 ا(2 الي مار و الوزرار و الفا ر، و أهؿ األمدار، و االتاروا ل يه التوييفات افيؿ " راتبه
لػػه، و ألجبػػه ياػػيؼ القفطػػل  مػػار : " يػػذرروف أّف رجػػ  ااا ومػػع إليػػه رتػػاب اػػل ال غػػ ، سػػقط أوّ 

، و سػمهاف ايػه أدب أراا إيػاا، و سػأله لػف جميه و ترتيبه، اراف يحم ه ميه و يحّج، اػنذا اجتمػع بمػ
، اػػ  يجػػد أحػػدا يالبػػُرا بػػأمرا، و اتفػػؽ أف وجػػد مػػف يي ػػـ حػػاؿ أبػػل اليػػ ر، ادلػػه ل يػػها (3 فهاسػػـ ُمَوػػي  

االػػرج الرجػػؿ بالرتػػاب إلػػن الشػػاـ، و ووػػؿ إلػػن الميػػرة، و اجتمػػع بػػأبل اليػػ ر، و لّراػػه مػػا حالػػه، و 
فه اػ ف،  ػـ   ُمَوي  أحار الرتاب، و هو مقطوع األوؿا اقاؿ له أبو الي ر: هذا الرتاب اسمه رذا، و 

ل يػػه مػػف أوؿ الرتػػاب إلػػن أف ووػػؿ إلػػن مػػا هػػو ليػػد الرجػػؿ، ايقػػؿ ليػػه الػػيقص، و أرمػػؿ ل يػػه  مػػرأ
 ا(4 توحيح اليسال  "

                                                           

 و األبٌا  مما لم ٌرو ألبً العالء فً دٌوانٌه. –( 1)
 .64، ص: 18القفطً، انباه الرواة، ج  -( 2)
الفارابً (اللؽوي، و هو مضبوط على  إبراهٌمبن  إسحا:هذا الكتاة هو   دٌوان األدة   للفارابً )  إنو قد قٌل  -(3)

ؾ كتراة   الصرحاح  . و كان ٌسكن ما وراء النهر. و ٌقال: انره خرال الجروهري، مصرن  على أوزان األفعال، و ُمَصّنفه 
 قٌل أن الجوهري خاله، و األول أببه.

 .65، ص 18، ج الساب: المصدر -     
 .65، ص: 18، ج الساب: المصدر –( 4)
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، ورايػت  إلن أفّ  رما يشير السيد البط يوسل الميري، مد يهج يهجا جديدا ال ديوايه لزـو ما ال ي ػـز
ف ياحي  الميايل الجديدة، و المواايع التل طرؽ الميػري تجربته الشيري  تجرب  راردة ال م يؿ لها، م

أبوابهػا، مسػػتيطقا الحقيقػ  مػػف ال لهػػا، و مػف ياحيػػ  الشػرؿ، إذ ألػػبس الميػػري موػاردا  وبػػا جديػػدا، و 
أارغهػػا اػػل مالػػب شػػرؿ جديػػد، لػػـ ترػػف اليػػرب مػػديما و حػػدي ا ل ػػن لهػػد بػػها يقػػوؿ السػػيد البط يوسػػل 

مػا تال  ػه مػف تجديػد و الوػارص اييػ : " و ال ػزـو شػير الف سػف  و  متحد ا لف ديواف أبل اليػ ر، و
الفررة، هو ديوايػه الػذي سػجؿ ايػه تجربتػه، و البرتػه و مراحػؿ تفريػرا، و اتجاهػه إلػن رشػؼ الحقيقػ ا 
هو يهج مف الشير جديد، ال م يؿ له ال الشير اليربل، مف حيث الميايل الجديدة التل تاّميها، و 

ل طرمهػا و اتالػذ الحيػاة غايػ  ايهػا، و مػف حيػث األسػ وب أو الشػرؿ الػذي مف حيث المواولات التػ
 ا (1 اوطييه، اجمع ايه بيف ويوب  الميايل و ميود القااي  "

ػ    ه يقػدا الذلػا ألبػل اليػ ر اػل لزومياتػه، اػرأوا ايهػا الترػرار لرف هياؾ مف ل مار األدب، مف يوج 
األلفػػاظااا، الػػخ مػػف األشػػيار التػػل تػػذهب جمػػاؿ  الممػػؿ و التر ػػؼ الظػػاهر، و اسػػتيماؿ الغريػػب مػػف

األدب و حسػػػف الشػػػيرا امػػػف ل مػػػار األدب مػػػف يػػػزلـ أف الر فػػػ  ظػػػاهرة اػػػل لزوميػػػات أبػػػل اليػػػ ر 
 المويوعا   ارديهيد ل ن الميري، و أف جي دها المطبوع ال يز 

ر أبل اليػ ر اػل  ير، اقد زلـ أف شيأي ايار الديف بف األمف هذا القبيؿ، ر  أمدـ ما ووؿ إليياو 
 ال زـو متر ؼا
لػف لزوميػات أبػل اليػ ر: " و مػد جمػع أبػو اليػ ر أحمػد بػف لبػد اهلل بػف سػ يماف،  يقوؿ بف األ يػر

، اأتن به بالجّيد الذي يحمد و الردير الذي يذـ"  ا(2 رتابا و سّماا رتاب ال زـو
، جار شير أبل الي ر ال لزومياته متر فا، و سبب ذلؾ حسب ابف األ    ير، هو التزامه ما ال ي ػـز

ميتػػه، و اػػل هػػذا يقػػوؿ مي قػػا ل ػػن أبيػػات ألبػػل اليػػ ر: " و الر فػػ  حسػػبه تػػذهب رويػػؽ الشػػير و تُ 
يسػتيمؿ هػذا اليػوع حتػن يجػلر  أفالر ف  وحش  تذهب برويؽ الوػيي ، و مػا ييبغػل لمؤلػؼ الرػ ـ 

ه يرػوف ليػد أجػاد ايػه وػييته، انّيػرمف أالذ مواولا رديرػا ا به متر فاا و م اله ال م ؿ هذا المقاـ

                                                           

 . 11، ص:  ءح المختار من لزومٌا  أبً العالالسٌد البطلٌوسً، بر  -( 1)
الدٌن بن األنٌر، المنل السائر فً أدة الكاترة و البراعر، قدمره و علّر: علٌره: د. أحمرد الحروفً، د. بردوى  ضٌاء - (2)

 .068، ص: 10، ط 18القاهرة،  د  ، ج  –طبانه، دار نهضة مصر للطبع و النبر، الفجالة 
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ذلؾ مد رالن الفرع، و أهمػؿ األوػؿ، اأاػاع جػودة الوػيي  اػل ردارة المواػوعا و مػد سػ ؾ ذلػؾ 
 ا (1 أبو الي ر الميري أحمد بف لبد اهلل بف س يماف"

 يستشهد بف األ ير بأبيات أبل الي ر اآلتي :
 تـــــعرس و ال أخ بنت عن الدنيا و ال بنت لي     فييا و ال          
 تــــــــــخــــــــتعجز أن تحممو الب و قد تحممت من الوزر مــا               
 (2)و خمت إنِّي في النرى سخت إن مدحوني سا ني مدحيم               

: " هذا أحسػف مػا يجػلر اػل هػذا البػاب،  رما يقوؿ بف األ ير متحد ا لف شير ألبل تماـ ال ال زـو
 (3 هذا مطبوع، و حسف ذاؾ مويوع" حسفَ  متر ؼ رشير أبل الي ر، انفّ بو ليس 
بػف األ يػر  و هػو أف  هيذهب ابف أبل حديد ال رتابه   شرح يهج الب غ (، يفػس مػا ذهػب إليػرما 

شير الميري ال لزومياته، مد جار أر را متر فا، و هػو الػذي يقػوؿ: " و مػد وػيع أبػو اليػ ر الميػري 
 ا(4 مف يظمه، اأتن ايه بالجّيد و الردير، و أر را متر ؼ"رتابا ال ال زـو 

أف ل مػار األدب يييبػوف شػير المتيبػل و الميػري، بيػدـ اليسػج   رما يذرر ابف ال ػدوف اػل مقدمتػه 
، يازؿ لف طبق  الشيرا  (5 ل ن األساليب اليربي ، ارأف شيرهما ر ـ ميظـو

و هو   أي الميري(  ،و هو ما ييامض الفواح  أبا الي ر الميري ي غز ال شيرا، أفيرى الالفاجل 
موله، ل ن لرس الفواح  التل تييل البياف و الظهور ل ػن حػد  ييتمد الغراب  و اإللغاز، و ال يبي ف

  (6 تيبير الالفاجلا
 يستشهد الالفاجل بقوؿ أبل الي ر ال لزومياته:

 و لكن ما لين نيــود ـو      جوارٍ ـــــــــــو جبت سرابيا كأن إكامــــــ        
 (7)رواىب خيط و النعام ييود  تمجس حربا  اليجير و حولو             

                                                           

 .061، ص: 18، ج الساب:المصدر  -(1)
 .852ص: ، 18أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، ج  - (2)
 .066، ص: 18ضٌاء الدٌن بن األنٌر، المنل السائر، ج  -(3)
 .173ابن أبً حدٌد، برح نهج البالؼة، ضمن تعرٌؾ القدماء بأبً العالء، ص:  - (4)
 .288ابن خلدون، المقدمة، ضمن تعرٌؾ القدماء بابً العالء، ص:  - (5)
 .147العالء، ص: الخفاجً، سر الفصاحة، ضمن تعرٌؾ القدماء بابً  -(6)
 .034، ص: 18ي، لزوم ما ال ٌلزم، ج أبو العالء المعر - (7)



 
- 43 - 

بقولػػه   جػػواٍر( لػػف الجػػواري مػػف اليػػاس، و هػػو  يي ػػؽ الالفػػاجل ل ػػن هػػذيف البيتػػيف مػػار  : " اػػألغز
  أي يريد رأيهف يجريف ال السرابا و بقوله   يهػود( لػف يهػود الجػواري، و هػو يريػد بيهػود: يهػوض

تمجػس حربػار(، أي وػار رأيهف يجريف ال السراب و ما لهػف ل ػن الحقيقػ  يهػوضا و أراد بقولػه   
الستقباله الشمس رالمجوس التل تيبدها و تسػجد لهػاا و جيػؿ الرواهػب الييػاـ لسػوادهاا و   يهػود(: 

 ا(1 يرجع، و هو ي غز بذلؾ لف اليهود، لما ذرر المجوس و الرواهب"
 أبل الي ر الذي يقوؿ ايه: رما يي ؽ ل ن بيت

 (2)إذا صدق الجد افترى العم لمفتى     مكارم ال تكري و إن كذب الخال   
قػا، أف هػذا الػذي ي مسػه اػل شػػير أبػل اليػ ر، لػيس مػف الفوػاح  بشػلر، حػػيف يقػوؿ الالفػاجل مي ّ 

غػز بػذلؾ لػف اليػـ لأالياس، و بالالاؿ المالي  ا و مػد  د الحظ، و باليـ الجمال  مف" يريد بالجَ  :يقوؿ
ا اهػػذا و أم الػػه لػػيس مػػف الفوػػاح  بشػػلر، و إيمػػا هػػو مػػذهب مفػػرد و بو الَجػػد  و الالػػاؿ مػػف اليَسػػ

 ا(3 طريق  أالرى"
مفهـ هذا ما استطييا رودا مػف االػت ؼ القػدمار، حػوؿ المرايػ  األدبيػ  ألبػل اليػ ر الميػري، و مػو 

 ا، و ايايػبمػواطف الجمػاؿ الرا، و لاراػاهيػاؾ مػف ييػدا أديبػا شػا اميه مػف الػ ؿ يوػوص ال زوميػات
موا ذيف مػػدّ ف أسػػاطيف اليربيػػ  و جهابػػذتها، الػػه مػػيػػتربػػع ل ػػن لػػرش الرتابػػ  الشػػيري ، و ييدو  ،ابارلػػ

مػػف ل مػػار األدب،  اهيػػاؾ اريقػػ لإليسػػايي  إر ػػا أدبيػػا و ارريػػا يفيسػػا، ال يمرػػف االسػػتغيار ليػػها رمػػا أفّ 
يػػوف سػػقطاته اػػل الرتابػػ  الشػػيري ، اووػػفوا أدبػػه بػػالتر ؼ و ذيف يؤاالػػذوف أبػػا اليػػ ر، اأالػػذوا يتتبالػػ

 الغراب  و اإللغاز، و هل األمور التل تيقص مف شأف أبل الي ر، و مرايته األدبي ا
المشػػهود لهػػـ بالسػػبؽ و التفػػوؽ، اػػ  تيػػرؼ  ،اػػرغـ هػػذا و ذاؾ، يبقػػن الميػػري مػػف بػػيف شػػيرار اليربيػػ 

ألبػػل اليػػ ر، اهػػو ديػػواف اريػػد مػػف  ر ػػزـو مػػا ال ي ػػـز ااػػالم ااسػػتطاع أف يػػيظـ ديوايػػ ،االيربيػػ  شػػالر 
" لػـ ييػرؼ القػدمار  إذ ، اػل شػر ه و ماػمويه اػل التػراث اليربػل،او ال يظيػر  يوله، ال تجد له م ػي 

، و هػػػو مػػا بُ  إالّ  بػػػؿ بػػػاليرس راح  ا(4 ييػػػت ل يػػػه لزوميػػػات الميػػػري"يولػػا واحػػػدا مػػػف لػػػزـو مػػػا ال ي ػػػـز

                                                           

 .150الخفاجً، سر الفصاحة، ضمن تعرٌؾ القدماء بأبً العالء، ص:  - (1)
(

2
 .027أبو العالء المعري، سقط الزند، ص:   - (
 .150، ضمن تعرٌؾ القدماء بأبً العالء، ص: الساب:المصدر  - (3)
ا الببٌبً، لزوم مرا ال ٌلرزم فرً األدة العربرً، ضرمن المهرجران األلفرً ألبرً العرالء المعرري، ص:  محمد رض –( 4)

123. 
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الميري، ا ـ يف حوا ايما جروا ورارا، ا ػـ يجػدوا سػبي  إلػن إرمػاؿ مػا لزمػوا  الشيرار و األدبار يق دوف
، ال يال ػو اػػل ل ػـ مػػف األالػػذ بطػرؼ، متبحػػرا اػػل إّيػػ ل يػها ه الشػالر الػػذي " رػػاف مط يػا ل ػػن الي ػػـو

ال غ ، متسع اليطاؽ ال اليربي ، جامع الشيوب ل طرؽ األدبي ، يدرة ال اليالـ، و شذرة ال بيل آدـ  
و يحػف يػذهب مػذهب محمػد راػا الشػبيبل،  ا(1 لدت م  ػه ال يػالل، و ال أوجػدت شػبيهه الميػالل"ما و 

زوميات مطبولا ل ن هذا الفػف، و مػد يتر ػؼ و يتيسػؼ حيف ماؿ:" و ال و  القوؿ راف واحب ال ّ 
 ا(2 و لرف تر فه ليس بر ير ال اا لما ادلاا هؤالر األدبار"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

(
1
 .086ابن فضل هللا العمري، مسالك األبصار، ضمن تعرٌؾ القدماء بابً العالء، ص:   - (
العرالء المعرري ، ص:  محمد رضا الببٌبً، لزوم مرا ال ٌلرزم فرً األدة العربرً، ضرمن المهرجران األلفرً ألبرً - (2)

127. 
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 المبحث الناني:
 معتقد أبي العال  من خالل المزوميات: حولالقدما   لجد

حظيػػت ماػػي  ميتقػػد أبػػل اليػػ ر ، باهتمػػاـ الدارسػػيف ميػػذ رػػاف، حتػػن أياميػػا هػػذا، و مػػد تحػػدث ايهػػا 
حػػوؿ لقيػػدة مياوػػرو أبػػل اليػػ ر الميػػري، اق مػػا تجػػد ترجمػػ  ألبػػل اليػػ ر مبتػػورة مػػف آرار أوػػحابها 

 ؾ الدالي   ال ميتقد مف الميتقدات الشاري  و المالت ف ، حتن ت و ميتيقه الدييل، ارٌؿ يايه الميري
ا يقوؿ ياموت الحموي: " و الياس ال بأبل الي رل ن ال قاا  اليربي ، رؿ حسب ما يهديه إليه  ظيه 

أبل الي ر مالت فوف، اميهـ مف يقوؿ: راف زيػديقا ااا ، و مػيهـ مػف يقػوؿ: رػاف زاهػدا لابػدا ُمػتقّ  ، 
 ا(1 الرياا ، و الالشوي ، و القيال  باليسير، و اإللراض لف ألراض الدييا"يأالذ يفسه ب

" ا ـ تتف ػػػؽ ر م  المتقدميف و المتأالريف، ل ن جيؿ أبل الي ر يديف بديف واحد، و إيما جي وا يهبا 
، (2 مقسما بيف الم ؿ و اليحؿ، و ألحقه رؿ واحد بما شار و شػار لػه الهػوىا اجي ػوا برهميػا و مزدريػا

 ا(5 ، و درزيا و تقيا ااا"(4 ، و مرمطيا و شيييا(3 و زيديقا و م حدا وراارا، و ميط  و دهريا
دراسػ  و يقػاش، اػل أوسػاط الدارسػيف  جدؿ و سجاؿ يقػدي، و و ما تزاؿ ماي  ميتقد الميري محؿ

ارا لػػف اػػل لوػػريا الحػػديث، االمتوػػفح ل دراسػػات الحدي ػػ ، يجػػد رأيػػا اػػل ميتقػػد أبػػل اليػػ ر، أو أالبػػ
لقيدتػػه، اق مػػا تال ػػو ميػػه الرتػػب التػػل تاػػع الميػػري تحػػت لدسػػ  مجهػػر البحػػث و الدراسػػ ا و رػػأّف 
الياس يسوا أو تياسوا أف ال شير الميري، أبياتا راري  ال رؿ غرض مف أغراض الشير، و ال ي را 

 ا(6 السيرات آيات بارل  ال تقؿ لف شيرا ال الجودة، ا ـ يذرروا له إالّ 

                                                           

 .284، ص: 18دباء، ج ٌاقو  الحموي، معجم األ - (1)

المزدكٌة، و هً دٌن أو مذهة ٌعتقد أصحابه إباحرة زواج الوالرد مرن ابنتره، وٌنكررون النبروا .) كمرال  إلىنسبة  - (2)

 (.877الٌازجً، أبو العالء ولزومٌاته، ص: 
قول أتباعها بفناء الدنٌا و اضرمحالل الرروح، و التولرد الرذاتً، و اعتقرادهم برأن  الدهرٌة، و من مبادئها؛ إلىنسبة  - (3)

الروح مصدرها األرأل، تنبأ مع الجسم و تفنى بفنائه، و ؼنً عن البٌان أن هذا المرذهة لرم ٌصرادؾ انتبرارا مرا برٌن 

 (.011المسلمٌن، لنفورهم البدٌد من مبادئه.) كمال الٌازجً، أبو العالء و لزومٌاته، ص: 
سرالمٌة، و أمرا مصرطلح البرٌعة، ٌطلر: علرى مرن إلذاهة االمذهة البٌعً، و هو من برٌن الفرر: و المر إلىنسبة  - (4)

قٌل لهم البٌعة ألنهم باٌعوا علٌا كررم هللا وجهره و ٌقدمونره علرى سرائر أصرحاة رسرول هللا  إنماٌذهة هذا المذهة، و 
ً صرلى هللا علٌره و سرلم نرّص علرى اسرتخالؾ علرً برن أبرً طالرة صلى هللا علٌه و سلم، و هم مجمعون علرى أن النبر

وسرلم، ومرنهم باسمه و أظهر ذلك و أعلنه، و أن أكنر الصحابة ضلوا بترك االقتداء بره بعرد وفراة النبرً صرلى هللا علٌره 
للنبررر، الرردار النقافٌررة  نناعبرررٌة.) علررً كنجٌرران خنرراري، مصررادر نقافررة أبررً العررالء المعررري،الفررر: كنٌرررة أبررهرهم ا

 (.011ص:  ،18م، ط 0118القاهرة، 
 ..062محمد سلٌم الجندي، دٌن أبً العالء، ضمن المهرجان األلفً ألبً العالء المعري، ص:  -(5)
 .061، ص: الساب:المصدر  - (6)
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و الزيدمػػ  و الرفػػر، و  باإللحػػاداريػػؽ اتهمػػه  ار ارمػػأ  آلرار القػػدمار، يجػػدها ل ػػن    ػػو المتوػػفح 
الميري تقيا والحا، و اريؽ حارر ال أمرا، ا  هػو يرمػل الرجػؿ بػالرفر، و ال هػو يحشػرا  يجد اريؽ

ف اػػػل زمػػػرة المػػػؤمييف األتقيػػػارا هػػػذا الفريػػػؽ لػػػادة مػػػا يػػػػُستيتج مػػػف مػػػوامفهـ، أّف الميػػػري يتػػػأرجح بػػػي
لواوؼ رالدة، اتارة ت وح به يمييا، و تارة أالػرى تقػذؼ بػه شػماال، اػ  يرػاد يسػتقر رأيهػـ اػل ميتقػد 

 ن ".ـ" بين بي، يمرف تسمي  هذا الفريؽ، اريؽ الميري
 

 كافر زنديق. موقف الفريق الول: المعري  -
وت الحموي الذي يتهـ قوؿ ياميسيبدأ باستيراض آرار الفريؽ األوؿ، حوؿ التقاد أبل الي ر الدييل،  

الميري ال دييه، و يايه امف الذيف الرجوا لف طال  اهلل، و رفروا بها يقوؿ يػاموت الحمػوي اػل 
ميجمػػه األدبػػل: " و رػػاف متهمػػا اػػل دييػػه، يػػرى رأي البراهمػػ ، و ال يػػرى اسػػاد الوػػورة، و ال يأرػػؿ 

يقوؿ: "  و أيػا ريػت أتيوػب لػه، ا  أما ابف الوردي ا(1 لحًما، و ال يؤمف بالرسؿ و البيث و اليشور"
لرويػػه مػػف الميػػرة  ػػـ ومفػػت لػػه ل ػػن رتػػاب  اسػػتغفر و اسػػتغفري(، اأبغاػػته، و ازددت ليػػه يفػػرةا و 
، ااف هذيف الرتابيف يػدالف ل ػن أيػه  يظرت له ال رتاب   لزـو ما ال ي ـز (، ارأيت التبر ي ميه أحـز

ايهمػػا أف الحػػؽ مػػد الفػػل ل يػػه، و يػػود لػػو ظفػػر  ا هارمػػا حػػاررا، و مذبػػذبا يػػاارا، يقػػر  مػػرػػاف لمػػا يظمه
 ا(2 باليقيف، اأالذا بر تا يديه"

ومف بيف القدمار الذيف اتهموا أبا الي ر اػل دييػه، يجػد ابػف الجػوزي الػذي يقػوؿ اػل مػرآة الزمػاف: " 
أمواله تدؿ ل ػن االػت ؿ لقيدتػه، و رػاف ظػاهر أمػرا الميػؿ إلػن مػذهب البراهمػ ، أليهػـ ال يػروف ذبػح 

حيػواف، و يجحػػدوف الرسػػؿ، و مػػد رمػػاا جمالػػ  بالزيدمػػ  و اإللحػػاد، وذاؾ  أمػػر ظػػاهر اػػل ر مػػه و ال
ا رمػا يقػوؿ أياػا محوػيا زيادمػ  (3 أشيارا، و أيه يرد ل ن الّرسؿ، و يييب الشػرارع و يجحػد البيػث"

 ا(4 اإلس ـ: " زيادم  اإلس ـ     : ابف الروايدي، و أبو حياف التوحيدي، و أبو الي ر"
ذرػػر ابػػف الجػػوزي أبيػػات شػػير ل ميػػري، دلػػي  ل ػػن رفػػرا و زيدمتػػه، و مػػف هػػذا األبيػػات يسػػوؽ هػػذا 

 األبيات ال    ، ل ن سبيؿ الم اؿ ال الحور:
                                                           

 .215ٌاقو  الحموي، معجم األدباء، ص:  -(1)
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 ـقــــولــــقمنا صدقتم كذا ن        حكيمقمتم لنا خالق            
 واـــــــقولان        و ال مكان أال فــــــــزعمتموه بال زم           
 (1)ـولـبـيٌ         معناه ليست لنا عــقــىذا كالم لو خ           

 ـ ييّ ؽ ل يها بقوله: " أيظر إلن حمام  هذا الجاهؿ، أيرر أف يروف الالالؽ موجودا، ال ال زماف و  
ا (2 اهلل" ال ال مراف، و يسل أيه أوجدهماا و إيما َذررُت هذا مف شيرا لُيستدؿ بهػا ل ػن رفػراا ا ييػه

و هذا اإلماـ االر الديف ال رتابػه   األربيػيف اػل أوػوؿ الػديف (، يػرّد ل ػن هػذا األبيػات مػار : " و 
 ا(3 مد هذى هذا ال شيرا "

رما يجد أياا ابف لقيؿ الذي اتهـ الميري اتهاما شيييا بقوله: " مف اليجارب أف الميري أظهر ما 
مب   شبهات الم حديف، بؿ مور ايه رؿ التقوير، و سقط  أظهر مف الرفر البارد، الذي ال يب   ميه

مف ليػوف الرػؿا  ػـ التػذر  بػأف لقولػه باطيػا، و أيػه مسػ ـ اػل البػاطفا اػ  لقػؿ لػه و ال ديػف  أليػه 
تظاهر بالرفر، و زلـ أيه مس ـ ال الباطفا و هذا لرس ماايا الميااقيف و الزيادم ، حيث تظاهروا 

هػؿ رػاف اػل بػ د الرفّػار حتػن يحتػاج إلػن أف يػبطف اإلسػ ـ  اػ  أسػالؼ باإلس ـ و أبطيوا الرفرا ا
 ا(4 مف طريق  الزيادم  و الميااقيف" لق  ممف س ؾ هذا الطريق  التل هل أالّس 

و مد روى الوفدي ال الواال بالوايات، موؿ القاال أبو يوسؼ لبد السػ ـ القزوييػل، الػذي مػاؿ: 
 ا (5 ق ت له: ودمت إال األيبيار ل يهـ الس ـا اتغيار لويه"" ماؿ لل الميري لـ أهج أحدا مط، ا

و مد راف  ابف الجوزي مف أشػهر القػدمار، الػذيف رمػوا أبػا اليػ ر باإللحػاد و الزيدمػ ، و الػذي يقػوؿ 
اػل الميػتظـ : " و مػد ُحرػل ليػا لػف أبػل زرريػا أيػه مػاؿ: مػاؿ لػل الميػري: مػا الػذي تيتقػد؟ اق ػت اػػل 

ا أما  القفطػل اقػد مػاؿ: " و (6 شاؾ اقاؿ: هرذا شيالؾ" التقادا، اق ت: ما أيا إالّ  يفسل: اليـو ألرؼ
و حد يل الوزير االر الدول  أبو يور بف جهير، ماؿ حد يل  الميػازي الشػالر، مػاؿ: اجتميػُت بػأبل 

يمػػاف، وم ػػُت لػػه: مػػا هػػذا الػػذي ُيػػروى ليػػؾ و ُيحرػػن؟ اقػػاؿ: حسػػديل مػػوـٌ، اليػػ ر الميػػري بميػػرة اليّ 
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، و أسػاؤوا إلػلّ ارػذ ا اق ػُت لػه: ل ػن مػاذا حسػدوؾ و مػد تررػَت لهػـ الػدييا و اآلالػرة؟ اقػػاؿ: و بوا ل ػلا
 ا (1 اآلالرة أيها الشيخ  اق ُت: إي و اهلل"

رما أورد القفطل موؿ غرس الي يم  الذي ماؿ متحد ا لػف أبػل اليػ ر الميػري: " و أذرػر ليػد ورود 
إظهػػػارا اإللحػػػاد و رفػػػرا، و مييػػػا غػػػ ـ ُييػػػرؼ بػػػأبل غالػػػب بػػػف الالبػػػر بموتػػػه، و مػػػد تػػػذارريا أمػػػرا، و 

يبهاف، مف أهؿ الالير و الس م ، و الفقه و الدياي ، ا مػا رػاف مػف غػد يوميػا حرػن ليػا، اقػاؿ: ُأِريػت 
البارح  ال ميامل رج  شػيالا اػريرا، و ل ػن لاتقػه أاييػاف متػدلياف إلػن االذيػه، و رػؿ ميهمػا يراػع 

يػه لحمػػا يػزدِردا، و هػػو يوػػيح و يسػتغيث، اق ػػت: مػف هػػذا؟ اقيػؿ لػػل: هػػذا امػه إلػػن وجهػه، ايقطػػع م
 ا(2 الميري الم حد "

رمػػػا رّد القااػػػل أبػػػو جيفػػػر محمػػػد بػػػف إسػػػحاؽ البحػػػارل الزوزيػػػل ، ل ػػػن الميػػػري بقوػػػيدة أبياتهػػػا  
 جارح ، اارتفن بالشير وسي  ، ل تيبير لف تذمرا، حياؿ واع الميري الدييل، مار :

 ـان         لما خال عن ربقِة اإليمــانـــكمٌب عوى بمعرة النُّعمــ              
 (3)يانـأمعرة النُّعمان ما أنجَبت إذ         أخرجِت منك معّرة الُعم              

مػػاؿ يػػاموت الحمػػوي: " مػػرأُت اػػل رتػػاب اَ ػػؾ الميػػايل: إّف ر يػػرا مػػف الجهػػاؿ ييػػّد المػػوَت ظ مػػا مػػف 
 وػػػػػػػػػػػػػػػيستقبحه، بما ايه مف الييم ، و الحرم  الراح  و المو ح ، و مد ماؿ أب الباري لّز و جّؿ، و

اليػػػ ر بػػػف سػػػ يماف الميػػػر ي مػػػع تحذلقػػػه و دلػػػواا الطوي ػػػ  اليرياػػػ ، و شػػػهرة يفسػػػه بالحرمػػػ  و  
 مظاهرته:

 و بعنت أنت لقتميا ممكيــن  و نييت عن قتل النفوس تعمدا          
 (4)ما كان أغناىا عن الحالين!  ـا       ـــــــيا معادا نانيــو زعمت أّن ل   

و هػػذا رػػ ـُ مجيػػوف ميتػػوا، ييتقػػد أّف القتػػؿ رػػالموت و المػػوت رالقتػػؿ، ا يػػت هػػذا الجاهػػؿ لّمػػا ُحػػِرـ 
 ا(5  الشرع و َبْرَدا، و الحؽ و ح وته، و الهدى و يورا، و اليقيف و راحته"

                                                           

 .41القفطً، انباه الرواة، ضمن تعرٌؾ القدماء بأبً العالء المعري، ص:   - (1)
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يدة أبل الي ر الميري، حيف يقوؿ ال حقه: " مّبحه اهلل  ما أجرأا رما أف البف السبرل مومفا ال لق
، يػػأتل مومػػؼ ابػف السػػبرل، بيػد أف يسػػَب ل ميػػري مػوؿ البيتػػيف المشػػهوريف و  1 ل ػن اهلل لػػّز و جػّؿ"

 أولهما:
 (2)كم عاقٍل عاقٍل أعيْت مذاىُبو    و جاىٍل جاىٍل تْمقاُه مرُزوقا     

 

 ي مؤمن تقي.موقف الفريق الناني: المعر  -
ذهب الفريؽ ال ايل مف الي مار القػدامن، لرػس مػا ذهػب إليػه الفريػؽ األوؿ، مػف تجػريح و تجػريـ   

إف وػػّح  –اريػؽ مػدااع لػف الميػري  ،لميػري اػل دييػه، و وػ ته بربػه لػز وجػّؿا هػذا الفريػؽ ال ػايلا
تشػػوبها شػػوارب، و ال ، ال لميريبػػا إيمػػايهـو لقيدتػػه الديييػػ ، اهػػل ل ػػن حػػّد التقػػادهـ و  -التيبيػػر 

 تيتريها تشققات الرفر و الزيدم ا
ل ن رأس الفريؽ ال ايل، و القارؿ بس م  ميتقد الميري الدييل، يجد المؤّرخ المشهور، رمػاؿ الػديف 
ابػػف اليػػديـ، الػػذي ألّػػؼ رتابػػا رػػام  ل ػػدااع لػػف الميػػري، و الػػذود لػػف سػػميته و شػػهرته، التػػل تيػػّدت 

أمطار اليالـ، مؤ رة ال أدب أدبارها و شػيرارهاا الرتػاب موسػـو  إلن، لتوؿ الحدود الجغرااي  اليربي 
 ي لف أبل الي ر الميري (ا ي ال داع الظ ـ و التجرّ بػػ:   اإليواؼ و التحرّ 

مريب اليهػد بػالميري، و هػو  و يرى الدرتور سامل الريالل أّف لدااع ابف اليديـ ميمته الربيرة، اهو 
االطػ ع، و اقيػه مجتهػد، و لػالـ متػزف الفرػر، و شػالر يتػذوؽ األدب، و  ح بل، و هػو أديػب واسػع

يم ػػؾ ياوػػي  الوػػيي ، و مؤلػػؼ رتػػب اػػل شػػؤوف الفرػػر، رتػػب اػػل التػػاريخ اأبػػدع، و رتػػب اػػل غيػػر 
التاريخ اأطرب، و مد مػرأ رتػب الميػري أو أر رهػا مػرارة اهػـ و ولػل، اآلمػه أف يوػبح هػذا الفي سػوؼ 

يقوؿ ابف اليديـ: " ابتدرُت ا (3 لجه ر، و أف تفسر آراره ل ن غير مقودهاالحريـ ماغ  ال أاواا ا
دويه مياا ، و ايتوبُت ليه مجادال، و ايتدبُت لمحاسػيه يػام ا و ذرػرت اػل هػذا الرتػاب مولػدا و 
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و اجتهادا القوي  زهدا،يسبه، و تحوي ه ل ي ـ و ط به، و دييه الوحيح و مذهبه، و ورله الشديد و 
 ا(1 ا، و طيف القادح ايه و رد ا، و داع الظ ـ ليه و ود ا"و ِجد  

 و ال اإليواؼ يقوؿ ابف اليديـ مداايا، و راشفا لف دسارس  الذيف رموا باإللحاد:
" موػػدا جمالػػ  لػػـ يُيػػوا وليػػػه، و حسػػدوا إذ لػػـ ييػػالوا سػػييه، اتتبيػػػوا رتبػػه ل ػػن وجػػه اإليتقػػػاد، و 

يف ل موا سػ متها مػف الييػب و الشػيف، سػ روا ايهػا ميػه مسػ ؾ وجدوها الالي  مف الزي  و الفساد  اح
الرػػذب و المػػيف، و رمػػوا باإللحػػاد و التيطيػػؿ، و اليػػدوؿ لػػف سػػوار السػػبيؿ، امػػيهـ مػػف واػػع ل ػػن 
لسايه أمواؿ الم حدة، و ميهـ مف حمؿ ر مه ل ن غير الميين الذي مودا  اجي ػوا محاسػيه ليوبػا، 

و زهدا ِاسًقا، و رشقوا بػأليـ السػهاـ، وأالرجػوا لػف الػديف و اإلسػ ـ، و حسياته ذيوبا، و لق ه حمقا، 
  ا(2 و حّراوا رِ مه لف مواايه، و أوميوا ال غير مواميه"

رما يقوؿ أياا ابف اليديـ، لف ت لب الحسػاد بشػير أبػل اليػ ر، و تقوي ػه مػا لػـ يق ػها يقػوؿ ابػف 
و راف رال اهلل ليه ُيرمن مف أهػؿ الحسػد لػه  اليديـ: " و مرأت بالط أبل اليسر  الميري ال ذررا:

بالتيطيؿ، و ييمؿ ت مذته و غيرهـ ل ن لسػايه األشػيار ياػميويها أماويػؿ الم حػدة موػدا له رػه و 
 (3 إلت ؼ يفسه، اقاؿ رال اهلل ليه:  إي ارا

 ــــــــوانــــــــــــــــــواجيتيم إال بإىـ      ــــــــاـــــــــحاول إىواني قوم فم         
 ـــــيـــــــوانـــــــــــــــــــفغيروا نّية إخ       ـــــمــــــــــُيحرِّشوني بسعاياتيــــ         
 وانــــالمريخ في الشيب و كي      لو استطاعوا لوشوا بي إلى         

 و ماؿ أياا:
 يا غــــــــــريتُ ــــــــــو بحمد خالق  ــــة      ــــــــــــــــغريت بذمي أمــّـــــ         

 ـــــــــتـو بريـــــــــــــــــــو من بريت   ت     ـعــو عبدُت ربي ما استط         
 مّي و ما فـــــــــــريتــــــــــشدٌة ع  ـــا      ــــــــو َفَرْتنَي الُجيّال حـــــــ         

 ـــتُ ـــي ىويـــــــــــــــــو عندىم أن ــــــس       ــــسعروا عمّي فمم أحـــ         
  ــتُ ـــــرك َحنبريــــــــــــــــِكذٌب لعم ــــــو       ـــــع ما فاىوا بـــــو جمي         

                                                           

كمال الدٌن ابن العدٌم، اإلنصراؾ و التحرري فرً دفرع الظلرم و التجرري عرن أبرً العرالء المعرري، ضرمن تعرٌرؾ  - (1)

 .264 – 263ري، ص:القدماء بأبً العالء المع

 .262، ص: المصدر الساب: – (2)

 . الحنبرٌ : الخالص. و األبٌا   لم ٌرد  ذكرها فً دٌوانٌه.44، ص: 18الصفدي، الوافً بالوفٌا ، ج  - (3)
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و ممػػا يػػدؿ ل ػػن وػػح  لقيدتػػه مػػا رواا الحػػااظ  السػػ فل، مؤرػػدا أف الميػػري مػػؤمف تقػػل، يظػػرا لمػػا 
ل المهػػذب لبػػد المػػييـ أحمػػد السػػروجل، لػػف القااػػل أبػػل الفػػتح الػػذي مػػاؿ: " سػػميه مػػف القااػػل أبػػ

دال ػػت ل ػػن أبػػل اليػػ ر ذات يػػـو بػػالميرة، اػػل ومػػت ال ػػوة بغيػػر ل ػػـ ميػػه، و ريػػُت أتػػردد إليػػه و أمػػرأ 
 ل يه، اسميته ييشد مف موله:

 ـجوزُ ــــــــــعاُب     وُعمَِّرْت ُأمُّيا العـــــــــكم بودرت غادة كَ          
 ــــزُ ـــــوًفا     و القبُر ِحرٌز ليا َحريــــــــأْحَرَزىا الوالداِن خ         
 وزُ ـيجوز أن ُتبِطَئ المنايا     و الُخْمُد في الدىِر ال َيجُ          

 ػػـ تػػأّوا مػػرات، و تػػ :    إفا اػػل ذلػػَؾ آليػػً  لمػػْف الػػاَؼ لػػذاَب اآلالػػرِة ذلػػَؾ يػػوـٌ مجمػػوٌع لػػه اليػػاُس و 
ُرُا إالا أَلَجػٍؿ ميػدوٍداذ ـُ َيْفػٌس إالا ِبنِ  يػـو لؾ يوـٌ مشهوًدا و ما ُيػؤال   َسػييدٌ و  ذِيػِها اِمػيُهـ َشػِقل  َيػأِت ال َتَر اػ
 ـ واح و برن برار شديدا و طرح وجهه ل ن األرض زمايا،  ـ راع رأسه و مسح وجهه، و  ا(1  ((

سيدي، مالل أرى ال وجهؾ أ ر غيظ؟ اقاؿ: ال يا  ماؿ: سبحاف مف تر ـ بهذا ال القدـ  اق ت له: يا
أبا الفتح، و لرف أيشدُت شيرا مػف رػ ـ المال ػوؽ، و مػرأُت شػيرا مػف رػ ـ الالػالؽ، ا حقيػل مػا رأيػَت، 

 ا(2 اتحققُت وح  دييه و موة يقييه"
ذرػػر القفطػػل اػػل ايبػػاا الػػرواة، أّف محمػػد بػػف طػػاهر المقدسػػل مػػد مػػاؿ: " سػػميت الػػرريس أحمػػد بػػف 

أبا الحسف ل ل بف أحمد بف يوسؼ الهّراري، لػف  اإلس ـدوس الواراويدّي بها يقوؿ: سألُت شيخ لب
رمػػا ذرػػر  ا(3 اقػػاؿ: رجػػؿ مػػف المسػػ ميف " –و رػػاف رآا  –أبػػل اليػػ ر بػػف سػػ يماف التيػػوالل الميػػري 

قد أبل الييدروسل ال اليور الساار، أف المجد الفيروزأبادي واحب القاموس، مد ماؿ متحد ا لف ميت
الي ر: "  و الياس ايه ارمتاف، اميهـ مف يرفرا و يزلـ أيه رػاف زيػديقا، و مػيهـ مػف هػو باػد ذلػؾا 

، ل ػػػن أف اػػػل شػػػيرا مػػػا يػػػدؿ ل ػػػن التوحيػػػد الوػػػريح، و االلتقػػػاد و اػػػل ظػػػاهر أشػػػيارا زيدمػػػ  ر يػػػرة
 ا(4 الوحيح"

                                                           

(
1
 ا105، 103،104:اآليات سورة هود، -(

. و األبٌرا  ممرا لرم 134 – 133العباس المكً،  نزهة الجلٌس، ضمن تعرٌؾ القدماء بأبً العالء المعري، ص: - (2)

 ٌُروى له فً دٌوانٌه.

 . 816، ص: 18القفطً، انباه الرواة، ج  -(3)
(

4
 .287العٌدروسً، النور السافر، ضمن تعرٌؾ القدماء بأبً العالء، ص:  -( 
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يقولػوا اػل دييػه، إاّل الاليػر رػؿ هذا هو مومؼ الفريؽ ال ايل مف القدمار، الذيف أيوفوا الميري، ا ػـ 
الالير، أليهـ أدرروا لظم  الرجؿ، و اطيته، و آميػوا بقولػه وبفي ػه، ال ػذاف ال يحيػداف لػف طالػ  اهلل 

 األحدا
 

 : المعري حائر متردد.) بين بين(الموقف النالث -
ال يرلػػوف بػيف المومػػؼ الػذي رفّػػر الميػػري، و حشػرا اػػل زمػرة الػػذيف   ي مػس مومفػػا  ال ػا بػػيف المػػومفيف

لإليمػاف بػاهلل حقػاا و بػيف الفريػؽ الػذي راح يػدااع لػف الُمفتَػرى ل يػه اػل دييػه، و يوػّد ليػه هجمػػات 
المتهميف الحسادا إيه مومؼ الذيف ال يروف رفر الميري، و ال يقولوف بنيمايه، أليهـ بقوا حارريف مف 

  مف  و يسػػتقر يقييػػه؟ أـ يشػػّؾ، الرجػػؿ و لقيدتػػه، اػػرأوا ايػػه ذلػػؾ الحػػارر الػػذي ال يػػدري مػػا يوػػيعا أيػػؤ 
 و يمال ال شره أشواطا و أشواطا؟ا

يقوؿ الباالرزي مف دوف أف يجـز بنيماف الميري أو رفرا : " ارير ما له ال أيواع األدب اريب، 
و مرفػػوؼ، اػػل ممػػيص الفاػػؿ م فػػوؼ، و محجػػوب، الوػػمه األلػػّد محجػػوجا و مػػد طػػاؿ اػػل ظػػ ؿ 

إياؤا، و ليديا البر بوػرا، و اهلل أل ػـ ببوػيرته، و المط ػع  إللحادبااالس ـ آياؤا، و لرف ربما رشح 
 ا (1 ل ن سريرته"

االباالرزي هيا، ال يرفر الميري، و ال يقوؿ بنيمايه، إيه حارر ال أمر  الرجػؿ و لقيدتػه، اأاػيؼ 
ر أو اإليمػػاف ليػػد البػػاالرزي، أف يتػػرّؾ الحرػػـ هلل وحػػدا، اهػػو أل ػػـ بالبايػػا الق ػػوب، و مػػا ُترّيػػه مػػف رفػػ

 إيمافا
و هذا الوفدي، الذي يرى أيه مف المحتمؿ أف  الميري تاب و أياب، بيد ما ماله ال لزومياته مف 
أشيار، و التل توحل بزيدمته و الروجه لف الطريؽ القويم ، أبيات يوفها الوفدي بالر يرة، و ليس 

فدي: " سػألت الشػيخ اػػتح ايهػا حي ػ ، إذ ايهػا مػف القػوؿ بالتيطيػؿ و االسػتالفاؼ بػاليبواتا يقػوؿ الوػ
الديف بف سيد الياس اق ُت لػه: مػا رػاف رأي الشػيخ تقػّل الػديف بػف دميػؽ الييػد اػل أبػل اليػ ر؟ اقػاؿ: 

 (2 «:لزـو ما ال ي ـز» راف يقوؿ و هو ال حيرة، م ُت: و هذا أحسف ما يقاؿ ال أمرا أليه ماؿ ال 
      

                                                           

 .16دمٌة القصر، ضمن تعرٌؾ القدماء بأبً العالء المعري، ص: الباخرزي،  - (1)
 .45 – 44، ص: 15وفٌا ، ج الصفدي الوافً بال - (2)
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 ن البسيطة أن يبكواضحكنا و كان الضحك منا سفاىة     وحق لسكا     
 (1)كُ ــــبـــسـا     زجاج و لكن ال ُيعاد لنا ـــــــــــــــــنـــــــُتحطمنا اليام حتى كأنّ      

ومػػد رد ل يػػه محمػػد بػػف أبػػل يوػػر اليميػػل القيروايػػل األشػػيري المػػتر ـ، الميػػروؼ بػػابف أبػػل رديػػ ، 
 (2 يرد ل ن أبل الي ر:ليدما سمع  يوما، مار  ييشد هذا األبيات ل ميري، اقاؿ 

 من لو المـــمك (3)ـادق        سيسبكنا بعد التوىــكذبت و بيت اهلل حمفة صـــ     
 كـــفردوس ما عندنا شــتعارف في ال  و نرجع أجساما صحاحا سميمة            

 تأالذ ويؿأما وشيرا شالوه ال مالوا ومد الوومه الّ ذل ، ايتقادات الميرة إذف، مف حريـ يس ـ لـ
تباله باإللحاد و الزيدم  الترفير، ورموا ميحن  الميػري الوػـو ويستيد الميتقدا ال البراهم  مس ؾ وا 
 ل ػن بػذلؾ، مؤرديف  " ي ـز ال ما لزـو" الميروؼ بػػػػػ  الشيري ديوايه داتل تحويها شير أبيات ل ن

 يفػوس بهػا اػامت التػل راوأارػا حياتػه، اػل الميػري لطريقػ  وشػجب يقػد مػف إليػه يػذهبوف مػا وحػػػ 
 الشػيري  أف الػيص يػروف اهػـ يزلمػوفا رمػا الشػريرة دلاويػه مػف يفػورهـ و الحّسػاد، و الحامػديف
يمػا احسػب، ال ػذة أجػؿ مػف تقػاؿ التػل الشػيري ، اليوػوص ربػامل لػيس لزومياتػه، ال ل ميري  هػل وا 

 جاهػدا يسػين راشػي اػل الميػري أف بمييػن .( 4  ت ػؽم إلػن تتوجػه ودلػاوي مقاود تتامف يووص
 أيوػارا وا سػفته وأارػارا توػوراته ا ػؾ إلػن ياػـ وأف الحيػاة، اػل مذهبػه إلػن اليػاـ الػرأي توجيػه إلػن

يمػا بػه، ُيت ػّذذ الشػير أف إلن القاال الشير، موؿ ال ل يه متيارؼ هو ما لرس .وّمتبييف  يػيظـ وا 
 و الرميقػ  الميػايلب الفّيااػ  المشػالر ايػه الشػالر ويدغػدغ يفػس ييتػري غريػب إحسػاس يتيجػ 

االسػتحواذ ل ػن  و المت قػل ل ػن التػأ ير الشػالر، هػدؼ بػذلؾ يرػوف وبالتػالل المرهػؼ،  اإلحسػاس
  .لواطفه والفوز بتياطفه

                                                           

برً العرالء المعرري علرى النحرو أورد الدكتور كمال الٌازجً هذٌن البٌتٌن، فً برحه لردٌوان لرزوم مرا ال ٌلرزم أل - (1)

 التالً:
 ضحكنا، و كان الضحك منا سفاهة،     و حق لسكان البسٌطة أن ٌبكوا

 بكـٌعاد له سـ زجاج، و لكن ال ٌحطمنا صرف الزمان كأنــــــــــــنا     

 (.888، ص: 10) أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، ج 
(

2
 .212ابن باكر، فوا  الوفٌا ، ضمن تعرٌؾ القدماء بأبً العالء، ص:    - (
 التوى: الهالك، و فً األصل   النوى . – (3)

 (
4
)
 
 .158 :ص   -ؿخصعا – اٌّعغٞ عٕض األصثٟ اٌشطبة فٟ اٌّتٍمٟ تفبعــً ٚ ؿ١ّغ، إٌض د١ّض-  
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لقد أشار الدرتور  أمجد الطراب سل إلن أف " مبيث هذا التهـ ال األر ر الغالػب أمػور    ػ : أولهػا 
رهبه و امتيالػه لػف أرػؿ الحيػواف و مػا ييتجػها و  اييهػا مس ؾ الميري ال حياته و يسره و زهدا و ت

رتػػاب   الفوػػوؿ و الغايػػات( و هػػو رتػػاب أمػػ ا الميػػري بأسػػ وبه الميّمػػؽ الميػػروؼ اػػل تمجيػػد اهلل و 
    ديوايػػػه المشػػػهور  –و هػػػو األهػػـ  –حمػػداا اػػػزلـ الوػػومه أيػػػه أراد بػػه مياراػػػ  القػػػرآفاااا و  ال هػػا 

( و مػػا ورد ايػػه مػػف أمػػواؿ ال يال ػػو بياػػها مػػف جػػرأة و ليػػؼ، و يقػػد مػػاٍس لرجػػاؿ    لػػزـو مػػا ال ي ػػـز
األديػػػاف و أوػػػحاب المػػػذاهب و الطػػػرؽ، مػػػف رػػػؿ مػ ّػػػػ  و طارػفػػػػ ، رمػػػا ال يال ػػػو بياػػػها اآلالػػػر مػػػف 

 ا (1 غموض يبيث ل ن التساؤؿ  و االستفسار"
 ل يػه وتػيّغص جسػدا ؽتمػزّ  أماويػؿ مػف ل يػه يقػاؿ مػا لرػؿ واستػػػيرارا م قػه لػف الميػري رػػػّ لب ومػد  

 :يقوؿ اتجدا راحته
 (2)ُصحر كذنب إالّ  تجن لم          فينا؟ ُأخذت ذنب بأيّ             

 األحرػاـ ت ػؾ إط ؽ سبب ولف واالتهاـ، األذّي  سبب لف ومستفهما متيجبا يتسارؿ هيا االميري 
 إلن بالميري داع ما وهذا حم ت، وما الدييا بهمـو الم قؿ شالوه ول ن البرير شيرا ل ن الجزااي ،

 رأيػه و محاولػ  مػوؿ الر ّػ ، الباليػ   يابػه لف األذي  و االتهاـ غبار ل ن أمشاط أرج ه، ويفض القياـ
 زجر  بػ   رتابا ليويه أيشأ إذ الّطالييف، مزالـ ل ن ايه يردّ  رتاب ال ؿ مف ليه، ميؿ ما رؿ لف

ياػا رتابػا اػل الػرد ل ػن الوػومه وسػمه بيجػر إليػه، رمػا ألػؼ أ اليسػب   ابػت مؤلػؼ (، وهػو اليػابح
 أبػو واػع " ومػد  : ايقػوؿ ابػف اليػديـ اليػديـ وابػف الحمػوي يػاموت مػف رػؿ إليه أشار ما وهذا.الزجر
 ، الوػحيح لػذرا ايػه وبػّيف. والقػادح ل يػه المػزري طيػف ايػه أبطػؿ اليػابح، بزجر وسمه رتابا الي ر
يمايه  موااع ايه بيّػف الّزجر، بيجر وسمه برتاب ذلؾ أْتَبع  ـ .  الفويح ر مه و َوْجهَ  ، الوريح وا 
 رفػرا، ليػدهـ تحقّػؽ بػؿ لػذرا، لهػـ اّتاػح وال ، زجػرا يمػييهـ ا ػـ . الفجػر بيػاف ل يػه بهػا طييػوا

 أررمػوا وال حرمته يرلوا ا ـ . وماموا أمرا ال وميدوا والموا، له ايتوروا  ولّيفوا   ذلؾ ل ن وتجرؤوا
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 جار مف ورّفرا التشديد، غاي  ذلؾ ال وشّددوا باألساييد رفرا حروا حتن ذم ، وال إالا  رامبوا وال ل مه،
 ا (1 بالتق يد " بيدهـ

 اليػ ر أبػل إلػن اليسػب   ابػت رتػاب اليػابح، زجػر رتػاب أفّ  إلػن يشػير الذي البدييل يوسؼ ورذلؾ
 لػف والجػواب القػرآف ميارا  نإل يسبه مف ل ن الردّ  ال رتابا الي ر أبو أّلؼ ومد بقوله: " الميري
 ايػه ردّ  ،)اليابح زجر ( الرتاب وسّمن. والطغياف بالرفر بسببها ورموا ، يظمه مف استالرجوها أبيات
 ا(2 "القادح و دييه ال الّطالف ل ن
 يسب  ذرروا ،آالريف مؤراليف إلن اليابح زجر لرتاب تحقيقه ال الطراب سل أمجد الدرتور أشار مد و

 الجػوزي ابػف سػبط و الػرواة، ايبػاا اػل القفطػل : مػيهـ و الميػري، اليػ ر أبل إلن بحاليا زجر مؤّلؼ
      اػل اليمػري اهلل ااػؿ ابػف و ،)اإلسػ ـ تػاريخ (  اػل الػذهبل الديف شمس و الزماف، مرآة ال 

 ا(3 )بالوايات الواال  ( ال الوفدي و  )األبوار مسالؾ   (
 هػذا و ،(ي ػـز مػاال لػزـو    شػيرا بػديواف اتوػاؿ أو ػؽ متوػؿ "  النـابح زجر  " الميري مؤلؼ إف

 ما ب زـو اليابح بأيه مؤّلٌؼ:  " يتيّ ؽ زجر  لف الميري الي ر ألبل ترجمته ال يقوؿ الحموي ياموت
، ال ،  ال ما لزـو مف أبيات ل ن تر ـ الجهّاؿ بيض أفّ  ذلؾ و ي ـز  األذيػ ، و التشػّرر بهػا يريػد ي ػـز

 ا(4 رارا " هو و الرتاب هذا اأيشأ هذا، ييشئ أف ودماُؤاأ الي ر أبا األـز
الي ر رسال  وسمها برسال  الابييف، بيث بها إلن أمير ح ب  ماؿ بف والح يشرو  أبورما رتب 

، غايػ  إيذارػه و إه رػه، و وْاػِيه اػل مومػؼ   ايها، تحريؼ رج يف لػبيض شػيرا اػل لػزـو مػا ال ي ػـز
يسػػخ أوػػ ي  و مو قػػ  مػػف الػػديواف اػػل ح ػػب، مرتوبػػ  بأيػػدي أميػػار  حػػرجا داليػػا إيػػاا أف يّط ػػع ل ػػن

أتقيارا يقوؿ الميري ال رسال  الابييف: و ال ح ب حماها اهلل، يسخ مف هذا الرتاب، بالطػوط مػـو 
 قػػات ُييراػػوف ببيػػل هاشػػـ، أحػػرار يسػػر ، أيػػديهـ بحبػػؿ الػػورع متمسػػر ، جػػرت لػػادتهـ أف ييسػػالوا مػػا 

 ا(5 ظهرت الحج  بما م ُت ايه -اليسخ -أم يها و إف أحارت 
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، أو  المؤلاػؼ الػذي رّد ايػه اسػمهلـ يرف الوـ أبل اليػ ر، الوػما ظػاهرا باريػا، انييػا ال يجػد حتػن 
هػذا الالوػـ و ال  اسػـل ن أبيات الميػري، متهمػا إيػاا بالزيدمػ  و الرفػر،  ػـ إّف الميػري لػـ يشػر إلػن 

ؿ إيها مستيتج  مف رد أبل الي ر ال زجػر اليػابحا إلن مؤلافه، و لـ يذرر ليا مطالف هذا الالوـ، ب
اأبو الي ر " إيما راف يرد ل ن الوـ واحد بيييػه، ال ل ػن الوػـو ر ػر، اهػو يوجػه ر مػه إلػن هػذا 
الالوـ بوورة المفرد دارماااا، و يغ ب ل ن الظػف أّف الوػما ألبػل اليػ ر رتػب رسػال  يتيقػب ايهػا 

ااا، و ممػا يؤسػؼ لػه أييػا ال ييػرؼ شػيرا لػف هػذا الالوػـ بالػذات، و لػف  أمواله ال لزـو مػا ال ي ػـز
الرسال  التل رتبها ال الطيف ل ػن ال زوميػات و وػاحبها  اػأبو اليػ ر ال يشػير اػل هػذا المقتطفػات 
التل بيف أيدييا مػف   الزجػر( إلػن شػلر مػف هػذاا رمػا أييػا ال ييػرؼ مطػالف هػذا الالوػـ و آرارا و 

 ا(1 التقريب مف أمواؿ أبل الي ر يفسه ال هذا المقتطفات"أمواله إال مستيتج  ل ن وجه 
مهما يرف مف أمر، اايػه ال يجػوز ليػا أف  يحرػـ ل ػن الرجػؿ و لقيدتػه، اقػط اهلل وحػدا ال شػريؾ لػه، 
مف يستطيع الحرـ ل ن لبادا اػل م ػؿ هػذا األمػورا ا ػيس ليػا الحػؽ أف يرفػر أبػا اليػ ر الميػري، و 

ف بيف الموامؼ ال    ، انييا يقوؿ بقيال  لالي   أف الميري لـ يرف راارا و ال إف أرديا تبي ل مومفا، م
 زيديقا، و حجتيا ال ذلؾ هذا األمور:

، و اسػػػتقامته   أوال: - إف األبيػػػات التػػػل تػػػدؿ ل ػػػن حسػػػف لقيدتػػػه اػػػل ديوايػػػه لػػػزـو مػػػا ال ي ػػػـز
ُتَقّدر األبيػات التػل مالهػا اػل الدييي  أر ر بر ير، مف األبيات التل يرويها له حسادا الطاليوفا إذ 

تمجيػػد اهلل، و االلتػػراؼ لػػػه باليظمػػ ، و الجهػػر بيبادتػػػه، و االجتهػػاد مػػف أجػػػؿ ب ػػوغ راػػػا اهلل و 
لفػوا، ُتَيػد  بالمرػات، بػػؿ بػاأللوؼا ل ػن لرػػس األبيػات التػل يسػػومها الطػاليوف، موػد التجػػريح و 

م ي ػػً  ِم ّػػ  اهتمػػاـ الطػػالييف باألبيػػات الترفيػػر، و التػػل تيػػّد باليشػػرات اقػػط، اهػػل ميػػدودة جػػدا، و 
يمايػها أبيػات ال زوميػات وجػدياها   إذا تتبييػا  الشيري  الوريح ، التل ت بُت وح  لقيػدة الميػري وا 

تيقسـ إلن مسميف: األبيات الظاهرة البيي  ال مياييها وأهدااها، واألبيات المتشابه  الغاماػ  التػل 
األولػػػن هػػػل األبيػػػات الغالبػػػ  وتشػػػمؿ أر ػػػر الػػػديواف، وتيػػػد  تػػػدلو إلػػػن التسػػػاؤؿا واألبيػػػات الظػػػاهرة

 األبيػػػػػػػػػػػات المتشػػػػػػػػػػػابه  امحػػػػػػػػػػػدودة جػػػػػػػػػػػدًا ال تتجػػػػػػػػػػػاوز اليشػػػػػػػػػػػراتا أمػػػػػػػػػػػابالمرػػػػػػػػػػػات واأللػػػػػػػػػػػوؼا 
واليجيػػػب أف األبيػػػات المؤميػػػ  الر يػػػرة ال يرويهػػػا اليػػػاس وال ييق ويهػػػا، وال يرػػػادوف ييراويهػػػا، واف  
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ويستشهدوف بهػا وحػدها اػل دراسػتهـ تقريبػا، ويحفظهػا  األبيات المتشابه  هل التل يتداولها األدبار
و الغريػػب اػػل األمػػر  الطػػ ب ويرددهػػا اليػػاس اػػل مجالسػػهـ ر مػػا مػػر ذرػػر أبػػل اليػػ ر الميػػريا

أياا، أف هذا األبيات الوريح ، الُم بت  لحسف  التقػاد الميػري الػدييل، ُتاػرب لػرض الحػارط، 
و يتياسػػوا مػػػا ايهػػا مػػف حجػػػ  دامغػػ ، الدمػػ  لمػػػومفهـ  و رػػأّف ُمتاِهػػػػمل الميػػري يتيمػػػدوف تجاه هػػا،

الترفيػػري، و إشػػبالا مػػيهـ ليزلػػ  اتهػػاـ الاػػيفار مػػف المػػؤمييف، اػػل حػػيف يػػتـ التمسػػؾ ببيػػت مػػف 
، ايبيػوف ل يهػا مػومفهـ  األبيات الموهم ، أو ببيت مػف األبيػات التػل و اػيها الوػـ مػف الالوػـو

 مف أبل الي ر الميري و لقيدتها 
األبيات الراارة التل ييسبويها ل ميػري، ال وجػود لهػا اػل ديواييػه، و مؤلفاتػه الي ريػ ا " رما أف أغ ب 

و القالػػدة، أّف األدلػػ  إذا تياراػػت تسػػامطت، اػػنذا سػػ ميا أّف األدلػػ ، التػػل ت بػػت إيمايػػه متراارػػ  مػػع 
ب ل ييػا األدلػ  التػل تيفيػه، اػل القػوة و الوػراح  و السػ م  مػف االحتمػاؿ، حرميػا بسػقوطهما، و وجػ

أف ي ػتمس، سػبي  آالػػر إلياػاح هػذا الياحيػػ ، و لػيس لػػدييا إال حيػاة الميػري اليم يػػ ، و هػذا التػػاريخ 
 ا(1 يحد يا، أيه راف وواما مواما، والحا تقيا زاهدا، طاهر ال ساف و اليد و الذيؿ "

ي  مقدمػػ  لزوميػػات أبػػل اليػػ ر  الميػػري، التػػل يقػػوؿ ايهػػا: " رػػاف مػػف سػػوالؼ األماػػ نانيــا: -
، و ال أزلمهػػػا طتواّليػػػت ايهػػػا وػػػدؽ الر مػػػ ، و يّزهتهػػػا لػػػف الرػػػذب و المػػػي زافأّيػػػل أيشػػػأُت أبييػػػ  أو 

هلل الػذي شػُرؼ لػف التمجيػد، و ااميهػا مػا هػو تمجيػد  اتحسػب مػف الس ػَميط أرجو أالّ ارالس مط الُمتاالذ 
مػػدة الغػػا  والػػدتياا يف، و تحػػذيٌر مػػف وَاػػع المػػيف اػػل رػػؿ جيػػد، و بياػػها تػػذرير ل يااسػػيف، و تيبيػػٌه ل را

اهو هيا يوػرح توػريحا وااػحا، مػف أف الغػرض و الهػدؼ األسػمن لتأليفػه ال زوميػات،  ا(2 " الربرى
هو تمجيد اهلل سبحايه، و تذرير ل غاا يف مف الياس و تحذيرهـ، مف الجري ورار حطػاـ الػدييا الفاييػ ، 

 اياليب سييهـا
ّد ايػػه ل ػػن القػػادح اػػل دييػػه، إذ رػػاف الميػػري يػػرد رتػػاب الميػػري زجػػر اليػػابح، الػػذي ر  نالنــا: -

ل ن الطالف، و هو مستشهد بآيات مف القرآف الرريـ تالدـ المومػؼ، رمػا ييتمػد ل ػن  قااتػه الواسػي  
و اط له اليميؽ الشامؿ ل ػن رػؿ مػا يمػت بوػ   الػن الي ػـو االسػ مي  و ال غويػ ، و التمػد أياػا 

ليربػػل، مؤرػػدا اػػل تي يقاتػػه أّيػػه هيػػاؾ حػػذؼ و تحريػػؼ، أو أف ل ػػن ميراتػػه اليميقػػ  بأسػػاليب البيػػاف ا
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ردودا رايػت ميطقيػ ، و  لػخا   ػـ إفّ اميين البيت جار ل ن سبيؿ اليرػس، أو ل ػن سػبيؿ اليرس،ااا
يقتيع القارئ بها و يسػتريح لشػرح الميػريا  ػـ " إف مػف يقػرأ رّدا يالػرج مقتييػا أف مولػه   أي الميػري( 

التقػادا ال أسػػاس لػه، و أف الوػػمهااا يػامص الميراػػ  بأسػاليب الرػػ ـ،  سػ يـ، و أف مػا رمػػل بػه اػػل
االشػػػػرح يفوػػػػؿ مبػػػػدريا بػػػػيف التػػػػأوي ت المفتراػػػػ ، و يقوػػػػل التفاسػػػػير المغراػػػػ ، و ييػػػػي ف الداللػػػػ  

يقوؿ الميري ال زجر اليػابح، يشػرح بيتػا مػف الشػير، اتالػذا الوػمه دلػي  ل ػن سػور  ا(1 الوحيح  "
 الميري: ةلقيد

 (2)ُيينُأ بالخير من نالو     و ليس الينا  عمى ما ىنا          
ـٌ بػأف  الػدار الفاييػ  ال ييبغػل  يقوؿ الميري ال شأف هذا البيت: " اهػذا شػهادة بالػدار اآلالػرة، و حرػ

يجػب الهيػار، إذا ُراػع مػوٌت و ليػار، و  ايهػا مػف اليػر أليػه زارػؿا و إيمػا بما ألطلَ  اإليسافأف ُيهياأ 
   ا(3 لؾ ال غبط  األبد، و الال ص مف الاي ؽ و الَرَبد "وار مف يياؿ ذ

 البيتيف التالييف: لو يقوؿ أياا، ل ن مف الترض ل يه ا
 ا ِ ـــــــدياناتكم َمكٌر من الــُقــــــدم ـما      ــــــــفإّنـــــــــ ،أفيقوا أفيقوا يا غواة       

 (4)ُسن ُة المَُّؤمـا ِ  دامتو بادوا، و   وا     ــفأدرك ،أرادوا بيا جمع الحطام       
يرّد أبو الي ر الميري مار : " الميين أف أهؿ الرتاب رايوا يمرروف بأتبالهـا و ال الرتاب اليزيز 

ـا َيُقولُػوَف (5    و َمَرُروا و َمَرَر اهلُل (( ـْ  ُػ هػَذا ِمػْف ِلْيػِد ا و ايػه:    َاَوْيػٌؿ ِل اػِذيَف َيْرُتُبػوَف الِرتَػاَب ِبَأْيػِديِه
ا و هػػذا مػػف المرػػرا و ر يػػرا مػػا يقػػوؿ اليهػػود اػػل ألفػػاظهـ و حػػدي هـ: (6 اهلِل ِلَيْشػػَتُروا ِبػػِه َ َمًيػػا َمِ ػػيً  ((

  ا(7 ذرر مدماؤيا رذا، و الّبر مدماؤيا ذلؾا اُبِيَل األمر ل ن هذا اليحو"
دلػ  دامغػ ، و لهػذا السػبب يجػب لـ ترف تهم  اإللحاد، التل أتهـ بها الميري، مارمػ  ل ػن حجػج و أ

هػػذا االتهػػاـ الالطيػػر، االتهػػاـ بالزيدمػػ  و الرفػػر  مييػػن أف  إلػػنالبحػػث لػػف األسػػباب التػػل أدت  ل ييػػا
     ال يػػؤمف بػػاهلل، بػػؿ يرفػػر بػػه، و برػػؿ مػػا يمػػت بوػػ   لإليمػػافا –حسػػب مػػا يػػراا الطػػاليوف  –الميػػري 
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أيه مف بيف األسباب: الحسد  ،مد س يـ الجيديو هذا تهم  الطيرة ل غاي ، و ال هذا يرى الدرتور مح
ألف أبا الي ر أوتل مػف المواهػب الفطريػ  مػا لػـ يؤتػه ر يػر مػف اليػاس، و التيطػع و التشػدد، ألف أبػا 

 إذالظهػور،  إلػنالي ر ايتقد ر يرا مف المزالـ التل راف ييتقػدها بيػض اليػاس اػل زمايػه، و الطمػوح 
 ا (1 أجؿ أف يقاؿ ليه: ايتقد أبا الي ر الميري ايتقدا البيض مف أجؿ الظهور، ومف

الظهػػور باسػػـ أبػػل اليػػ ر الميػػري، ل ػػن  إلػػنهرػػذا اتفقػػت ر مػػ  الحسػػاد و المتشػػدديف و الطػػامحيف 
ترفيراا و لريهـ االت فػوا اػل طػرؽ و أسػاليب الترفيػر  امػيهـ مػف رفػرا بمػا ال يوجػب الترفيػر، و مػيهـ 

رارة ميهػػا، ومػػيهـ مػػف حػػّرؼ أموالػػه لػػف موااػػيها، ومػػيهـ مػػف مػػف يسػػب إليػػه أبياتػػا هػػو بػػرير رػػؿ البػػ
 مذاه بالرفر و اليوياف بغير سبب و ال مياسب  ُتذررا

ماطيػا ومف هؤالر ياموت الحموي الرومل، الذي روى ألبل الي ر الميػري بيتػيف يػرى ايهمػا ، دلػي  
 :الميريل ن إلحاد 
 ــحـــما بين أحمد و المسي     ـــــنة    ــالذقية فتـــــــــــال           

 و الشيخ في حنق يصيح     ذا يعالج دلــــــبـة     ـــــى           
و هػػػذا األبيػػػات لػػػـ يروهػػػا، إال يػػػاموت الحمػػػوي ، اػػػايفرد بالروايػػػ ، ا ػػػـ يػػػأت ذررهػػػا اػػػل الموػػػادر 

ات، ال يجػد لهػا ، التل اهتمت بترجم  أبل الي ر الميػري،  ػـ إف المتوػفح لوػفحات ال زوميػىاألالر 
 ا(2 أ را و ال ذررا

و الزيدم ، مستيدا اػل ذلػؾ إلػن أبيػات  باإللحادومف هؤالر أياا، يجد القفطل الذي رمن أبا الي ر 
 موهوم ، لـ يرد ذررها ال ديوايل الميري، و األبيات هل:

 ليي بين ذاك و بينيإفاحكم        نــــــاإللفيصرف الزمان مفرق      
 نـكيـــلقبضيا مم أنتو بعنت    عن قتل النفوس تعمدا    أنييت      
 نــــــيا       ما كان أغناىا عن الحاليــــــو زعمت أن ليا معادا نان     

 ال ديوايل الميريا و األبيات مما لـ ُيرو
 لي :اله أياا األبيات الت ىرو ترما 

 ــوـظمــــــو ييّشم ع و يقد جمدتو  ما بال ذا الحيوان يؤكل لحمو              
                                                           

 .068 – 061العالء المعري، ص: بًألالعالء، ضمن المهرجان األلفً  أبًمحمد سلٌم الجندي، دٌن  -(1)
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 وـــــــربـــأو كان ذا شرب فشربك ش  ك     ــمــإن كان ذا أكل فأكمك أكـــ         
 ـــوـــــــــــــما شأنو ما ذنبو ما جرمـ  ره      ــقل لممريق نجيعو من نــح         
 ـوـــــــنحر من ذا دأبميــــــــا       و يعيدىا في ـــــــــهلل يقتص الجرائم كا        

ؿ الميري  و األبيات أياا مما لـ يرو له ال ديواييها ييتمد القفطل ل ن أبيات شير واهي ، إيه يقو 
ما لـ يق ها " و الغريب أف تأتل هذا األبيات ل ن لساف أبػل اليػ ر، و ايهػا الطػأ اػل الػروي، و هػو 

ا ال ي ػـز  و هػذا مػا يػرجح أّف مار هػا شػويير أستاذ التوّيع الذي راف ي هو بهذا الباػال  اػل لػزـو مػ
 ا (1 وغير، أراد الطيف ال ديف الميري"

بيار ل ن ما سبؽ لراه، و ل ن أساس بيض األمور المتي ق  بحياة الميري، و التل مر الحديث 
ليهػػا، يػػذهب مػػذهب الػػذيف يحسػػيوف الظػػف اػػل أبػػل اليػػ ر الميػػري، اػػ  مجػػاؿ لترفيػػر أبػػل اليػػ ر 

ف " الذات التػل تيبػر ليهػا ال زوميػات، ليسػت هػل ذات الميػري حقيقػ ، بػدليؿ أف ل ميػري الميري، أل
شالوػػػي  أالػػػرى وامييػػػ ، ال تمػػػت بػػػأي وػػػ   ل شالوػػػي  الحػػػاررة و السػػػاالرة، التػػػل توػػػورها يوػػػوص 

ا و هو يفسه الذي لـ يترؾ ليا مجاال ل شؾ اػل لقيدتػها إيػه المػؤمف المفتػرى ل يػه، إيػه (2 ال زوميات"
المظ ػـو اػل حياتػػه، حتػن طالتػه ألسػي  الحسػػاد و اليػابحيف، وهػو اػل مبػػراا و ليػؿ اليػر دليػػؿ المػؤمف 

وتػػؤمف برسػػ ه و ل ػػن وػػح  لقيدتػػه مػػا جػػار اػػل لزومياتػػه، و الم يرػػ  بأبيػػات تمجػػد اهلل و تػػؤمف بػػه، 
 البيث و اليشورابرتبه و م ررته و 
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 المبحث النالث:
 :زومياتالمّ المعري من خالل  إيمان
ؿ اػػل األمػػر أر ػػر، ايتحػػدث ل ػػن رػػؿ واحػػد مػػف هػػذا األمػػور ل ػػن حػػدة: يستحسػػف بيػػا أف يفّوػػ   

 اإليماف باهلل و رتبه و رس ه و م ررته و يـو البيث و اليشورا  
 :و عظمتو اإليمان باهلل -

يمايػػه بػػه مط قػػا، ال تشػػوبه إا ػػـ يشػػؾ أبػػدا اػػل وجػػودا، بػػؿ رػػاف  يػػؤمف الميػػري بػػاهلل الواحػػد األحػػد،
وارب، و ال تيتريه شروؾا " إّف الميري راف مؤميا بػاهلل، ال شػؾ اػل ذلػؾ، إذ لػيس اػل رتبػه ر هػا، ش

و هػػو  (.1)إال مػػا هػػو دلػػوة وااػػح  جازمػػ  إلػػن اإليمػػاف بػػاهلل، و سػػ طاف اهلل ل ػػن المال ومػػات ر هػػا "
وؿ  أبػػو اليػػ ر الػذي يقػػوؿ مقػػرا بوجػود اهلل، و أيػػه ال يجحػػد وجػػودا، و ييتػرؼ لػػه بػػالقوة رػػؿ القػوةا يقػػ

 الميري :
 ق لحدـــتبدل بعد قصر ضي    الى اهلل، كم ممك مييب   ــــــــــــــتع       

 ـــدــــحـــجــــعو بيو ال أْلقى بدا   ـرا    ـــــــأن لي ربا قديـــــــــــــــــــأقّر ب       
 (2)ديــــــــفذرني أقطع اليام وح       الم دّنــــــاـــــــــــــــــــــــــبوحدانية الع       

 و يقوؿ أياا:
 ـــــا ــــــــــــــــــــــإمـــو كذاك المؤننات        ــــيــد   ـــــــــــــــــت عبــــــــــلممميك المذكرا         
 ـــــا ـــــــقد و الصبح و النرى و المــ فاليالل المنيف و الـــــبدر و الفـر                 
 ا ـــــــرة و الرض و الضحى و السم     ا و الشمس و النار و الننـ   و النري        
 ـــــــا ــــــــــــــبك في قول ذلك الحــــــكم      عــــــــــــــــــــا     اـــــــــــــــــىذه كميا لربك م       
 (3)ـا ــــــــــــــــــــــــمـــــفمم يبق فّي إال الــــــذّ       الــــــــــمـــو    فر ـــــــــستغا خمني يا أخيّ        

 و يقوؿ أياا:
 إذا كنَت باهلل المييمن وانقا     فسّمم إليو المر في المفظ و المحظ        

 (1)ظيــــُتخطيك إحسان الغمائم أو ُتح   ادرا   ـــــــيدبرك خالق يدير مق         
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رهف ل ػن وجػود اهلل، لػف بػالميػري ي اطػريااا، إفّ  إيمػافهذا  إيمايهاالميري " مؤمف بوجود اهلل، و 

طريؽ اليظر و التأمؿ ال الموجودات، و إدراؾ ما ايها مف يظاـ و ترتيػب محرػـ، ممػا يػدؿ ل ػن أف 
 ، و هو الذي يقوؿ:(2)ورار هذا اليظاـ، و جود الالؽ ميظـ حريـ "

 (3)مو بال ريب مديرف         مك يدور بحكمةف              
را مف الم حديف و أموالهـ:  و يقوؿ متبر 

 ــابياـــــــــــد     بالموم أنفسكم عمى مرتـــــــن اهلل حٌق، فمتعـأال ريب         
 (4)ريع لنصحيا و عتابياغدت عقولكم تعاتب أنفسا     ليست تُ  و        

يػػذررا بوػػفات الرمػػاؿ، و ييهػػر الم حػػد الػػذي أيرػػر وجػػود الػػالؽ أحػػدا يقػػوؿ الميػػري ييػػّزا الالػػالؽ، و 
 الميري:

 شيد أنني غير جاحداإذا كنَت من فرط السفاه ُمعطِّاًل،     فيا جاحد         
 (5)ــدِ ــــــــال،     و أزعم أن المر في يِد واحــأخاُف من اهلل، العقوبة آجــــ        

 يشهد له باألزلي  و الدواـ: و يقوؿ  مربرا اهلل، و
 (6)اراـــــــاهلل اكبر ال يدنو القياس لو     و ال يجوز عميو كان أو صو      

 رما يقوؿ أياا:
 (7)د       تطيعو من صنوف الناس آحادـــأح أّولإلينا اهلل ممك        
 و موله:

 حال كــــــــفا ل ــــــــــو      فما لو في كـــــانفرد اهلل بسمطانــــ     
 (8)رشاد خفا  ين ذعما خفيت قدرتو عنكم      و ىل ليا      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .84، ص: 10المصدر الساب:، ج  - (1)
 .833كامل حمود، دراسا  فً تارٌخ الفلسفة العربٌة، ص:   -( 2)
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 .077، ص: 18، ج الساب:المصدر  - (5)
 .286، ص: 18، ج الساب:المصدر  - (6)
 .058، ص: 18، ج الساب:المصدر  - (7)
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و يقوؿ ياوحا، و محذرا المؤمييف باهلل الواحد األحد، مف مغب  الوموع ايما ال يرال اهلل، و محذرا 
 مف غرور الدييا الزار  :

 ـترضــــــــــــو أدِّ إلى رّبك المفـ    فال تتركن ورعا في الحياة         
 (1)يت نم انقرضـات       و نال بيا الصِّ ــــــفكم ممك شّيد الَمكُرم      

 ستيرر الميري الرفر و الزيدم ، و هاجـ الذيف يُشر وف ال وجود اهلل، و ال ييجبه إ  
 االت ؼ الياس ال م ؿ هذا األمور، الاو  ليدما يتي ؽ األمر بوجود اهلل مف لدمه، و 

 له:يتاح ذلؾ مف مو 
 ازىـــجقيل المر  ال     ُيجزى عمى عمل، و قيل يُ  :الناس مختمفون      
 (2)ازاـــره     عرف اليقين، و آنـــــس اإلعجـــــــو اهلل حٌق،من تدّبــــــــر أم      

 و موله أياا:
  (3)أوجب شيٍ  أن ُتراعوه و اهلل حٌق، و إن ماجت ظنونكم      و إنّ       

ي بػػاهلل إيمػػػاف وجػػدايل، و التقػػػاد اطػػػرٌي بوجػػود مػػػوة تحرػػـ هػػػذا اليػػالـ، و تسػػػيطر اػػػل إيمػػاف الميػػػر 
 ػػـ إّف " إيمػػاف أبػػل اليػػ ر لػػيس مواػػع شػػؾ أو شػػبه ، و إف رايػػت هيػػاؾ  مجريػػات أحػػداث الزمػػاف،

بيػػض األارػػار التػػل الػػالؼ ايهػػا بيػػض ل مػػار الرػػ ـ، و اتفػػؽ ايهػػا مػػع بيػػض الف سػػف ، اهػػل اػػل 
اػالميري ا (4 يدو أف تروف وليدة الظف و الحدس، و ليسػت وليػدة الحقيقػ  و اليقػيف"مجم ها أارار ال ت

يقتيع امتيالا اطريا بوجود الالؽ أزلل، ذو موة متيف، بيدا زماـ األمور، اهلل ليد الميري موة مػاهرة، و 
 هو بذلؾ ييفل أف يحشرا ال زمرة الجاحديف بقوله: مودر هذا اليالـ و المسيطر ل يها و

  (5)ُأنبت لي خالقا حكيما     و لست من معشر ُنفاةٍ          
ييفل الميري أف يروف مف الذيف ييفوف وجود اهلل، اهو يقر بنيمايه اليميؽ بحرمػ  الالػالؽ، و م بػت 

ه " وطيػػد اإليمػػاف بػػاهلل مطمػػرٌف إلػػن إيمايػػه هػػذاا و لريػػه ال يحػػاوؿ أف ييػػرؼ اهلل، مػػف طريػػؽ لهػػا، إّيػػ
الجػداؿ، و إيمػا ارتفػن بمػا جػار اػل القػرآف الرػريـ مػف وػفات اهللااا،  و ال تػرى ل مار الر ـ و ال ب
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حاجػ  إلػن الميري يترّ ؼ البراهيف ل ن وجود اهلل، ألّيه لـ يشّؾ ايه  و َمف لـ يشّؾ ال شلٍر ا يس ب
 ا(1 جودا "أف يأتَل باألدل  ل ن و 

 و موله أياا:
 و في الصوات تنديد ،ـــَدًدا     فالقول مينــــــــــمما أحالوا أظيروا لـَـــفقالوا،         
  (2)دُّ؛ و ىل هلل تحــــــــــديد؟شد، منيم جاحد جحٌد،    أو من يحُ وا عن الرّ ضمّ         
 و موله:

 (3)ت مدركو،     فاحذر لجيمك، فوق الرض إسخاطاـــــــــــــأما اإللو، فأمر لس        
 فّ يػػر يقػػّر، بأيػػه جاهػػؿ ِلُرْيػػِه اهلل و وػػفاته، و لريػػه ال ييرػػر وجػػودا، ألالميػػري اػػل هػػذا البيػػت األال

الػػذي يي ػػـ بوجػػود اهلل، لػػيس ميرػػرا لوجػػودا، اػػالي ـ بوجػػود شػػلر إ بػػات لوجػػودا، اقػػط الميػػري يجهػػؿ 
حسػيف وفات اهلل و ُريِهه، و هذا ما ليس باستطال  لقوؿ البشر اإلحاط  به، و هاهو الدرتور طػه 

أف أبػا  ، رمػاييبغػل أف يفهػـ مػف ظػاهر البيػت بيت، اهو يرى أف ميين هذا البيت، اليواح ميين ال
الحقيقػ  الميطقيػػ  هلل  اليػ ر يجهػؿ ريػػه اإللػه و حقيقتػه، و ال يسػػتطيع أف يحػددا تحديػدا ميطقيػػا، ألفّ 

 ػف لّز و جّؿ، ال يمرف أف ُتفهـ و ال أف ييراها اليقؿ ميرا  مفو  ، ل ن ذلػؾ ال بػأس ل يػه أف يي
 (4  اجه ه حقيق  اهلل ما داـ يي ف ل مه بوجودا

يتيجب أبو الي ر الميري أشد اليجب مف األطبار، الػذيف درسػوا ل ػـ التشػريح، ومػا رأوا مػف إبػداع 
تقػػاف، ومػػع ذلػػؾ ييرػػروف وجػػود اهلل، الوػػايع المػػتقف و إاػػل ال ػػؽ اإليسػػاف، ال ػػؽ ر ػػه دمػػ  و  الالػػالؽ،

 با:المبدع ال ال قه، يقوؿ الميري متيج
  (5)اــــشريحمن بعد درسو التّ       عجبي لمطبيب يمحد في الخالق،          

ول ميػػري أبيػػات شػػير أالػػرى، اػػل تمجيػػد اهلل و حمػػدا، ال يمرػػف ذررهػػا ر هػػا هيػػا، اػػ  تسػػمح طبييػػ  
البحث بذلؾ،  يرتفل بهػذا اليػزر الق يػؿ، ابيػد لراػيا لمػا شػار اهلل لراػه، مػف األبيػات الدالػ  ل ػن 

إيمػػاف الميػػري بربػػه، ال أظػػف أف الطػػالف اػػل ديػػف أبػػل اليػػ ر الميػػري، يجػػد اروػػ  ييفػػذ مػػف حسػػف 
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ال لهػػا، ل طيػػف مػػرة أالػػرى اػػل لقيػػدة الرجػػؿ و دييػػها ااألبيػػات الميرواػػ  وػػريح  وااػػح  الداللػػ ، 
 ليهإشفاا  ال غبار ل يها،  أبيات تيـّ لف إيماف واحبها باهلل الواحد األحدا و يحف يذهب ما يذهب 

الميري يستحؽ المغفرة، أليػه يقػر بمػا ال يػدع مجػاال ل شػؾ، أف   يطو، حيف يقوؿ: " إفّ يلبد الفتاح ر
  .(1)ر ـ الالالؽ اوؽ رؿ ر ـ، و أيه يتيدى مدرة المال وؽ "

 
 : اإليمان بالمالئكة و الجن  -

لياريػ ، و ألف ي بت الميري و يقر وجود الم رر  و الجف، اهو مػؤمف بهػذا المال ومػات اليوراييػ  و ا
 ل ميري ال لزومياته أبياتا ر يرة تدؿ ل ن إيمايه بهذا المال ومات، رقوله:

 (2)اكَ مَ يشبو المَ  طيِّر بخوف اهلل ميجتو،    فذاك إنسان قومٍ ومن يُ         
 و موله:

 (3)ن أود لقا  الممكــــــــلست كموسى أىاب الِحمام،    و لك و         
 وموله:

 (4)و التقيُّ ممك ،ك تحتيا إنس و سائمة،      فالغبيا  سواممالئ         
 و موله:

 ســـ، و جيل غير انإنسانو   ع     ـــــــــــنالث مراتٍب: ممك رفي          
 (5)نسجنس المالئك خير جإلى    تعالى     ،فان فعل الفتى خيرا          

يػػؤمف بهػػذا المال ومػػات اليوراييػػ  و الياريػػ ، " و لرػػف الػػدرتور لمػػر اػػروخ، يػػرى أف الميػػري لػػـ يرػػف 
ا  ميػػػري اػػػل هػػػذا ر هػػػا رأي وػػػريح  إيػػػه يرااػػػها و ال يقبػػػؿ األالبػػػار الػػػواردة اػػػل شػػػأيها و ال ييتقػػػد 

 ا و حجته ال ذلؾ موؿ الميري:(6)بوجودهاا  ـ هو ي ـو مف ييتقد بها"
 (7)ال َمَمكٍ  يٍّ وسُّ لجنِّ ا ُيحَ طويال ما عممُت بو     حسّ  عمراقد عشُت     
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 و موله أياا:
 يتاـــإن أنت بالجن في الظمما  ُخشِّ    و ال توجد عمى رىب،   ،فاخش المميك        
 (1)، حوشـيتاـقة،       لخدعة الغافل الحشويِّ ــــــــــــــــــــما تمك أخـــــــبار ممـــــــــففإنّ         

لمػر اػروخ، ، االيػازجل يؤرػد بػأف الميػري ال  إليػه رما يذهب الدرتور رماؿ اليازجل يفػس مػا ذهػب
 ا(2 يؤمف بهذا المال ومات، و يرااها رااا ماطيا

و يحػػف يػػذهب إلػػن القػػوؿ بػػأف الميػػري رػػاف مؤميػػا بهػػا، ومػػا األبيػػات التػػل ذررياهػػا سػػابقا إال  دلػػي  
األاااػؿ،  حػوؿ ماطيا، ل ن إيماف أبل الي ر بالم ررػ  و الجػف و الشػياطيف،  ػـ إف رأي األسػاتذة 

رأي مػاٍس يولػا مػا، أال ي مػس اػل ت ػؾ األبيػات الػيط يقػيف   -و يحف يحتـر رأيهـ  –األبيات السابق  
بوجػػود هػػذا المال ومػػات؟ اػػالميري اػػل البيػػت األوؿ ال يي ػػـ بوجودهػػا، و اإلمػػرار بالجهػػؿ و لػػدـ الي ػػـ 

 رر  و الجف، بنل يه غيػاب الي ػـ ميه باإليرار و اليفل، بؿ إيه يقر بوجود الم إمرارابوجودها، ليس 
بها ليها وال البيت ال ايل ليدما يط ب الالشي  مف الجف، يقر بوجود م ؿ هذا المال ومات، ألييػا ال 
يط ب الالشي  مف شلٍر يي ـ أيه غير موجود، االالوؼ ييتابيا ليد تيقييا مف وجود مودر الالوؼ و 

 الرهب ، االوايا دليؿ لؿ وجوداا
 :و الرسلبالكتب  اإليمان -

المتوفح لوفحات ال زوميػات ل ميػري، يجػد رأي الميػري اػل األيبيػار و الرسػؿ، و الشػرارع الديييػ ا  
هػػذا الػػرأي الػػذي ي مػػس ايػػه القػػارئ يولػػا مػػف التذبػػذب إف وػػح التيبيػػر، أو شػػيرا مػػف الغمػػوض اػػل 

يػػار و مػػا يػػدلوف الرسػػؿ و الػػدياياتا إذ تػػراا تػػارة، ذلػػؾ المهػػاجـ الشػػرس ل ػػن األيب إزارمومػػؼ الرجػػؿ 
 ، و تارة أالرى، ذلؾ المدااع لف األيبيار و الرتب السماوي اإليه

و مػػػد ذهػػػب الر يػػػر مػػػف البػػػاح يف و الدارسػػػيف، المهتمػػػيف بػػػأبل اليػػػ ر الميػػػري و ترا ػػػه الفرػػػري و 
األدبػػل، إلػػن القػػوؿ أف أبػػا اليػػ ر، مػػد هػػاجـ األديػػاف و الشػػرارع برػػؿ شراسػػ ، و مػػف دوف أي تػػردد، 

ر لمر اروخ م  ، يرى أف الميػري يػذهب مػذهب إالػواف الوػفا، و " ييتقػد أف جميػع الشػرارع االدرتو 
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مف ويع البشػر، إف الميػري ال يػرى أف  مػ  سػببا بػيف السػمار و األرض، و ال  وػ   شالوػي  بػيف 
 ا(1 الالالؽ و المال وؽ "

ألف لػػػه أمػػػواؿ  رمػػا يػػػرى الػػدرتور رمػػػاؿ اليػػػازجل، أف الميػػري مػػػد راػػض اليبػػػوات و رػػػّذب الرسػػؿ،  
 ا و يستشهد اليازجل بقوؿ الميري ال راض الديايات:(2 وريح  تؤرد ذلؾ

 ميــالدىر باإلنسان ُيسْ  و مرُّ      ،طبـو كم شاىدت من عجب و خ     
 (3)و قيام رسل ،ـــــــرى      و نسخ شرائعــــــــــــــأخـــــ ظيورر دولة و تغيّ      

، مػد زلػزع اإليمػاف ليػد اليػاس، و إف رػؿ مػا اػل الرتػب الديييػ  حػديث " اهو يرى أف توالل الشػرارع
 ا(4 الراا "

 و ال ترذيب الرسؿ يستشهد اليازجل بقوؿ الميري:
 ـروهــقا     و لكن قول زور سطّـ ــو ال تحسب مقال الرسل ح           

 (5)وهال فكــّدر ـــــــد     فجا وا بالُمحــو كان الناس في عيش رغي           
أما الدرتور ميالاريؿ مسيود، اايه يرى أف أبا الي ر راف يهاجـ األدياف، رغـ أيه يؤمف بػاهلل الواحػد 

ريػػؿ مسػػيود: " رػػاف يهػػاجـ األديػػاف ر هػػا، أليػػه ا سػػؼ األمػػر و أالػػذا ل ػػن محمػػؿ ااألحػػدا يقػػوؿ ميال
 ا(6 اليقؿ، متسار  تيدد الطوارؼ و المذاهب ما داـ اهلل واحدا "

 ، أف الميري حسب ما تالبريا به أبيػات أالػرى اػل ال زوميػات، لػـ يرػف ذلػؾ المػتهجـ ل ػن و الحقيق
 الديايات و الرسؿ، بؿ راف مداايا ليها و لف رس هاا 

ا ييبػه اليامػ  و يػدلو اليػاس إلػن يحف إذف، أماـ أمريف  الميري المػؤمف بالػديايات و الرسػؿ، إذ تػرا
 الذي يهاجـ الديايات و رس هاا الرسؿ و ما يدلوف إليه، و الميري تباعإ

 بالديايات و الرسؿ، اهو الذي يقوؿ: إيمايهال ال زوميات، أمواؿ ر يرة ل ميري تدؿ ل ن وفار 
 (7)و مّوه الناس، حتى ظّن جاىميم،       أّن النبوة تمويو و تدليٌس        
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بػاليبوة و  إمػراريوؼ الذي ييتقد أف اليبوة تمويه و تدليس بالجهػؿ و الظػ ؿا افػل هػذا البيػت  اهو
 التراؼ ميه بأهميتها ال تسيير شؤوف البشرا

 اييدما يقوؿ الميري:
 (1)واتاإن الشرائع ألقت بيننا إحنا     و أودعتنا أفانين العد            

ف و الشػرارع الديييػ  يفسػها، بػؿ يقوػد بقولػه هػذا، أيوػار و ال يريد مف مولػه هػذا، التجػريح اػل الػدي
أتباع المذاهب، و الشرارع المالت فػ  الػذيف يتيػاطحوف ايمػا بيػيهـ، مال فػيف بػذلؾ اليػداوات و المحػف و 

 األزماتا  
 بالديايات و الرسؿ، موله: إيمايهو مف أمواله الدال  ل ن حسف 

 ـــــــلـــــيا من درن تغسـو الرض لمطوفان مشتاقة،       لعمّ       
 (2)رىـا،       و اتُّيم الُمرسـِل و الُمرَسلُ ــــعمى ظي قد كنر الشرّ       

و ال أبيات أالرى، تجدا يتمين لو أف ال يػدا زمػاـ األمػور، و لػو أف لػه مػوة و سػ ط ، رػل ييامػب 
 ت السماوي ، يقوؿ ال ذلؾ:الذيف طغوا، و لاراوا الديايات و الرسؿ، و الذيف أيرروا حقيق  الديايا

 البرية عيساىا و ال مــوسى إلىقالت معاشر: لم يبعث الـــــيكم،           
 ناموسا دينيم لمممك روا جعموا، لمقوم مأكــــــــمة،       و صيّ  إنماو      
 (3)اــمرموس وا،      حتى يعود حميف الغيِّ ـو لو قدرُت لعاقبُت الذين طغ     

و  ظػػ ؿ اػػل لهػػـ ف الػػذيف ييرػػروف، يبػػوة سػػيديا ليسػػن و سػػيديا موسػػن ل يهمػػا السػػ ـ،اهػػو يػػرى أ
 جهؿا

و يقوؿ الميري مي يا أيه، مف بيف الذيف يؤميوف بيبوة الير ال ؽ اهلل، محمد و ن اهلل ل يه و س ـ، 
 أبػػلاليبػػل الػػذي جػػار بػػالحؽ ليهػػذب البشػػري ، و ليهػػديها إلػػن سػػبيؿ الرشػػاد، و يتاػػح ذلػػؾ مػػف مػػوؿ 

 لي ر:ا
 (4)بتيذيب؟ فيل أحّس لكم طبعً       جا  النبيُّ بحق، كي ييذبكم           

 و يقوؿ ال مدح اليبل محمد و ن اهلل ل يه و س ـ:
                                                           

 .864 ، ص:18، ج الساب:المصدر  - (1)
 .851، ص: 10، ج الساب:المصدر  - (2)
 .337، ص: 18، ج الساب:المصدر  - (3)
 .813، ص: 18، ج الساب:المصدر  - (4)
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 و ليس العوالي في القنا كالسوافـل       ،ـدــــــــدعاكم إلى أعمى المور محمــــــ  
 دجى من طالعات و آفــلب اليْ حداكم عمى تعظيم من خمق الضحى       و شُ   
 ــلــــــممـــــــــو       أخا الضعف من فرٍض لو نوافــــــــــو ألزمكم ما ليس ُيعجز حَ   
 ذف النسا  الغـوافــلـــــعمى تطيير جسم و ممبـــس       و عاقب في ق و حثّ   
 (1)جـوافـــــلام العـيا        من الطيش ألباب النـــــو حرم خمرا خمت ألباب شربـــ  
ألػ ا، تػدؿ داللػ  وػريح   استشػهديا بهػااالميري مؤمف بالديايات و الرسؿ، و ليؿ األبيات التل   

" انيا لـ يحرـ ألبل الي ر بوػح  إيمايػه بالرسػؿ و اليبػوات، إال مػف أموالػه الم بتػ  لػذلؾ،  .ل ن ذلؾ
ه األالػػرى، مػػؤوؿ بمػػا يحتم ػػه الموػػرح  بػػها اػػ  ريػػب اػػل أف مػػا يػػوهـ اػػل ظػػاهرا يقياػػها مػػف أموالػػ

ف يفسػها، بػؿ أراد أه هػا و ميتح يهػا، لتفػريطهـ ايهػا اميها لـ يػرد بػه الطيػف ل ػن األديػ لفظه  و ر ير
 ا(2 أو إاراطهـ "

ل ػن أف الميػري أيرػر اليبػوات و   -حسػب رأيهػـ  –و الدال   و األبيات التل التمد ل يها القار وف،
أمواؿ وايت ل ن ألسي  مف ييرػروف الرسػؿ و ال يؤميػوف   -رأييا حسب –الشرارع الدييي ، إيما هل 

بالػػػديايات السػػػماوي ، و رػػػأيل بػػػالميري، يريػػػد بسػػػط آرار بيػػػض الػػػذيف ييرػػػروف الػػػديايات و يجحػػػدوف 
الرسؿ ال شيرا، دوف أف يواح ويقوؿ، هذا رأي الميرػريف ل يبػوات، أو مػا شػابه ذلػؾا " اػالميري لػـ 

لػػبيض، و إيمػػا هػػاجـ أوػػحابها، و اػػرٌؽ أف يهػػاجـ اإلسػػ ـ و المسػػيحي  و يهػػاجـ الػػديايات رمػػا رأى ا
اليهوديػ ، و أف يهػاجـ المسػػ ميف و اليوػارى و اليهػود، اقػػد االت ػؼ أوػحاب رػػؿ ديػف، و تفّرمػوا ارمػػا 

يػػه ييػػر ض بػػآرار اليػػاس و اسػػتيتاجاتهـ إا   ػػـ إّف الميػػري " لػػـ ييرػػر اليبػػوة و لػػـ ييتقػػد الرسػػؿ، بػػؿ (3 "
الػػديف ليسػػػت  إلػػػن، و ييتقػػد ألمػػػاؿ أتبػػاع هػػػذا األديػػافا اػػػأبو اليػػ ر ييتقػػد أّف رؤيػػػ  اليػػاس الالاطرػػ 
 ا(4 وحيح "

  

                                                           

 .088، ص: 10، ج الساب:المصدر  - (1)
 .836أحمد تٌمور بابا، المعري نسبه و أخباره، ص:   -( 2)
دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النبرر، اإلسركندرٌة، د  ،الدٌن بٌن الفلسفة و سناء خضر، النظرٌة الخلقٌة عند المعري -( 3)

 .081ص:   ، د ط، 
، مرن مجلرة   دانبركده 804العرالى معررى  ، ص:  أبرومحمد فاضل، مقالرة بالفارسرٌة تحر  عنروان   ٌرادي از   -( 4)

الدار  المعري و عمر الخٌام،العالء  أبًو علوم انسانى مبهد  . نقال عن: تؽرٌد زعٌمٌان، األراء الفلسفٌة عند  أدبٌا 

 .873ص:  ،18م، ط 0111النقافٌة للنبر، القاهرة، 
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 اإليمان بالبعث و النشور:  -
ـــا يقػػػوؿ اهلل تيػػػالن اػػػل رتابػػػه اليزيػػػز:  ـــون خمًق ـــا َلَمبعون ـــا َأِ ّن ـــا و ُرفات ـــا عظاًم ـــالوا َأِ ذا ُكّن )) و ق

 يا الن اُس ِإْن ُكنتم في ريٍب من الَبعِث، فإن ا َخمقناكم مـن تـراٍب ((: )) يا أيُّ و يقوؿ أياا. (1 جديًدا((

 2) . 
لقد رايت ماي  البيث و اليشور، مف بيف أهـ المسارؿ التل اهتـ بها الباح وف و الدارسػوف، لتػراث 
 أبػػل اليػػ ر الميػػريا اهػػتـ بػػذلؾ القػػدمار مػػيهـ و المحػػد وف، اتباييػػت أرارهػػـ حػػوؿ إيمػػاف أبػػل اليػػ ر

بيػض االيتقػادات و التي يقػات، التػل مػدمها القػدمار   بالبيث مف لدمها و يحف هيا، سيحاوؿ لػرض
و المحد وف، حوؿ أمواؿ الميػري اػل البيػث و اليشػورا و سػيحاوؿ بػيف الفييػ  و األالػرى، تقػديـ رأييػا 

 حوؿ هذا المسال  الحساس ا
الحمػػوي و ابػػف الجػػوزي، ومػػف حػػذا  يبػػدأ باسػػتيراض آرار القػػدمار، و الػػذيف يمػػ  هـ رػػؿ مػػف يػػاموت

ا اقد ذهب ياموت الحموي إلن القوؿ بأّف أبا الي ر الميػري " رػاف متهمػا اػل دييػه، يػرى رأي احذوهم
 ا(3 البراهم ، ا  يرى إاساد الوورة، و ال يأرؿ لحما، و ال يؤمف بالرسؿ، و البيث و اليشور "

البيػث، حػيف يقػوؿ: " و مػد رمػاا جمالػ  مػف  رما ذهب ابف الجػوزي إلػن القػوؿ، بػأّف الميػري يجحػد
ل ن الرسؿ، و يييب  يه يردّ أو  –أمر ظاهر ال ر مه و أشيارا وذلؾ  –الي مار بالزيدم  و اإللحاد 
 ا(4 الشرارع، و يجحد البيث "

يتاح مف ال ؿ مولل الحموي و ابف الجوزي، أف أبا الي ر الميري راف برهميا، و جاحػدا بالبيػث 
و لرييا يجد الميري يسالر مف التقاد البراهم ، و يحذر مف أارارهـ المتطرا ، التػل لػيس و اليشور، 

 لها أساس لق ل، حيف يقوؿ ال البراهم :
 ييذبيا النقلإلى غيره، حتى      و نقل روحُ تُ م يقولون: إّن الجس           

 (5)ما أتوك بو العقلُ   دإذا لم يؤيِّ    ــةً   ـــــما يخبرونك ِضّمـ فال تقبمنْ            

                                                           

 .76سورة اإلسراء، اآلٌة   -( 1)
 .13سورة الحج، اآلٌة  -(2)
 .215ٌاقو  الحموي، معجم األدباء، ص:  -( 3)

 .87نتظم، ضمن تعرٌؾ القدماء بأبً العالء المعري، ص: مابن الجوزي، ال -( 4)
 .831، ص: 10عالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، ج أبو ال - (5)
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اي ن أساس هذيف البيتيف، ييفل أف يروف الميري برهميا، ا  ييقؿ أف يسػالر الرجػؿ مػف مذهبػه أو 
 ميتيقه، ا و راف الميري برهميا حقا، لما ماؿ ال لزومياته هذيف البيتيف مف الشيرا 

حسػب  –لهػا أبػو اليػ ر القػدمار  ييتمػدوف ل ػن أبيػات شػير ما أما ماي  رفر الميري بالبيث، انفّ 
 ومف هذا األبيات ما رواا الحموي ال ميجـ أدباره: –زلمهـ 
 نيـــفاحكم اليي بين ذاك و بي      اإللفينرق ـــــصرف الزمان مف      
 ـــنـــــــأنييت عن قتل النفوس تعمدا      و بعنت أنت لقتميا ممكي      
 (1)ــن!!ـــــما كان أغناىا عن الحاليـ    ـــا  ـــو زعمَت أن ليا معادا ناني      

 (2 يماف الميري بالبيث و المياد:إأياا أبياتا يستدؿ بها، ل ن سور و روى له 
 كواــضحكنا و كان الضحك منا سفاىة      و حق لسكان البسيطة أن يب    

 (3)ـــــكـــــيعاد لنا سبــــــــا      زجاج ولكن ال ـــــــــــــُتحطمنا اليام حتى كأننـــــــ    
يقوؿ الدرتور س يـ الجيدي مي قػا ل ػن هػذا البيػت ال ػايل، و ياايػا أف يرػوف الميػري ميرػرا ل بيػث: " 
جي ػػوا البيػػت دلػػي  ل ػػن إيرػػارا الحشػػرا و مػػف البػػديهل أيػػه يريػػد بهػػذا البيػػت أييػػا اػػياؼ رالزجػػاج، 

إذا ُحطػـ اػل الػدييا أمرػف أف يسػبؾ اييػود  يسهؿ تحطيمه و لرف بيييا و بييه اػرؽ، و هػو أف الزجػاج
 ا(4 إلن ما راف ل يه ايها، و ال يريد السبؾ ال اآلالرة "

 رما روى له أبو الفدار ال المالتور ال أالبار البشر األبيات القار  :
 ــا       بعد طول المقام في الرمــــاســــــزعموا أنني سأبعث حي      
 ياســـــــــيا       بين جور و ولــــدٍة أكــــــو أجوز الجنان أرتع في      
  (5)واســـمسكين حتى ُرميت بالوس ا       ـأي شي  أصاب عقمك ي     

 رما يجد ألبل الي ر الميري ردا ال زجر اليابح، ل ن متهمه ال البيت الذي يقوؿ ايه الميري:
    

                                                           

 . و األبٌا  لم ٌرد ذكرها فً دٌوانً المعري.218 – 211ٌاقو  الحموي، معجم األدباء، ص:  -( 1)
 .211، ص: الساب: المصدر –( 2)
ً؛ ٌحطمنا . تحطمنا األٌام: ورد  فً برح كمال الٌازج888، ص: 10ٌلزم، ج  أبو العالء المعري، لزوم ما ال - (3)

 صرؾ الزمان.
 .070محمد سلٌم الجندي، دٌن أبً العالء ، ضمن المهرجان األلفً ألبً العالء المعري، ص:  -( 4)
. و 865إسررماعٌل أبررو الفررداء، المختصررر فررً أخبررار الببررر، ضررمن تعرٌررؾ القرردماء بررأبً العررالء المعررري، ص:   -( 5)

 األبٌا  لم ٌرد ذكرها فً دٌوانً المعري.
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  (1)عودال يو و الشخص منل اليوم يمــــ      ضي في الزمان  
يقػػوؿ أبػػو اليػػ ر رادا ل ػػن الوػػمه، اػػل شػػأف هػػذا البيػػت: " هػػذا رػػ ـ محمػػوؿ ل ػػن إرادة مسػػت ين، 

لل أرى رأيػػه ال ييػػود إال إذا شػػار اهلل، أو ال ييػػود إلػػن الػػديياا و ذلػػؾ رمػػا مػػاؿ مػػس بػػف سػػالدة: " مػػا
رػػف مػػس و مػػف يأالػػذ راػػوا باإلمامػػ  اأمػػاموا أـ تررػػوا ايػػاموا؟ " و لػػـ يأاليػػاس يماػػوف اػػ  يرجيػػوفا 

ما أراد مس أيهـ ال يرجيوف رجولا مريبا أو ال يرجيػوف إال بقوله مف اليرب غير مودميف بالبيثا إيّ 
 ا(2 يـو القيام ، أو يحو ذلؾ "

اػػالميري ييفػػل أف يرػػوف، مػػد موػػد اػػل هػػذا البيػػت الشػػيري إيرػػار البيػػث، بػػؿ أواػػح مييػػن مولػػه و 
هػػو أف الػػذي يمػػوت ال و لػػف  –يبيػػر الميػػري و إيمايػػه ل ػػن حػػد ت –أبايػػه، و ال وػػ  مييػػن البيػػت 
 اليودة ال اآلالرة، بؿ ال الديياا  ،ييود، و لـ يقود باليودة هيا

أما المحد وف، انيهـ يروف أف أبا اليػ ر الميػري، يتالػبط اػل شػؾ و حيػرة، ا ػيس ميرػرا ل بيػث إيرػارا 
يشورا يقوؿ الدرتور طه حسيف: " إف ماطيا و وااحا، إيما ومؼ هارما، حاررا مف مسأل  البيث و ال

الروح الف سفل ألبل الي ر ال الطبيييػات و الريااػيات يويػايل الػالص، و أيػه اػل اإللهيػات يويػايل 
ر يرا، و إس مل م ي ، اهذا الروح الف سفل ي بت ليا أف أبا الي ر، إف لػـ يرػف مػد أيرػر البيػث إيرػارا 

ستشػػػهد بهػػػا، رقػػػوؿ أبػػػل إ أبيػػػاتمػػػدا اػػػل حرمػػػه هػػػذا، ل ػػن ا ميت(3 " شػػديداتامػػا، اقػػػد شػػػّؾ ايػػػه شػػػرا 
 الي ر:

 (4)جسومنا      فيوشك يوما أن يعاودىا الصقلبو إن صدئت أرواحنا             
 و موله:

 (5)ٍن     و ال عمم بالرواح غير ظنوندفناىم في الرض دفن تيقّ             
 و موله:

   (6)كُ ـمُ ــو عييُت بالرواح أّنى تسْ       أما الجسوم فممتراب مآليا،            

                                                           

 .068، ص: 18ج  المعري ، لزوم ما ال ٌلزم، العالء بوأ -( 1)
 .22أبو العالء المعري، زجر النابح، ص:  -( 2)
 .052 :طه حسٌن، تجدٌد ذكرى أبً العالء، ص -( 3)
 .831، ص: 10أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، ج  - (4)
 .221، ص: 10، ج الساب:المصدر  - (5)
 .886، ص: 10، ج الساب:المصدر  - (6)
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االميري حارر شاؾ ال أمر البيث و اليشور، يقوؿ و هو ال " حيرة رما رػاف الػذيف جحػدوا البيػث 
أر ر الذيف جحدوا البيث مػف مب ػه، لػـ يرػف لهػـ لق ػه و  مف مب ه ال حيرة أيااا يستغفر اهلل  بؿ إفّ 

 ا (1 ذراؤا و يفوذ بويرته "
ذلػػؾ أياػػا الػػدرتور ل ػػل ريجيػػاف اليػػاري، حػػيف يقػػوؿ: " يبػػدو الميػػري اػػل ر يػػر مػػف  إلػػنب رمػػا يػػذه

بالبيػث و  اإليمػافأشيارا مف المػؤمييف بالبيػث و الحسػاب، و يجػدا اػل أمػارف أالػرى ييرػرا و ييتبػر 
اليشور اربا مف السفاه ، و هو اػل حالػ  اإليمػاف بالبيػث يػراض الميػاد الجسػمايلا و مػا أر ػر مػا 

 ا(2 الميري شارا ال أمر البيث محتارا ايه "يظهر 
 و يستشهد ل ل ريجياف الياري، بيدد مف األبيات، رقوؿ الميري:

 ـتُ ــجى و بو كبــإذا افتكر اإلنسان في أمر ديـــنو       بدا نبأ يننى الحِ       
 (3)معمور بأجساميا الخبتُ  ،ا       إلى اهللدىَ وفْ  بانَ  أنفسٍ عن  و ىل خبرً       
 و موله:

 (4)لألموات وْشك التقا  ابو    إن صحّ لشرّ  ما أطيب الموتَ             
 ا(5 بشؾ يقارب اإليرار ،يقوؿ مومفه مف البيث ،اهو يرى أف الميري

، حوؿ او يشارؾ الدرتور والح أليظل،  طه حسيف و ل ل ريجياف الياري، و ياـ رأيه إلن رأيهم
ر، حيث يقوؿ أف الميري " يسػبح اػل بحػار الشػؾ و الق ػؽ، بػؿ مومؼ أبل الي ر مف البيث و اليشو 

، مستشػػهدا باألبيػػات التػػل يقػػوؿ (6 يػػدرؾ أحيايػػا سػػواحؿ اليرػػراف، الميطػػؿ ل بيػػث و ال ػػواب و اليقػػاب"
 ايها الميري:

 ــــتُ ـــــــبـخـــ و ليس في آخرةٍ       و البخت في الولى أناَل العمى      
 خــتُ يُن فييا الجزل و الشّ ــيم      َيبِ ـــــــــدينـــــــــكذلك قالوا، و أحا      
 ــــــتــــخبر      سألت عن قوم و أرّ ــمى مخــــلو جا  من أىل البِ       
 ؟ــــــــا،      و ىل نوى في النار نوبختُ ــــــــالية عـــمّ ىل فاز بالجنّ       

                                                           

 .14 – 13طه حسٌن، مع أبً العالء فً سجنه، دار المعارؾ، القاهرة، د   ، د ط ، ص:  -( 1)
 .086علً كنجٌان خناري،  مصادر نقافة أبً العالء المعري، ص:  - (2)
 . ٌننى الحجى: ٌرد العقل. الكب : اإلضطراة.841، ص: 18أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، ج    -( 3)

 .45، ص: 18، ج الساب:المصدر  - (4)
 .086علً كنجٌان خناري، مصادر نقافة أبً العالء المعري، ص:    -( 5)
 .830ص:  دار المعارؾ، اإلسكندرٌة، د  ، د ط،  ألٌظً، الفكر و  الفن فً بعر أبً العالء، حسن صالح   -( 6)
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 (1)ــتُ ـــــــــــــو بيدخْ  يرامُ عميك، بَ       ىــنَ ما قد جَـ  مزمَ ُـــ و الظمم أن ت      
إلػن راػض حقيقػ   –حسػب تي يػؽ األسػتاذ أليظػل  –اأبو الي ر الميػري لػـ يوػؿ اػل هػذا األبيػات 

يما أباف ايها لف مػدر هارػؿ مػف الالػوؼ و التػوجس اػل األمػر ر ػه، و اسػتالدـ  القيام  و الحساب، وا 
جم هػا و محوػ تها اليهاريػ ، إلػن  مومػؼ متشػرؾ غايػ  ؤدي اػل مأبو اليػ ر اػل ذلػؾ أدوات لػدة، تػ

اع ارػرة اآلالػرة اػمف رر اآلالرة  انّيه مد و التشرؾ، و الميري ال هذا األبيات إف لـ يورح بأيه يي
 ا(2 متاهات الغموض و اييداـ اليقيف

رمػػا يشػػير الػػػدرتور رامػػؿ حمػػود، إلػػػن أف الميػػري رػػاف "  ماػػػطربا اػػل آرارػػه حػػػوؿ مػػدرة اليقػػػؿ و 
 ا(3 ته، و حوؿ ماي  الديف و مبادره، و حوؿ الموير و ماهيته "س ط

و لرف الميري، يرد ل ن مف الترض ل يه موله، ال البيتيف ال الث و الرابع، حيث يقوؿ: " الميين 
ايػػدالؿ اليػػار، و يمرػػف أف  اإليمػػافأف ابػػف آدـ ال يػػدري مػػا يقاػػن ل يػػها ايجػػوز أف تتغيػػر ييتػػه اػػل 

م ػػؿ هػػذا األشػػيار اػػل الحػػديث  تب حظػػ  ايسػػتوجب بػػذلؾ اليفػػوا و مػػد ورد يػػؤمف الرػػاار مبػػؿ المػػوت
المػأ ور: " إف ابػف آدـ لييمػػؿ ألمػاؿ أهػؿ الجيػػ  حتػن ال يبقػن بييػػه و بييهػا إال ميػد الظفػػر،  ػـ يرجػػع 
لف ذلؾ ايدالؿ اليػارا و إيػه لييمػؿ ألمػاؿ أهػؿ اليػار حتػن ال يبقػن بييػه و بييهػا إال ميػد الظفػر،  ػـ 

مػف رػاف رػاارا بػه،  –و ن اهلل ل يه و سػ ـ  -  ايدالؿ الجي  " و مد راف ال زماف اليبل يرزؽ التوب
ا و مػد جػار ذلػؾ اػل الرتػاب (4  ـ بدا له أف يػؤمف ايجاهػد، اُقِتػؿ اػدالؿ الجيػ  و هػو لػـ ُيوػؿ  هلل مػط

 ا(6  " (5  و ال بكم (( ي))و ما أدري ما ُيفعل باليزيز ال موله: 
زوميات ألبل الي ر الميري، يجػد لػددا ال بػأس بػه مػف األبيػات، التػل تؤرػد و و المتوفح لديواف ال 

ت بت حقيق  الحشر و اليشػور، و القػارئ لهػذا األبيػات يزيػد امتيالػا، مػف أف مار هػا مػؤمف بالحشػر، و 
أف مار هػػا بػػرير مػػف تهمػػ  الرفػػر بالبيػػث أو التشػػريؾ اػػل أمػػر ماػػاا اهللا " األبػػل اليػػ ر اػػل ي ػػرا و 

الحشر، و ال لػزـو مػا  ل ن التقادا ،مطيي  و دالل  وريح  تدؿر ير مف الجمؿ و األبيات  ،يظمه

                                                           

البخ : الضعٌؾ، نوبخ : أحد ملوك الفررس القردماء  .852، ص:18ج  أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم،   -( 1)

 و هو من عبدة النار، بهرام و بٌدخ : هما أٌضا من ملوك الفرس القدماء. 
 .830لٌظً، الفكر و الفن فً  بعر أبً العالء، ص: أ حسن صالح   -( 2)
 .838كامل حمود، دراسا  فً تارٌخ الفلسفة العربٌة، ص:   -( 3)
 ب  بن وقف المعروؾ بأَُصٌِرِم بنً عبد األبهل .هو عمرو بن نا -(4)
 .17سورة األحقاؾ، اآلٌة:  - (5)
 .11 – 10أبو العالء المعري، زجر النابح، ص:  -(6)
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أو مػػا يرػػوف ايػػه مػػف جيػػ  و يػػار و  ،الحشػػر بن بػػاتأر ػػر مػػف مارػػ  بيػػت ر هػػا توػػرح  ،ال ي ػػـز وحػػدا
 (1 حساب، و ما أشبه ذلؾ "
بتػػا أف اهلل مػػادر ل ػػن أف بحقيقػػ  الحشػػر و اليشػػر، رمػػا اػػل مولػػه، م  إيمايػػهو ل ميػػري أبيػػات ت بػػت 

 يحشر األموات و أف يبي هـ:
 (2)و قدرة اهلل حق، ليس يعجزىا      حشر لخمق، و ال بعث لمواتِ       

 و موله:
 أْشعَر الميت نشورا، فنشر و متى شا  الذي صّورنا،           
 (3)ـــــرــخر إذا اهلل حشذّ و،      فيو الّـــ فافعل الخير و أّمل غب      
 و موله:

 (4)عييو جمعيإذا ما أعظمي كانت ىباً ،      فإّن اهلل ال يُ         
 و موله:

 ـــّر؟ــــــــيا غُ ــــّـــ ، كم، في نفسو،        آيات ربٍّ اإلنسانأما يرى     
 ح، و في مسمعو مرّ ــــــفي فمو عذٌب، و في عينيو،        مم    
 (5)ـّروايم: كُـ يم بار ـــــــــقال لي         ـر، إنــيكّر موتانا إلى الحش    

 و موله:
 ــامَـ حِ ر  ـــــــع الفتى الحسب من قطْ سٌب،     و ذاك يُ نفضُت عني ترابا، و ىو لي نَ       

 ــــــــاــمـــــفي تحريقو فح إن صار جسميَ   ــــو،   ــــبــــ ما أوعد اهلل العبادَ  يا ىونَ       
 (6)ما ُرحمــا ىور و صالي النارِ ـــــــد      تمضي الدّ ــــــــــو تخميد بــال أمـــــــما ىو إنّ       

اػػػالميري اػػػل هػػػذا األبيػػػات يػػػذرر الحشػػػر، و هػػػو مػػػؤمف بػػػه و متػػػيقٌف مػػػف حقيقتػػػه، و ميتػػػرؼ بػػػه، 
التراؼ مؤمف بولد اهلل و مدرته، ل ن إحػداث الحشػر و البيػث متػن شػار ذلػؾ، امػا األبيػات السػابق  
إال أبيػػات شػػاهدة ل ػػن إيمػػاف الميػػري بيظمػػ  اهلل اػػل ال ػػؽ ال قػػه و إبدالػػه ايػػه، و أيػػه القػػادر الػػذي 

                                                           

 .078محمد سلٌم الجندي، دٌن أبً العالء، ضمن المهرجان األلفً ألبً العالء المعري، ص:  - (1)

 .864، ص: 18 أبو العالء المعري، لزوم ما ال ٌلزم، ج - (2)
 .317، ص: 18، ج الساب:المصدر  - (3)
 .21، ص: 10، ج الساب:المصدر  - (4)
  . العذة: التراة؛ المر: صمػ البجر كنى به عن بمع األذن.172 -171، ص: 18، ج الساب:المصدر  - (5)
 .101، ص: 10، ج الساب:المصدر  - (6)
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أبل الي ر بالبيث   إيمافيبيث الموتن رما ال قهـ أوؿ الال ؽااهذا األبيات تدؿ دالل  وريح ،  ل ن 
 و اليشورا
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 جدل المحدثين حىل لزوميات  
 أبي الــــــــــــعالء المــعري   

 

              

 

              

 الفصل الثالث        
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 دل المحدنين حول لزوميات أبي العال  المعري:ـــــــــــــالفصل النالث: ج

ـــة حـــولالمحـــدنين  جـــدلالمبحـــث الول:  ـــال  الدبي ـــي الع ـــة أب مـــن خـــالل  مكان

 .المزوميات

مـــن خـــالل  مكانـــة أبـــي العـــال  الفكريـــة حـــولالمحـــدنين  جـــدل المبحـــث النـــاني:

 :   المزوميات

 .االمعري فيمسوف موقف الفريق الول:  -

 .شاعراموقف الفريق الناني: المعري   -

 موقف الفريق النالث: المعري فيمسوف الشعرا  و شاعر الفالسفة.          -
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 المبحث الول:
 :من خالل المزوميات الدبيةمكانة أبي العال   حولالمحدنين  جدل 

التفػػوؽ، و الػػذيف  شػػهود لهػػـ بالسػػبؽ وييتبػػر الميػػري، مػػف بػػيف أربػػر شػػيرار اليربيػػ  و أدبارهػػا، الم
الباح يف و اهتمامهـ، اما الرتب و الدراسػات الر يػرة التػل ُأل فػت حولػه مػديما و حػدي ا،  استقطبوا ايتباا

بػػذلؾ مرايػػ  مرمومػػ  بػػيف أسػػاطيف اليربيػػ  و  ؿتػػحااػػل شػػيرا و أدبػػه، ا الميػػريإال دلػػي  ل ػػن تفػػّوؽ 
مس تف و اليقػاد و الدارسػيف  إيػه ظػاهرة أدبيػ  امتػد تأ يرهػا لػجهابذتهاا و راف مواع اهتماـ المػؤرالي

جميػػع يػػواحل الفرػػر و الف سػػف  و األدب، إيػػه ذاٌت مدهشػػ  ال فػػت ورارهػػا إر ػػا أدبيػػا و ارريػػا، مػػا زاؿ 
و يبحث يتقون  ،البحث اليقدي و الدرس األدبل لـ يفرغ بيد، مف استرياا رؿ مريوياتها و يحف هيا

اػػل لزومياتػػه، هػػذا الػػديواف الشػػيري  شػػيرابيػػ  لػػدى المحػػد يف، و مػػومفهـ مػػف لػػف مرايػػ  الميػػري األد
آرار الميري و توػوراته ل حيػاة، و أسػر ته التػل مػا تيفػؾ تيتهػل، اهػو دارمػا ذلػؾ يجمع الاالـ، الذي 

  الباحث لف الحقيق  الالفي ا
لقدمار، ومػف أتػن تتفؽ ر م  المحد يف حوؿ تفوؽ الميري و تمريه، رما اتفقت ايه ر م  مياوريه ا

" و مػد اتفػػؽ محّبػوا و مبغاػوا ل ػػن أيػه رػاف وااػػر  اػل اليوػػور المااػي  مػف تػػاريخ اليربيػ ا ـبيػده
الباػػال  مػػف الي ػػـ، غزيػػر المػػادة اػػل األدب، إمامػػا ايػػه، حاذمػػا بػػاليحو و الوػػرؼ، يسػػيج وحػػدا اػػل 

 ا (1 الذرار و الفهـ"
: " يقػػدـ ليػػا أبػػو األديػػب   تقػػوؿ اػػل الميػػري (  بيػػت الشػػاطئ  هػذا الػػدرتورة لارشػػ  لبػػد الرحمػػافو 

، الذي تقال به طبيي  األديب، مف حيث رويػه وجػداف المجتمػع، ال وادما لجبري  االلتزاـام  الي ر
و اليدسػػ  اليقيػػ  الوػػااي ، لت قػػل أحػػداث الحيػػاة و أواػػاع الػػدييا، و لػػـ يرػػف اػػل لوػػر أبػػل اليػػ ر 

يمػا توػدى أبػو اليػ ر بنيسػاييته الموػفاة و وجدايػه الم هػـ المرهػؼ،  دلاة ييادوف باألدب الهادؼ، وا 
لحمػػؿ األمايػػ  الوػػيب ، دوف حاجػػ  إلػػن مػػف يحم ػػه ل يهػػا أو ي زمػػه بهػػا، اػػل زمػػاف محرػػـو بفرديػػ  

  ا(2 طاغي  و مجتمع طبقل متودع "

                                                           

 .817، ص: 18لمتنبً ) معجز أحمد( ، ج أبو العالء المعري، برح دٌوان أبً الطٌة ا - (1)
 ،12دار المعرارؾ، القراهرة، د  ، ط  –دراسرة نقدٌرة  -حمان ) بن  البراطئ(،  رسرالة الؽفرران عائبة عبد الرّ  - (2)

 .84ص: 
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"  ااهو ذلػؾ المػدااع االجتمػالل الم تػـز بقاػايا مجتميػه، رمػا أيػه رػاف أديبػا حػرا شػجالا اػل الػرأي
حسػػب تيبيػػر  –امػػف ورار لشػػرة مػػروف أو يحػػو ميهػا، ُيطػػؿ ل ييػػا  ا(1  إيػه شػػالر مػػف الدرجػػ  األولػن"

أبػػو اليػػ ر، اتػػرى ايػػه األديػػب الحػػر، الػػذي اشػػترى بالػػدييا و مػػا ايهػػا، حريػػ   –لارشػػ  لبػػد الرحمػػاف 
  ا(2 الامير و شرؼ الر م  و شجال  الرأي

 ،اليربيػػػ  مولهػػػا لػػػف شػػػالر(، ترتػػػب رأيهػػػا و  –يقديػػػ   دراسػػػ  –رسػػػال  الغفػػػراف ػ   افػػػل مقػػػدمتها لػػػ
أف يجػد يفسػه و  –ل ػن حػد تيبيرهػا  –ي  األربر، الذي اسػتطاع بر مات تيـ لف تقديرها ألديب اليرب

، و غدا، أف يي ميا رسال  األديب المفرػر الحػر،  الظ م  مف حوله ر يف  داجي ، و الذي يستطيع اليـو
  (3)و أماي  الفف و شرؼ الر م ا

 السػبؽ و التفػوؽبييتػرؼ ألبػل اليػ ر  مومؼٌ  .بيت الشاطئ، مومؼ تقدير و إج ؿ يبدو أف مومؼ
، رما ييترؼ له بحؽ األسػتاذي  و أيػه  المي ػـ البػارز اػل ميػداف األدب ال شتن مياحل ل ـو اليربي 

و مع ذلؾ " لبقري، ال شؾ ال ذلؾ، لقد راف ألمن،  -رما يقوؿ لمر اروخ -ألف الميري و ايويها
ال تتػػأتن  –اػل ال غػ  الاوػػ   ػـ اػل األدب و التػػاريخ و المػدارؾ الفرريػ   –انيػه رػاف يحػيط بميػػارؼ 

 ا(4 أحيايا ليفر مف المبوريف "
" مطػب مػف أمطػاب الفرػر و الفاػؿ و األدب، و  –ل ػن حػد مػوؿ لػارؼ اليػارؼ  –إّف أبا اليػ ر 

يػػػا أف يمجػػػد أبػػػا اليػػػ ر، و أف يػػػدلو مفرريػػػا ررػػػف مػػػف أررػػػاف ال قااػػػ  و اليػػػدؿ و الرحمػػػ ااا امػػػف حق
يماف، اأاارت الشرؽ و الغرب، بأشيتها اليربل األلمن  بالايار بؿ بالشمس، ط يت ال ميرة اليّ 

 ا(5 اليقي  الالالدة ال ود الفرر"
التػل  ،أف أبا اليػ ر الميػري " مػف طػراز ت ػؾ الشالوػيات األدبيػ  ،رما يرى الدرتور محمد الشريفل

و مسػػتقب ، ذلػػؾ ألف أبػػا اليػػ ر اػػل غالػػب مػػا أالػػرج  لػػزمف و شػػغ ته مااػػيا و حااػػراأواػػت ل ػػن ا
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، و تيبيرا حرا ب يغا لف الروف و الحياة، و وػدى مويػا شػجيا، لـ يرف إال وما  حؽ و الير ،ل ياس
 ا(1 لال جات الق ب و أمواج اليفس "

ؼ بيظمػػػ  شػػػير و ارػػػر و ليػػػؿ الػػػدرتور الشػػػريفل لػػػـ يقػػػؼ بػػػه األمػػػر، ليػػػد هػػػذا الحػػػد مػػػف االلتػػػرا
الميري، إذ يراا ييّ ؽ ل ن أبيات شير مالها الميري ال لزومياته، هذا األبيات التل ال فت آرار يقدي  

، باليسب  لمومؼ الرجؿ مف مراي  أبل الي ر األدبي ، و هػو الػذي يقػوؿ اػل تقييمي  ال غاي  األهمي 
ليػػ ر الميػػري، و تفومػػه اػػل الػػيظـ، و حػػرارة و حمػػاس، ييّمػػاف لػػف التػػراؼ الرجػػؿ  بشػػالري  أبػػل ا

 الميػػايل التػػل تسػػتأيس اآلذاف بهػػا، و برالػػ  التوػػوير و دمتػػها يقػػوؿ  الػػدرتور الشػػريفل احسػػف تالّيػػر 
 : مي قا ل ن هذا األبيات مف ال زوميات

 يقوؿ الميري:
 ـــــا ــإمـــــــــنات ــــــــــك المؤند       و كذاــــــــــــــــــــــــــــيـــرات عبـــــــــــــــلممميك  المذك    
 ا ـرقد و الصبح و النرى و المـ ـ       فــــــــــوال درــــــــفاليالل المنيف و الــــــــب    
 ا ــو الرض و الضحى و السم        رةــو النن و النريا و الشمس و النــــار    
 ـــا ــمـــــــا        بك في قول ذلك الحـــــــــكـــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــىذه كميا لربك م   

   (2)خمني ...
الق ب البشري؟ أا  يرى ايػه الشػالر الم هػـ، و  به " أوليس ال هذا الشير ألمؽ و أدؽ ما يالت ج 

ذاف مػف غيػر مد أبرز أارارا و أحاسيسه ال وي  متيي  متسق  مف ال فػظ الوااػح المػأيوس تػدالؿ اآل
 بػػديع السػػماوات و األرض، و مػػد ألػػـ يالشػػع مػػع الشػػالر ليظمػػ  اهلل لتحػػؿ ألمػػاؽ الػػيفس؟ ،اسػػترذاف

  ا(3 برز الروف لبدا هلل بمذرراته و مؤي اته؟"أ
أف ياػع القػارئ اػل  –هحسػب تي يقػ –اسػتطاع الميػري و يايؼ مي قا ل ن األبيات التالي ، التػل 

م مسا بذلؾ اليوط التاريخ  ،ه يييشها حقيق دا ها، ايحس القارئ و رأيّ زالـ الحياة اليباسي  بتدااع أح
 وورا، حيف يقرأ موؿ الميري ال لزومياته:و أيقن  ،تج ياته ال أواح 

 :يقوؿ الميري
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 ـانــــطّ و نحن بعدىم في الرض قُ  الحين معا     يكفيك حزنا ذىاب الصّ    
 ـــــانـما بيما لمممك سمط ،صفران   الشام من زمـــن     العراق و إنّ  إنّ    
 ان ــصر من الوالين شيطفي كل مِ   طـــــــة     ساس النام شياطين مسمّ    

 (1)من ليس...    
 الميري:رما يجيؿ القارئ يفرر ال جدلي  الموت و الحياة، ال موؿ 

 ادـــــــو بيننا بمقا  الموت ميعــ    ادوا    ـــأما الصحاب فقد مروا و ما عـ      
 ؟فيل عمى كشفنا لمحق إسعاد        ،ضـــــــــــحـــتّ مو أمر غير  ،قديم سر        
 (2)سيران ضدان...      
 " ألـ يوور ليا حياة لورا حتن لرأييا يراا و يييش ايه؟ الدرتور الشريفل مي قا: يقوؿ 

اييادهػا لاراػا تالطػؼ األبوػار  و ،يا اليهايػ  سػي  جاراػادألـ يبوريا بالموت و الحياة و مػد أشػه
 ا(3 مياييه و أجمؿ مباييه " بأرمؿلهو الشير  أال إف هذا و توـ اآلذاف رلودا؟  ،برومه

راف الميري ال يظر المحد يف ذلؾ الشالر الذي تفيف ال يظـ لزومياته، اراف له السبؽ ال أشيار 
الميري ال رتابته الشيري : " يهػج  س رها ال يظـ الشيرا يقوؿ طه الراوي ال اليهج الذي سار ل يه 

اػػػل شػػػيرا يهجػػػا مبترػػػرا و اتالػػػذ لػػػه مواػػػولات حيػػػ  باميػػػ ، اجػػػار شػػػيرا جاميػػػا بػػػيف االبترػػػار اػػػل 
مػػؽ اػػل التفريػػر و الوػػراح  اػػل التيبيػػر، و البرالػػ  اػػل التوػػويرا و أف شػػيرا يال، و بػػيف المواػػوع

و مواػولاته حيػ  ما  ػ ، و مػا بقػل  يجمع بيف هذا اليياور الحي ، لجدير بالبقار ما بقيت أغرااه
 ا(4 الفف الذي أبرزا حيا ما   "

، اػل مسػأل  مػا إذا رػاف الميػري،  ه، و يػذهب مذهبػمػوؿ طػه الػراوي  ليوااؽ الػدرتور محمػد الشػريف
مف بيف الػذيف ابترػروا يهجػا جديػدا اػل الرتابػ  الشػيري ، و هػو الػذي يقػوؿ: " إف أبػا اليػ ر شالوػي  

تفػػيف ايػػه أبػػو  ، لػػه الطػػرا و أ ػػرا اػػل الشػػير و الي ػػر،اآلداب اليربيػػ  بأسػػ وب جديػػدأدبيػػ  اػػذة طاليػػت 
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          اليػػػػػػ ر لفظػػػػػػا و مييػػػػػػن و شػػػػػػر  و أساسػػػػػػا، و تػػػػػػأ ر بػػػػػػه األدب اليربػػػػػػل و اآلداب األجيبيػػػػػػ  إلػػػػػػن 
  (1)احد بييد "
ري ، اػل ممػ  يسػب إليػه ا ػذات شػيتأ ر به األدب اليربل و اآلداب األجيبي ، و هو الػذي تُ يريؼ ال 

و حرارة  ،و التمرف، ومؼ بها إلن جايب ربار الشيرار اليالمييف، لما ايها مف تو ب و وفار اإلتقاف
 ا(2 إيسايل و شطح م حمل سٍ يفَ 

الشػير القػديـ راػض السػقب غرسػه  و الػرأؿ  -رمػا مػر بيػا سػابقا  – ال لزومياته اقد راض الميري
، و هػػذا هػػو السػػبب القػػابع ورار ال ػػود و المػػدح  و الهجػػار، ا ػػـ ييشػػئ اػػل اليسػػيب و الفالػػر (3 تريرتػػه

أف سػػػر ال ػػػود  شػػػير الميػػػري اػػػل  يػػػذهب إلػػػنالػػػذي  ،شػػػيرا، رمػػػا يواػػػح ذلػػػؾ الػػػدرتور طػػػه الػػػراوي
 يمػا رػاف الشػيرار يهيمػوف اػل أوديػ شػيرا مػف إبػداع و االتػراع، ابي لزومياته، إيما راف بسبب ما طبع

ر لمف يمييهـ اليطار، و يْر وف مػف ال ييراػوف و يتهػااتوف الط ب و الترسب بالمديح، و إطال  الهجا
و مػا يحػيط بػه مػف  أحوالػه،و  اإليسػافدرس  إلنلريا الميري ميوراا اال اليبث و المجوف، راف ش

، و بقل شير المهجّويفشر و الير، امات الر ير مف شير هؤالر الشيرار بموت ممدوحيهـ، و موت 
جالػػد، ابقػػل أ ػػرا الالػػدا و شػػاهدا ل ػػن تفػػوؽ يُ و جاهػػد وػػاوؿ و يُ أبػػل اليػػ ر الميػػري حيػػا يطػػاوؿ و يُ 

و إلػػن هػػذا الػػرأي أياػػا، يػػذهب الػػدرتور ال يػػؿ شػػرؼ الػػديف، حػػيف يقػػوؿ: " ل ػػن يػػد أبػػل  ا(4 وػػاحبه
الي ر الرج الشير مف داررته القديمػ  الاػيق   دارػرة اليبػث و الفرديػ  و القب يػ ، و القػدح و المػدح و 

  ا(5 االرتزاؽ الراليص "
شػالر ايفػرد بالوػارص اييػ ،  امتػاز بهػا ل ػن  -ل ػن حػد تيبيػر محمػد راػا الشػبيبل  –االميري 

، و سػػارر الشػػيرار مػػديمهـ و حػػدي هـ، أليػػه يهػػج مػػذهبا جديػػدا و أسػػ وبا مالترلػػا، اػػل الرتابػػ  الشػػيري 
، االمتوػفح لػدواويف الشػير اليربػل القػديـ التزامػه ،أهمهاو  أبرز هذا الالوارص ، ال يجػد مػا ال ي ػـز

رمػا ال  ما يجدا ال ال زوميات مف تقيد واـر بالقااي ، و التل ي ـز ايهػا حػرؼ الػروي حراػا أو أر ػرا
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 يطػو يرما يػذهب الػدرتور لبػد الفتػاح ر ا(1 يجد ديوايا الاوا بتمجيد اهلل و حمدا، و ذـ الدييا الغرور
روي مػػزدوج، ماػػيفا حراػػا إلػػن القػػوؿ أياػػا،  بػػأف الميػػري مػػد " التػػـز مػػف الياحيػػ  اليرواػػي ، بػػ إلػػن

متط بات القااي ، و التـز مف ياحي  المواوع، أو األغراض بالوػدؽ، و مييػن هػذا أيػه اػحن بػأهـ 
ا و (2 مقومات الشير و هو الرػذبا لػف يحػذو حػذو الشػيرار، و لػف يالػوض اػل أغرااػهـ التق يديػ  "

   هل األشيار التل تحسب ل ميري تفوما و ايفراداا
شػػيرا مػػف  ػػروة لغويػػ  هار ػػ ، و ز مّيػػري أف يحظػػن بهػػذا التقػػدير و االمتيػػاف، لػػوال مػػا ا ػػـ يرػػف ل ميػػ

بهػػػا أغرااػػػه، و سػػػي  اط لػػػه ل ػػػن الي ػػػـو و  و الميػػػايل التػػػل تشػػػعّ  ،التمػػػادا األجػػػود مػػػف األلفػػػاظ
توػاؿ بييػه و إل" هذا ااػ  لػف رػوف الػروي أحػد وسػار ه التيبيريػ ، التػل تقػيـ ا اال قااات المتاح  له

ليػػه اػػل هػػذا  المتػػأالريف، لهػػذا اقػػد أ بػػت مدرتػػه الفارقػػ ، التػػل اامػػت متقدميػػه و اإليسػػافف اليػػالـ و بػػي
مػػا  و هػػذا لميػػد األدب اليربػػل طػػه حسػػيف يقػػوؿ اػػل شالوػػي  الميػػري ال غويػػ  األديبػػ : " ا(3 "األدار

ليربيػ  رمػا ألرؼ أحدا ولن ال غ  اليربي  رما ولاهػا أبػو اليػ را و مػا ألػرؼ أف أحػدا راض ال غػ  ا
رااها أبو الي را و ما ألرؼ أف أحدا ورؼ هذا ال غػ  اػل أغرااػه و حاجاتػه الفييػ  رمػا وػراها 

 ا (4 أبو الي ر "
و هػذا مػا يجيػؿ  ،)5(و مدير ال التهرـ و اليقػد" او ألّف " الميري متيف الترريب، لغوي أديب لالـاا

جّيػد اػل مياييػه جّيػد اػل أغرااػها  ألفاظػه د اػل" جّيػ ، حسب ما يقػوؿ الػدرتور طػه الػراوي:مف شيرا
انف سي  إط ع أبل الي ر ل ن أسرار اليربي  مّريته مف ترويع شػيرا بالبػارع مػف األلفػاظااا و أيػا 

الجتمػع لػه  ،بأيه لو جمػع جػامع، مػا جػار اػل شػير أبػل اليػ ر مػف ارارػد األلفػاظ و يوابػ  الر ػـ زليـ
 أبػولػف الر يػر مػف ميػاجـ ال غػ ا أمػا الميػايل التػل طرمهػا يغيػل اليػاظر ايػه  ،ميجـ طريؼ ال بابه

و  ،مػػع الر ػػرة اػػل التيػػوع و التفػػرع ،و االالتػػراع اإلبػػداعو  ،اهػػل غايػػ  اػػل الدمػػ  و الطرااػػ  ،اليػػ ر
 (6)االتوليد و التجديد"

                                                           

 .125لبً العالء المعري، ص: محمد رضا الببٌبً، لزوم ما ال ٌلزم فً األدة العربً، ضمن المهرجان األلفً - (1)
 .21لٌطو، أبو العالء المعري أو متاها  القول، ص: ٌعبد الفتاح ك -(2)
، منبرررأة المعرررارؾ  -دراسرررة تحلٌلٌرررة بالؼٌرررة  –د. مصرررطفى السرررعدنً، البنررراء اللفظرررً فرررً لزومٌرررا  المعرررري  - (3)

 .62باإلسكندرٌة، د   ، د ط، ص: 
 .010، ص: طه حسٌن، مع أبً العالء فً سجنه -(4)
 .32عمر فروخ، حكٌم المعرة، ص:  - (5)
 .843طه الراوي، سر الخلود فً بعر أبً العالء، ضمن المهرجان األلفً ألبً العالء المعري، ص:  - (6)
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 ري بطوؿ باله ال األدب ويياـ الدرتور أييس المقدسل رأيه، إلن رأي األساتذة الذيف التراوا ل م
الشػػػير، و المػػػولييف ببرالػػػ  الرجػػػؿ اػػػل أدارػػػه األدبػػػلا يػػػرى المقدسػػػل أف الميػػػري شػػػالر لظػػػيـ، و 

له ال التراث اليربل ليظمته، حيف يقوؿ: " ال أل ـ شالرا مػديما ب ػ  تػأ يرا الروحػل  يويب إيجاد يدّ 
تيبػل و لرػف اقػط يقاربػه هػو أبػو الطيػب الم ما ب غه تػأ ير هػذا الشػالر اليظػيـ، شػالر واحػد ال أدبيا

 ا(1 مف سبيؿ آالر"
أف الميػري شػالر  إلن -ميتراا بي و ميزل  أبل الي ر األدبي   – رما يذهب الدرتور رماؿ اليازجل

و أيػػه واسػػع االط ػػ ع، و وػػاحب  قااػػ  أدبيػػ  و لغويػػ  ، و يواميسػػها لػػارؼ، بالبايػػا الرتابػػ  الشػػيري 
بيات الساررة، و ذلؾ بطريق  التاميف و الت مػيح غرااه باألأ" اقد استياف الميري ل ن إبراز  هار  ،

رمػا  ا(2  و التيريض، مما يشهد له بطوؿ البػاع اػل األدب، و اػرط البرالػ  اػل االمتبػاس و الت مػيح "
يشػػغ يا أبػػو اليػػ ر الميػػري اػػل لزومياتػػه، بر ػػرة التوػػوير الحسػػل و حػػب االستشػػهادات المالت فػػ ، و 

الرتابػ ، و ر ااػ  الميراػ  و الػذرار الحػاد، اػل م حظػ  أواػاع  الولوع بالتحدي و إظهار البرال  ال
 ا(3) الحقيق 

اػػل لزومياتػػه، وػػاحب أسػػ وب أالػػاذ و سػػبؾ مػػوي متػػيف،  -رمػػا يقػػوؿ اليػػازجل  –رمػػا رػػاف الميػػري 
امف الميزات التل يمتاز بها أس وبه ال لزومياته " حسف السبؾ و موة الترريب، األفاظه آالذة بياها 

اهػػل وليػػدة التيقػػيح و  ،جيػػدة الروػػؼ، ال اػػيؼ ايهػػا و ال ه ه ػػ  و ال بػػدع هجم ػػ ، وبرمػػاب بيػػض
التهػذيب و التجويػػدا و ال تظهػػر ايهػػا مػع ذلػػؾ بػػوادر الييػػار و التر ػؼ إال ايمػػا مػػؿ و يػػدرااا اب غػػ  

  ا(4 الترريب إذف هل الوف  الغالب  ال أس وب الديواف "
أديػػب شػػالر، لػػرؼ سػػجايا البشػػري  و طواياهػػا،  رػػالميري  -ل ػػن حػػد مػػوؿ سػػامل الريػػالل  –ا ػػيس 

اووفها أب   ووػؼا ارػاف الميػري رغػـ لزلتػه، ذا اتوػاؿ مباشػر بالقاػايا الطاررػ  اػل لوػرا ، و 
التل يغوت ل يه راحتػه، و زلزلػت سػرويه، و هػل القاػايا التػل تشػغؿ الشػيب، سػوار مػف الياحيػ  

 ا(5 السياسي  أو االمتوادي  أو االجتمالي  أو الال قي 

                                                           

 02أنٌس المقدسً، الروح العالئٌة و تأنٌرها فً أدبنا الحدٌث، ضمن المهرجان األلفً ألبً العالء المعري، ص: - (1)
 .862ل الٌازجً، أبو العالء و لزومٌاته، ص: كما - (2)
 .807خلٌل برؾ الدٌن، المعري مبصر بٌن عمٌان، ص:  - (3)
 . 011 – 007كمال الٌازجً، أبو العالء و لزومٌاته، ص:  –( 4)
 .853سامً الكٌالً، أبو العالء المعري دفا  المؤرخ ابن العدٌم عنه، ص:  - (5)
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يتيػػايش مػػع أزمػػات الػػزواؿ، اتػػراا ذلػػؾ  امويػػ اجيػػؿ المحػػد وف مػػف شػػير و أدب أبػػل اليػػ ر، وػػرح
الػذي يتالػذ ليفسػه مرايػا اػل لوػور و  الذي ال يموت بمػوت ميشػره، األدب الوامد، و التراث الحل

الت لمستسػػػ ـ ليػػػاز اػػػ  هػػػو بالزارػػػؿ و ال هػػػو بااتػػػراا يشػػػاررها اػػػل مجػػػاالت الحيػػػاة و الفرػػػرا  متقدمػػػ ،
لييػا مػف األجيػاؿ إ: " إف الميري أسمن تراث ووػؿ اهذا أييس المقدسل يقوؿ ال هذا الميين الزمافا

الغػػابرة، و مػػد زالػػت ميػػذ أيامػػه إلػػن اآلف، دوؿ و تيجػػاف، و بػػادت أمػػـ و ب ػػداف، ولرػػف روحػػه ال تػػزاؿ 
 ا(1 "حي ، أليها روح اليابغ  الذي يييش  لرؿ زماف

، و هػػل لغػػ   الميػػري و أسػػ وبه اػػل لزومياتػػه، إذ حشػػد إليهػػا اإلشػػارة ل ييػػا هيػػاؾ يقطػػ  مهمػػ  يجػػب
الميري مدرا ال بأس به مف األلفاظ الغريب ، اتراا ُييق د الطابه الشيري مما ُيوػي ب ل ػن القػارئ، اهػـ 

ببساط ، االقارئ ل زوميات أبػل اليػ ر الميػري،  بأدين جهد ميه و الميين إلنال زوميات و الوووؿ 
ط سـ أبل الي ر ال غويػ ا و اػل  جؿ اؾ  أع االستغيار لف الشروح و المياجـ ال غوي ، مف ال يستطي

هو: التحذلؽ  شالرا و أبل الي ر أديبا إلنهذا يقوؿ الدرتور ال يؿ شرؼ الديف: " شلٌر واحد أسار  
ْي أدبػه، و يغّؿ األديػب و الشػالر يػد به، (préciosité)التيبيري و ال غوي، أو ما يسمن بالفريسي  

ألهيػػه لغويػػ  و ل ػػن  –الاوػػ  الشػػير  –ي ػػب ط هّمػػ  أسػػ وبه، و ي قػػؿ جيػػاحل اليالػػه، و يوػػبح األدب 
األوح أحجي  ُمط سم ، تستدلل مف القارئ أف يفػتح القػواميس باسػتمرار، لػيفهـ المػراد و يفػؾ ال غػز 

 ا(2 "
يسػػتولبها هػػذا الػػديواف، اهػػو االقػػارئ ل زوميػػات يػػدهش و يتيجػػب، مػػف ال ػػروة ال فظيػػ  الزاالػػرة، التػػل 

يراد ال يق ب وفح  جديدة، أو يقػرأ موػيدة مػف القوػارد األالػرى، حتػن يوػطدـ بألفػاظ و تيػابير ال 
ل ػن هػذا  غين لػه ايهػا، لػف ط ػب اليػوف مػف الشػروح و التفاسػير، و الميػاجـ ال غويػ ، اتػراا يماػل

ل ػػػن الر يػػػر مػػػف  –و البػػػد  –تشػػػتمؿ ا " و هػػػذا ال ػػػروة ال فظيػػػ  الطار ػػػ  اليحػػػو اػػػل مػػػرارة ال زوميػػػات
 ا(3 األلفاظ الغريب ، و التيابير اليادرة، و المتراداات المتيددة "

                                                           

ئٌرة و تأنٌرهرا فرً أدبنرا الحردٌث ضرمن المهرجران األلفرً ألبرً العرالء المعرري، ص: أنٌس المقدسً، الرروح العال -(1)

024. 
 .806خلٌل برؾ الدٌن، المعري مبصر بٌن عمٌان، ص:  - (2)
 .008كمال الٌازجً، أبو العالء و لزومٌاته، ص:  - (3)
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مػػف أالطػػار الترريػػب و ااػػطرابه، و ررارػػ   -اليػػازجل  ليػػهإحسػػب مػػا يػػذهب  – لػػـ يسػػ ـ الميػػري  
ؿ ايهػػا ا و هػػو اليامػػد لهػػذا األبيػػات التػػل يقػػو التيبيػػر، و التػػل طفحػػت  ل ػػن بيػػض يوووػػه الشػػيري 

 (1 الميري:
 (2)إنّْي عمى طول الزمان لُمجِدبُ  ولعمرك ما بي نجعٌة فأروميا             

مف بيدا و هذا ما أايؼ  اايفا ال الووؿ بيف اليبارتيف، لما بييهم تبيال ايرى اليازجل ال هذ
 الترريب و جي ه رريراا رما يقوؿ ال البيت التالل مف موؿ أبل الي ر:

بيب َخَضبتَ               (3)الُمخّضبا بيضاَ  عّدتك البنانَ     َصبابًة       ،بياضا بالص 
، و صـبيب و صــبابة، و بػيف بيـاض و بيضـا التجيػيس الػذي التمػدا الميػري اػل هػذا البيػت، بػيف 

 ، زلزع اليبارة و أذهب تماسرهااخضيب و مخّضببيف 
 و موؿ أبل الي ر الميري:

 (4)صوُم المنية ما لو إفطار          ،ُصْم و ِإْفَطر خائفاأو  ،افَطْر و ُصمْ          
 و الايؼ هيا ال ترديد الوياـ و اإلاطار تقديما و تأاليرا ب  مبرر مييوي راؼا

هذا يشير أياا الدرتور حميػد سػمير، الػذي يػرى بػأف أسػ وب الميػري اػل لزومياتػه تػتحرـ ايػه  إلنو 
أبػػل اليػػ ر، و هػػل السػػهول  و البسػػاط  مػػف جهػػ ، و  ، و تهيميػػاف ل ػػن الطػػابأسػػ وبيتافالاوػػيتاف 

ال زوميػػات يػػص رتػػابل تػػتحرـ اػػل بييتػػه أسػػ وبيتاف ا حيػػث يقػػوؿ: " أالػػرىالتيقيػػد و اإللغػػاز مػػف جهػػ  
متباييتاف، تقـو إحداهما ل ن السهول  والبساط  وهل التػل رػاف يتوجػه بهػا إلػن لامػ  المت قػيف، إذ ال 

اهمهػا ل ػن اليامػ ، لمػا اػل بييتهػا مػف  ليوػوص أالػرى يستيوػ ُلبس ايها وال غموضا بييما هياؾ
تيقيػػػد وتشػػػػارؿ مييػػػوي، سػػػػببهما االلتمػػػاد ل ػػػػن الوػػػارص أسػػػػ وبي  جديػػػدة، موامهػػػػا ال غػػػز واإلبهػػػػاـ 

مماػا جي هػا  ،واإلامار والت ميحا اهذا التقييات ر هػا هػل مػا يسػود اػل ر يػر مػف يوػوص ال زوميػات
 ا (5 "  تتميز بالتيقيد والمياا   الر مي

                                                           

 .011، ص: الساب:المرجع  - (1)
 .68، ص: 18لزوم ما ال ٌلزم، ج  أبو العالء المعري، -(2)
 .818، ص: 18الساب:، ج المصدر  - (3)
 .158، ص: 18ج ،الساب:المصدر  –( 4)
 .845حمٌد سمٌر، النص و تفاعل المتلقً فً الخطاة األدبً عند المعري، ص:  - (5)
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سػػببا رريسػػيا اػػل يفػػور القػػرار الػػذي هػػيمف ل ػػن ديػػواف لػػزـو مػػا ال ي ػػـز ، رػػاف  اإللغػػازإف التيقيػػد و 
ميه، ألف القارئ يجد يفسه أمػاـ " شػلر مسػتغ ؽ أشػد اسػتغ ؽ، مػبهـ أشػد إبهػاـ، أمػاـ شػلر اسػتوى 

رػوف طريقػا إلػن تيقيػد اػل التيقيػد و ُحب ػب إليػه اهػو ال يفوػح لػف ريهػه، و إذا أاوػح أحيايػا ا رػل ي
 إلػناح، رمػا اهتمػوا بػدواويف لربيػ  أالػرى، و هػذا مػا أدى را لـ يحظ باهتماـ الدارسيف و الشُ  .(1 جديد"

الػدرتور هػادي الي ػوي، حػيف يقػوؿ: " و  إليػهم   ايتشار الديواف اػل السػاح  األدبيػ ، و هػذا مػا يشػير 
ال يقػاس مػف بقيػ  دواويػف األمػدميف، التػل تحظػن  ال تػزاؿ أمػؿ ايتشػارا بمػا ،ال زوميات لولػورة ألفاظهػا

الػػػذي  ،بػػػالرواج بػػػيف لامػػػ  المتي مػػػيف و لػػػيس األدبػػػار وحػػػدهـا و مسػػػؤولي  ذلػػػؾ تقػػػع ل ػػػن وػػػاحبها
 .(2)يها بالميّمن و المجهوؿ، اجارت لسيرة القرارة السيما ل ن القارئ المياور"حوّ 

حجػػـ ال زوميػػات إال بسػػبب الترػػرار، رمػػا أ ػػر الترػػرار الممػػؿ ل ػػن يػػص ال زوميػػات، و مػػا اػػالام  
الذي دلا إليه إلزاـ أبل الي ر يفسه بالقااي  المزدوجػ ، و بػالقوؿ اػل جميػع حػروؼ الميجػـ، و الػذي 

 (3 يبغض هذا التررار إلن اليفس و ي ق ه ل ن الطبعا
  مهمػػا يرػػف مػػف أمػػر اػػنف البػػاح يف المحػػد يف، مجميػػوف ل ػػن أف ألبػػل اليػػ ر الميػػري، مرايػػ  أدبيػػ

اليربيػ ، و أديبهػا  أسػاطيفمرموم ، ال ييازله ايها إال ربار األدب مف أم اله، اهػو ل ػـ مػف ألػ ـ و 
يشػػهدوف بي ػػو ريػػب أدب الميػػري، بدراسػػاتهـ  او شػػالرها الفيػػاف، اليػػارؼ بمػػواطف الحسػػف و الجمػػاؿ

و  ،قػػاـ إحيػػاًر لػػذررااالتػػل ت يػػاـ الدراسػػي و األ ، و بالميتػػديات و الم تقيػػات الي ميػػ ،بالمرػػاتالتػػل تيػػد 
                                     األديب الشالر الحرا ،الي ر أبلتبقن شاهدة ل ن يبوغ  ،ما ال فه مف آ ارل اتمجيد
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 المبحث الناني:
 :من خالل المزوميات الفكرية أبي العال مكانة  حولالمحدنين  جدل

رسػػيف ل تػػراث اليربػػل، ماػػي  ارػػر و شػػير أبػػل اليػػ ر مػػف بػػيف المسػػارؿ التػػل شػػغ ت البػػاح يف و الدا
الميريا أهو اي سوؼ أـ شالر؟ اما مف شؾ، أف الميري رجؿ االت ؼ اليػاس ايػه و اػل ا سػفته أيمػا 
االػػت ؼا إذ رػػاف اػػل لديػػد الدراسػػات محػػؿ تح يػػؿ و دراسػػ ، و ر يػػرا مػػا ييتػػػػػرؼ المهتمػػوف بفرػػر و 

 يري بالدراس  و التح يؿا، بويوب  مهم  تتبع آ ار المميريشير ال
الت ؼ الباح وف و الدارسػوف إذف، اػل توػييؼ الميػريا اهيػاؾ مػف يجي ػه اػل موػاؼ الف سػف  إ  

بػػذلؾ  و ياايػػاشػػالرا،  الميػػريميحػػا مغػػايرا اػػل التوػػييؼ، جػػال   يسػػ ؾالربػػار، و هيػػاؾ اريػػؽ آالػػر 
ل ػن أبػل اليػ ر الشػالر  و يرتفل أيوار هذا الفريػؽ، بػنط ؽ لقػبوف  التف سؼ لف أبل الي ر، 

 الميريا
بػػدار الػػرأي و إ، و دوف أي تسػػرع اػػل ريػػثل ػػن هػػذا األسػػاس، يتوجػػب ل ييػػا تتبػػع هػػذا اآلرار بت و

الرأي اليقيضا  رما يفرض ل ييا هذا اإلشراؿ المطروح، إميػاف يظػر، و تمهػؿ بوػير، و رويػٍ  مبػؿ 
شػيري، مػف حرمػ  الف سػف  و ومارهػا الالوض ال ميامش  اآلرار المالت ف  حوؿ يوػيب يتػاج الميػري ال

 مف لدمهاا
أرديػػا تقسػػيـ آرار و موامػػؼ المحػػد يف، حػػوؿ يوػػيب الميػػري مػػف حرمػػ  الف سػػف  و ل مهػػا، يقػػوؿ  إذا

  اهيػػاؾ مػػف الدارسػػيف مػػف يجيػػؿ أبػػا اليػػ ر اي سػػواا، و هيػػاؾ اريػػؽ ميػػارض  ػػ  أمسػػاـأيهػػا ل ػػن   
مػف  ميػريسؼ و الف سف  لف أبػل اليػ ر، و يزحػزح الل فريؽ األوؿ، إيه الفريؽ الذي ييرر وف  التف 

لػػرش الف سػػف ا وبػػيف الفػػريقيف يجػػد اريقػػا حػػاررا هارمػػا اػػل توػػييؼ الميػػري بػػيف هػػذا و ذاؾ، اتػػػػػػراا 
يجمع بيف الووفيف  الميري الشالر مف جهػ ، و الميػري الفي سػوؼ و الحرػيـ مػف جهػ  أالػرىا هػذا 

، إلػن درجػ  أيػه ال يسػتطيع إلوػاؽ وػف  دوف وػف  أالػرى مػف الفريؽ وامع ال حيػػرة و تردد لميقيف
لتوػييؼ، و الوفتيف، ا  هو م بت لف سف  الميري و ال هػو يػاٍؼ لهػاا و سػبب هػذا االالػت ؼ اػل ا

هو أّف الميػري  " رجػؿ أتيػب ، طه حسيف دد و الحيرة  ال التوييؼ، ل ن حد تيبيػػػػػػػػػر الدرتورالتػػػػر 
و أتيب الياس بيدا، و سيظؿ يتيبهـ إلن آالر الدهر، أليه ل ػن وػرامته  يفسه، و أتيب مياوريه،

و وراحته و استقامته ال حياته اليم يػ ، ال يسػ ؾ الطريػؽ الوااػح  المسػتقيم  اػل لػرض آرارػه، و 
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هػذا يجيػؿ لباراتػه غاماػ  م تويػ ،  إيما ي توي بها أشد االلتوارا يوّرح حييا و يومئ أحيايػاااا، رػؿّ 
 ا(1 لفاظه لف مياييه، و بأس وبه لف آراره، و بفّيه لف دالي   يفسه"و يشغ يا بأ

 ػػـ  إّف " رػػؿ دارس مػػف الدارسػػيف يظػػر إليػػه بميظػػار الوووػػل، و مػػف زاويػػ  ميييػػ ، و أف اتسػػاع 
أدب الميري، و ما ايه مف غموض و حيػػػػرة و تيامض، أوميهـ ال مشر   جي تهـ حذريف ل غايػ  مػف 

 ا(2 الف سف  ليه"  تسميته اي سواا، أو يفل
ويشػػير هيػػػػػػػري الوسػػت اػػل مقػػاؿ لػػه، ُيشػػر اػػمف ألمػػاؿ المهرجػػاف األلفػػل ألبػػل اليػػ ر الميػػري،   

إلن أّف " شالوي  أبل الي ر الميري، لهػػػػػػػػػل مف ت ؾ الشالويات اليبقري  الربػػػػرى، المتيػددة المزايػا 
أف يػػدرروها إدرارػػا ر يػػا، و أف  –ـ يسػػتحؿ و إف لػػ -و الوػػفات التػػػػػػل يوػػيب ل ػػن البػػاح يف ليهػػا 

يحػػد دوها تحديػػدا شػػام ا ارػػذلؾ ا سػػفته،  إيهػػا متفييػػ  اليػػواحل، متباييػػ  األطػػراؼ، متياماػػ  المرامػػل، 
اق مػػا تػػردد اليػػاس اػػل مػػذهب رتػػرددهـ ايهػػا، و م مػػا االت ػػؼ الي مػػار، ل ػػن تيػػّوع طبقػػاتهـ، اػػل غػػابر 

 ا(3 الزماف و حاارا، راالت اهـ ايها"
اػل  اإذف يحف أماـ اإلشرالي  القار  : هؿ راف أبو الي ر اي سػواا؟ و هػؿ يمرػف لػّد ال زوميػات رتابػ

 الف سف ؟ أـ أيه راف شالر الف سف  و اي سوؼ الشيرار؟
ميين الفي سوؼ، برؿ بريؼ الف سف ، و اإلحاط  التام  بياًر ل ن هذا، يستحسف بيا أف يقؼ ليد تي

 ه و ميافاما تحم ه الر م  مف أوج
همػػا:   اي ػػو( و  شػػقيفتيػػّرؼ الف سػػف  ل ػػن الشػػرؿ التػػالل: الف سػػف  ر مػػ  يوياييػػ  األوػػؿ مرربػػ  مػػف 

تييػػل محبػػ ، و   سػػوايا(  و تييػػل الحرمػػ ، و ل يػػه تػػدؿ ر مػػ  الف سػػف  مػػف الياحيػػ  االشػػتقامي  ل ػػن 
 ا(4 إي ارها محب  الحرم  أو

ف سػف  اليظريػ ، و الف سػف  المدييػ  اليم يػ ا و تشػتمؿ رما تيقسـ الف سف  إلن مسميف رريسييف همػا: ال
، أحػػدها ل ػػػـ التيػػػاليـ، و ال ػػايل الي ػػػـ الطبييػػػل، و  الف سػػف  اليظريػػػ  ل ػػن    ػػػ  أوػػػياؼ مػػف الي ػػػـو
ال الث ل ـ ما بيد الطبييياتا أما الف سف  المديي  اليم ي ، اهػل ل ػن وػيفيف  أحػدهما يحوػؿ ل ػن 

لتل تودر ليها األاياؿ الجمي  ، و القدرة ل ن أسػبابها، و هػذا تسػمن األاياؿ الجمي  ، و األال ؽ ا
                                                           

 .00طه حسٌن، الفصول و الؽاٌا ، ضمن المهرجان األلفً ألبً العالء المعري، ص:  - (1)
 .180، ص: مٌخائٌل مسعود، أدباء فالسفة  - (2)
 .071هنري الوس ، اختالؾ اآلراء فً فلسفة أبً العالء، ضمن المهرجان األلفً ألبً العالء المعري ، ص:  - (3)
 .81كامل حمود، دراسا  فً تارٌخ الفلسفة العربٌة، ص:  - (4)
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الويال  الال قي ، أما الويؼ ال ايل ميها  انيه يشتمؿ ل ن ميرا  األمور التل بهػا تحوػؿ األشػيار 
 ا(1 الجمي  ، و القدرة ل ن تحوي ها و حفظها، و هذا تسمن الف سف  السياسي 

أيػػه ذلػػؾ المفرػػر الػػذي يجيػػؿ همػػه، دراسػػ  األشػػيار و تح ي هػػا، و ييػػّرؼ أحمػػد الشػػايب الفي سػػوؼ، ب
لييرؼ ماهيتها، و ما بييها مف و ت، بحيث يؤ ر هذا الدرس ال س وره، و يرسػبه برالػ  اػل اهػـ 

 ا (2 األمور و ميالجتها
    .اموقف الفريق الول: المعري فيمسوف  -
الميػري اي سػػوؼ  مػف ميػاف، يتبػّيف بػأفّ تيريػؼ الف سػف ، و مػا تحم ػه ر مػ  اي سػوؼ  إلػناسػتيادا    

بجػػدارة و اسػػتحقاؽ، حسػػب مػػا يػػذهب إليػػه الفريػػؽ الػػذي ياػػع الميػػري، و ي بػػت مرايتػػه بػػيف الف سػػف  
الربار أم اؿ أا طوف و أرسطوا أليه ل ن حد تيبيػػػػػػػر بياهـ " الوحيد بيف أمرايه الذي درس الي ـو 

لػايش اليتػارج و األهػداؼ  إذال قيػ ، درسػا طػوي  لميقػا متقيػا، اإللهي ، و الي ـو الطبييي  و الي ـو ال
  ا(3 بالممارس  اليومي  الفي ي ، اراف وادما مع يفسه"

إلػن أف الميػري   -و هو مف األوارؿ الذيف ووفوا الميري بالفي سػوؼ  –الدرتور طه حسيف  يذهب
ّييػه مولػه: " مهمػا رػاف أوػؿ اي سوؼ، و ياع رأيه امف الفريؽ المقػر بف سػف  الميػريا و هػذا مػا يب

ا يفهـ ميه رج  درس الي ـو الطبييي ، و ال فظ ال اليويايي ، و مهما رايت مياييه ليد المس ميف، انيّ 
، و الال قيػػ  درسػػا لميقػػا متقيػػا، و بسػػط سػػ طايها ل ػػن حياتػػه اليم يػػ ، و سػػيرته الالاوػػ ، ا ػػـ اإللهيػػ 

و أف أبا الي ر راف رذلؾا اما ي محه مف سيرته و يرف هياؾ تيامض بيف هذا الي ـو و بيف ألماله، 
يػدليا  أال مه و حياته ال ميزله و بيف الياس، و مػف درسػه ل ف سػف  اػل أيطاريػ  و طػراب س و بغػداد،

و ياػيؼ مػار  لػف ا سػف  الميػري " ليسػت هػذا  الف سػف ، إال ا سػف   ا(4 ل ن أيه راف اي سواا حقػا "
 ف بيرته اإلس مي  م رم  راري  حقا، حتن الدع ليها ر يرا مف الياس،، مد الرـ بييها و بي(5 أبيقور

                                                           

 .84، ص: الساب:المرجع  - (1)
 .11مهرجان األلفً ألبً العالء المعري، ص: أحمد الباٌة، أبو العالء المعري باعر أم فٌلسوؾ، ضمن ال - (2)
 .181مٌخائٌل مسعود، أدباء فالسفة ، ص:  - (3)
. نقال عن: إبرراهٌم العراتً، الزمران فرً 107، ص:8783طه حسٌن، ذكرى أبً العالء، مطبعة الواعظ، مصر،  -(4) 

 .23 – 22، ص:  -ا، الرازي الطبٌة، المعري ابن سٌنَ  –الفكر اإلسالمً 
الفلسفة األبٌقورٌة نسبة إلى منبئها ) أبٌقور(، و هو فٌلسوؾ ٌونانً، و هً الفلسفة التً تقوم قبل كرل برًء علرى  - (5) 

إنكار العلة الؽائٌة، التً ٌؤمن بها كنٌر من الفالسفة و أصحاة الدٌانا  جمٌعا. فاألبٌاء لم ُتخل: بهذه الؽاٌا  التً نررى 
أن ُتخل: على ؼٌر صورها المعروفة، و كان من الممكرن أن ٌنظرر اإلنسران بقدمٌره  أنها ُخلِق  ألجلها. و كان من الممكن

ٌُخل: لنا و الطبٌعة لم ُتسّخر لحاجاتنا، إذن ال ٌنبؽرً أن نسرتحّل منهرا كرل  و ٌبم بمنكبٌه، و ٌبكً بأصابعه. إذن فالعالم لم 
 =                         لذتنا، و ال أن نظلمه لمنفعتناما نستحل، و ال أن نستأنر  بخٌراتها ألنفسنا، و ال أن نؤلم الحٌوان ل
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 ا(1 اظيوها إس مي  الالو  و رأوا ايها مذهبا مورو ا، مف مذاهب الزهد و  اليسؾ" 
أبػػل اليػػ ر لػػف طريػػؽ الطػػب  إلػػناػػل ذلػػؾ، أف الف سػػف  األبيقوريػػ  مػػد ووػػ ت طػػه حسػػيف و حجػػ  

 بألماؿ هذا األاليػر، اايرػبّ  اإللجابراف أبو الي ر شديد  إذاليويايل و لف طريؽ طب جالييوس، 
 ا(2 اليربي   ميها إلنل ن ما ُترجـ 

 ا(3 رما يوجز  طه حسيف، الف سف  الي ري  ال      أووؿ أساسي :
أّف اليػالـ ال ػؽ مػف أج ػه،  و ُسػاّلر   اإليسػافاألوؿ األّوؿ ال الف سف  الي ري : هػو تالي ػؿ  -

 اتهالميفيته و ت بي  حاج
أموػػن حػػد ممرػػف، و  إلػػنأف يسػػتمتع بال ػػذات  اإليسػػافاألوػػؿ ال ػػايل:  هػػو أيػػه، مػػف حػػؽ  -

، أليػػػه ال يوػػػح و ال يسػػػتقيـ، إال إذا الػػػ  مػػػف األلػػػـ و الظ ػػػـ و إليػػػهلرػػػف هػػػذا االسػػػتمتاع ال سػػػبيؿ 
سػتمتاع هػو الاليػػر رػؿ الاليػػر، و هػو الحػؽ إليوراؼ لف هػذا اإلذلؾ سبيؿ، اا إلناليدوافا و ليس 

  ن الرجؿ الذي ييرؼ ما يأتل و ما يدعال
لػه، لػيس اػل إال قػه  إيمػااألوؿ ال الث: أّف هذا اليالـ لـ َيال ؽ يفسه، و لـ ُيال ؽ لب ا، و   -

وجودا شؾ، و ال قه َلِحرمػ  لػيس ايهػا شػؾ، و لرػف لقوليػا ال تيراهػا و ال تسػتطيع أف تيراهػا، أليهػا 
َ ـ الذي يوو ها إلن ال ُرّياا لـ ُتميح وسارؿ هذا الميرا ، رما أّف أجساميا  لـ ُتميح الس 

يذهب الدرتور رماؿ اليازجل يفس المذهب، و إف لـ يورح ذلؾ توريحا، و هو الذي راح يتحػدث 
لف تفريػر الميري الف سفل، و الذي يتسـ حسبه، بسمات   ث مالت ف   أولها الجػـز اػل األمػر إ باتػا 

ا  (4 يتهار إلن ال أدري إلاا، و ال ها اإلمرار بالجهؿ و ابوال أو راأو إيرارا، و  اييها التردد ال الرأي م
 ا سف  الميري، و يدلـ رأي  امف البديهل و الميطقل، أف الذي يوؼ تفرير الميري بالف سفل، ي بتُ 

 إليػهيجي وف مف الميري اي سوؼ اليربي ا و لرف اليػازجل اػل مواػع آالػر ييػامض مػا ذهػب  الذيف
ت بػػت أف الميػػري، ال يامػػ  لػػه و ال جمػػؿ مػػف حرمػػ  الف سػػف  و ومارهػػاا و هػػو مػػا  هيػػا، و يقػػدـ حججػػا

 سُيبّيُيه ليد حدي يا لف الفريؽ، الذي ييفل وف  الفي سوؼ لف شالص الميريا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلٌس حقنا فً الحٌاة بأكنر من حقره، و لرٌس لنرا علٌره هرذا السرلطان الرذي ننتحلره ألنفسرنا.) طره حسرٌن، الفصرول و =    
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يؤرد الدرتور لمر اّروخ، و يؤّيد الرأي القارػؿ بػأف الميػري اي سػوؼ، و هػو الػذي يقػوؿ ايمػا مييػاا  
درس الف سف  و مّدـ يقدا ل ف سف  اإلسػ مي  اػل لوػرا، و يّبػه األارػار إلػن أف الميري اي سوؼ، أليه 

ما ايهػا مػف آرار وػحيح  أو الاطرػ ، رمػا أيػه  التمػد التح يػؿ الشػامؿ، و حّرػـ اليقػؿ اػل رػؿ شػلر 
تحريما ااو  وحيحا، حتن ال األمور التل ظّف بياهـ أيها ال تالاع ل يقؿا  ـ إف الميري راف 

 ا(1 الالياؿ إلنرا، ال يميؿ وامييا ال تفري
" و ألف اليقؿ ال يظر أبل الي ر هو مييار رؿ ميرا  وحيح ، و ميزاف رؿ ميهج مويـا االالير 
ال يرػػػوف اليػػػػرا حقيقيػػػا إال إذا رػػػاف الااػػػيا لحرػػػـ اليقػػػؿا و مػػػيهج األالػػػ ؽ ال يرػػػوف وااػػػحا إال إذا 

 ا(2 أالر بيور الروي  و الفرر"
ر، مد مّر بيدة مراحؿ ال يقدا اليق ل، و تيد المرح   ال ال   مف أالطر يرى أحمد أميف أف أبا الي 

المراحػػؿ، إذ رايػػت تسػػاؤالته اػػل هػػذا المرح ػػ ، تيوػػب حػػوؿ الف سػػف  اإللهيػػ  و الغيبيػػ ا يقػػوؿ أحمػػد 
أميف: " و هل أالطر المراحؿ و أشدها و أولرها، و هل التػػػػػػػػػل تيػّرض ايهػا لوػميـ الػديف، هػؿ اهلل 

أو ال؟ و هؿ هياؾ حياة أالرى أو ال؟ و هؿ اإليساف ال هػذا اليػالـ  ال؟ و هؿ هياؾ وحلأو موجود 
 ا   (3 مجبور أو مالتار؟ ما الحؽ ال ذلؾ ر ه و أيف أجدا و ريؼ أجدا؟ "

االذي ييتمد اليقػؿ وسػي   ل ميراػ ، و طريقػا يسػ رها مػف أجػؿ ب ػوغ  ميراػ  مػا، أو البحػث لػف حػؿ 
 اسػـت يرهػا الحيػاة اييػا، مريػب مػف وػف  الفي سػوؼ ، أو يمرػف أف يط ػؽ ل يػه لغز مف األلغاز  التل 

اليقػؿ  اللتمػاداالفي سوؼا و أحمد أميف ال موله السابؽ، يورح و يؤرػد ل ػن أف الميػري اي سػوؼ، 
ال  بح ه لف الحقيق ا و هو الذي ياػيؼ متحػد ا لػف ا سػف  اليويػاف، و رػأيل بػه، يريػد أف ياػع 

 يايؼ مار :  الميري بييهـ حيف
" و ال الف سف  اليويايي  لوف زاا مف ألواف اليق ي  و اليق يػيف، الػذيف يػروف ل يقػؿ الحػؽ المط ػؽ اػل 
الحرػػػـ ل ػػػن األشػػػيار، و البرهيػػػ  ل ػػػن وػػػحتها و بط يهػػػا، و ال يؤميػػػوف بشػػػلر، و ال لقيػػػدة، و ال 
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لػـ يقػـ البرهػاف اليق ػل ل يػه ال  تقاليد و ال مواايات، إال إذا ماـ البرهاف اليق ل ل ن وحتها، و مػا
 ا(1 يس موف به، مهما رايت الس ط  التػل تجلر به "

يػػرى أف ال زوميػػات ديػػواف جمػػع آرار أبػػل اليػػ ر، و رايػػت ياظمػػ   و هػػذا الػػدرتور إبػػراهيـ اليػػاتل،
لف سػػػفته، اهػػػػػػػػل ليسػػػت شػػػيرا بػػػالميين الشػػػارع و المتيػػػارؼ ل يػػػه، ألف الميػػػري التمػػػد ل ػػػن اليزلػػػ  

يق ي ، اراف مؤميا باليقؿ إيمايػا لميقػا، إف لػـ يرػف مط قػا، رمػا رػاف شػارا متسػار ، ارايػت شػروره ال
 ا(2 تيوب أساسا ل ن مسارؿ ما ورار الطبيي 

رما يشير الدرتور لبد القادر محمود إلن أف ال زوميات رتاب ال الف سف ، حيف يقوؿ لف لزوميات 
ه شأيا، أليه يم ؿ أدؽ ياحي  ال ا سفته اليق ي ، التػل تػؤرخ أالطر دواوييالميري، و يوفها بأيها : " 

لتطور أارارا مف الشؾ و الحيػرة، و ال إرادي ، مف اإليماف باليقػؿ، إلػن لػدـ اليقػيف بػه، مػف اإليمػاف 
بالجبري ، إلن الارال  هلل و االستس ـ لمشيرته، مف توريدا إلرادتػه اػل ممارسػته ل مػوت اػل الحيػاة، 

 ا (3 و متي  الحياة مف طياـ وشراب و لباس، والتزاؿ ل ياس " براض الزواج
" اػل أر رهػا،  -جػاز ليػا تسػميتها رػذلؾ  إفّ  –أّف الف سػف  الي ريػ   إلػنو يشير الدرتور لمر اروخ 

إيمػا هػػل اسػػتيراض و يقػد و تح يػػؿ،  ا ػػيس مػػف الميتظػر أف تجػػد اػػل مادتهػا ابترػػارا ظػػاهرا، و لريػػؾ  
أسػػ وبها ابترػػارا لظيمػػاا إّف األسػػ وب الػػذي لػػالج بػػه الميػػري ت ػػؾ القاػػايا واجػػد ل ػػن رػػؿ حػػاؿ اػػل 

القديمػػ  الميرواػػ ، اػػل هػػذا ال ػػوب الشػػيري ال مػػاع، و بهػػذا اليفػػاذ مػػف البوػػيرة اليي ػػرة، و بػػذلؾ الػػتهرـ 
ه مرايػا راييػا بػيف جبػابرة التفريػر، ، هو الذي ال ؽ لبقري  الميػري، و أح ّػإليهاالمّر ال ذع المااؼ 

 ا(4  و مرايا متواايا ال تاريخ الف سف "
لتمد أبو الي ر إذف، ل ن اليقؿ و راف له إسػهاـ اػل الف سػف  األال ميػ ، و الف سػف  الطبيييػ ، و إ 

مػػا إلػػن ذلػػؾ مػػف ميػػاديف الف سػػف ، برػػؿ تشػػيباتها و اهتماماتهػػاا و هػػذا مػػا يجيػػؿ ميػػه اي سػػواا، برػػؿ 
ت ػؾ المسػارؿ الفرريػ  تيػاوال جماليػا بحتػا، يجيػؿ ميهػا مجػرد  جدارة و استحقاؽ، " أليػه لػـ يرػف يتيػاوؿ

ما رػاف ييراػها بدمػ ، و يح  هػا بيمػؽ، و ُيحرػـ ايهػا اليقػؿ دارمػا،  ػـ يُوػبها تمويهات شالر، و إليّ 
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ا و  اػػل هػػذا (2 مػػف بػػيف المحػػد يف " (1 اػػل مالػػب ايػػػل رايػػع، و مػػا أشػػبهه اػػل هػػذا الياحي  بػػػػػػػػييتشه( 
يجػػد اػػل حػػدارؽ أبػػل اليػػ ر اليابسػػ  الرريبػػ ، تشػػاـؤ  أييػػا"  ر سػػامل الريػػالل إلػػن الشػػأف أياػػا يشػػي

شوبيهور، و سالري  أياتوؿ اػرايس، و الر يػر مػف هػذا المػذاهب و الفرػرات الشػاري  اػل لوػريا هػذا  
جتماع و الديف و إلدتها إلن األال ؽ و السياس  و ااف سفته لـ تقؼ ليد واحات الزهد و اليزل  بؿ تي

 ا(3 يساف و الالالؽ"اإل
 يقوؿ الميري ال لزومياته:

 ا ــــــــــــناطق في الكتيبة الخرس  م         اــــــــــــقوم إمــيرتجي الناس أن ي    
 (4)ــــا ــقل           مشيرا في صبحو و المســــسوى الع إمامكذب الظن، ال     

 و يقوؿ أياا حا ا ل ن إتباع اليقؿ و األالذ به:
 (5)أييا الغّر إْن خصصت بعقـــــــــــل          فاسألنو فكل عقل نــــــــبـــــــي     

 الميرا  رما جار ال موله: إلنااليقؿ سبيؿ 
 (6)يخذوا في سبيل العقل تيدوا بيديو       و ال يرجون غير المييمن راج        

 
  .شاعراموقف الفريق الناني: المعري  -2.2

الفريػؽ األوؿ، مػف أّف أبػا اليػ ر الميػري اي سػوٌؼ مفرػر، إذ بحػث اػل  إليهما يذهب  و ل ن لرس
ذلػػؾ مػف المسػارؿ الف سػػفي  الميقػدة، و أيػه رػػاف  إلػنالمسػارؿ الطبيييػ  و الريااػي ، و الال قيػػ ، و مػا 

فػل  اييػا يػرى اليرػس تمامػا، و يي اف هيػاؾ اريقػناي سواا ل مػا و لمػ ، و طػابؽ بػيف مولػه و اي ػها اػ
وف  الف سف  لف الميري، و يزحزحه  مف المراي  التػل حظػل بهػا ليػد الفريػؽ األوؿ، الػذي رأى اػل 

 و حريمهاا اإليسايي الميري اي سوؼ 
هيػػػاؾ يقطػػػ  أساسػػػي  يتمسػػػؾ بهػػػا أوػػػحاب الػػػرأي ال ػػػايل، و هػػػل رػػػوف الف سػػػف  تجبػػػر وػػػاحبها، أي 

يد ليه، و يرػوف لػه بم ابػ  مبػدأ ارػري الفي سوؼ الباحث ايها، أف يروف واحب مذهب ميّيف، ال يح
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ييتمد ل يه، و يسير ل ن يحواا ا  ييقؿ حسب رأيهـ، أف ُيسمػَل شالوا اي سػواا، و هػو يفتقػر إلػن 
مذهب مييفا اي ن هذا األساس يبيػل الػدرتور حيػا الفػاالوري رأيػه و مومفػه مػف أبػل اليػ ر الميػري، 

آرار أبػل اليػ ر ا سػف  بػالميين الػدميؽ، أليػه لػـ يرػف  أف ييتبػػػػر –ل ػن حػّد مولػه   -إذ ال يسػتطيع  
 ا(1 واحب مذهب ميظـ و محدد رأرسطو و ابف سييا

وهذا  الدرتور ميالاريؿ مسيود، يؤرد و يدلـ رأي الفاالوريا حيف يقػوؿ: " لػيس لف سػف  أبػل اليػ ر 
يف إل باتهػػا، و الػػذي طػػرؽ و ال ميػػاهج محػػددة، االػػذي يقػػوؿ بهػػذا الف سػػف  يحتػػاج إلػػن األدلػػ  و البػػػراه

ييفل هذا الف سف  و يرااها يحتاج إلن األدل  و البػراهيف ليفيها، ايحف ال يم ؾ الرتاب الف سفل الذي 
ألفػػه أبػػو اليػػ ر، و ال يم ػػؾ حتػػن م الوػػا لف سػػفته ل ػػن يحػػو مػػا وػػيع الفػػارابل و غيػػرا مػػف جمالػػ  

 ا(2 الف سف "
، اقػػد  هشػػلر مهػػـ اػػل مومفػػ إلػػنذا، يمرػػف أف يشػػير سػػتيادا إلػػن رأي الػػدرتور ميالاريػػؿ اػػل مولػػه هػػإ

القػػوؿ أيػػه، مػػف الاػػروري  إلػػنسػػبؽ ليػػا لػػرض مومفػػه اػػمف مومػػؼ الفريػػؽ األوؿ، و الػػذي  ذهػػب 
تسػمي  الميػػري اي سػواا لمػػا ميػػز لزومياتػػه، مػف تيمػػؽ يظػر و تفحػػص  امػب اػػل البحػث لػػف الحقػػارؽ 

الف سػػفي  اإللهيػػ ، و الريااػػي   و الطبيييػػػ  و الف سػػفي ، و رأى أف ال زوميػػات ديػػواف أحػػاط بالقاػػػايا 
و هػذا إف دؿ ل ػن شػلر، انيمػا يػدؿ ربمػا،  ا(3  الال قي ، و ما ايها مف موامؼ ا سػفي  لميقػ  الجػذور

 ل ن تذبذب ال المومؼ، أو أيه تيامض ومع ايه واحبها
يػيـ  مػذهبا، و الدرتور شومل ايؼ ياـ مومفه إلن مومؼ الفريؽ ال ػايل، حػيف رأى أف الميػري لػـ 

مػػػف مػػػذاهب الف سػػػف  اليوياييػػػ ، و لػػػذا رػػػاف مػػػف الالطػػػأ، أف يجيػػػؿ بيػػػض اليقػػػاد، أبػػػا اليػػػ ر اي سػػػواا 
بالميين اليويايل لهذا الر م ، اهو لـ ي الص الف سف  اليويايي ، اا  لف أف يروف مف الميّمػيف لهػا، 

اي سواا، أو أف ُيحشر اػل زمػرة  و ال راف مف المتي قيف بمذهب مف مذاهبها، امف اليجب، أف ُيسم وا
ومف الحجج و األدل  التل يسومها الدرتور شومل ايؼ، لتدليـ رأيػه هػذا  أف  الميػري  ا(4  الف سف 

ه لػػـ يرػػف الميػػري لػػـ يتػػػرؾ ليػػا أيػػ  يظريػػ  ا سػػفي ، مي  ػػ  أو مواػػح ، اريػػؼ لػػه بوػػيع يظريػػات؟ إّيػػ
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الر يػات، اػالميري إيمػا رػاف يفرػر تفريػرا  يفرر تفريرا ا سفيا، هذا التفرير الذي يقـو أساسا ل ن ويع
  ا(1  أدبيا الالوا، يقـو ل ن التشاـؤ و السالط

الفي سػوؼ و ال هػو وػاحب ا سػف ، رمػا ال يمرػف التبػار  اسػـا  يمرف أف يط ؽ ل ن أبل اليػ ر 
شػػالر برػػؿ مػػا اػػل   -ل ػػن حػػد تيبيػػر لارشػػ  لبػػد الرحمػػاف  –اػػل الف سػػف ، أليػػه  اال زوميػػات رتابػػ

  مػػف مييػػن و أديبػػا، و ايايػػا لغويػػا بارلػػا، اػػالميري  شػػالر بمييػػن متسػػع جػػدا، و لريػػه شػػالر الر مػػ
ل ن رؿ حاؿ، و ليس هو بالفي سوؼ البحت، و هو اياف أياا أليه أراد أف يبرر تجربته اليفسي  ال 

  (2 مالب رارع مف ال فظ، و أس وب شيؽ مف رم  القااي ، واتي  الوزفا
ؿ اليػػازجل، إلػػن القػػوؿ أف الميػػري لػػيس اي سػػواا، و ال يمرػػف أف ي وػػؽ بػػه رمػػا يػػذهب الػػدرتور رمػػا

وف  الف سف  و يػور حرمتهػا   أليػه " لػـ يجيػؿ مػف اليقػيف أو الشػؾ أو التجاهػؿ، مػذهبا يبيػػػػػػػل ل يػه 
سارر آراره، بؿ ربما تيقؿ بيف هذا الموامؼ ال القاي  الواحدة، أو ال ماػايا متشػابه ، و هػذا لػيس 

 ا(3 ؿ الفي سوؼ"مف ال 
و يرّد ل ن أيوار الرأي األوؿ، الذي ي بػت وػف  الف سػف  ب زوميػات الميػري، متسػار : و لرػف أيػف 

جتماليػ  مػف مقدمػ  إلليجػاة البػف سػييا؟ و أيػف آرارػه اآرار أبل الي ر الطبييي  و اإللهيػ  مػف رتػاب ا
ا مايفا أّف هػذا الرتػب مواػول  ابف ال دوف؟ و أيف آراره األال مي  مف تهذيب األال ؽ لمسرويه؟ 

ل ػػن أسػػس ا سػػفي  يظريػػ ، و تتسػػـ بالشػػمولي  اػػل البحػػث و التقوػػل لػػف حقػػارؽ األمػػور، رمػػا أيهػػا 
متفرلػػ  القاػػايا، متماسػػر  الجزريػػات، أمػػا مػػا جػػار اػػل لزوميػػات الميػػري، مػػا هػػل إال آرار و الطػػرات 

 ا  (4 لابرة أم تها المياسبات و غّذاها شيور شالر
لػػدرتور اليػػازجل، اػػل لػػد بيػػض األووػػاؼ التػػل تتفػػؽ ايهػػا ال زوميػػات مػػع المؤلفػػات  ػػـ يماػػل ا

 الف سفي ، ذاررا ميها:
 التح يؿ الميطقلا إلنلمؽ التفرير و الميؿ   -
 هداػػػػػػػػػػػػػػػالسيُل ورار الحؽ برؿ إال ص و ج  -
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 اليظر ال مالت ؼ يواحل الحياة باليقد و التح يؿا -
  ل    مطابق  القوؿ ل فيؿ (اشتػػػػػػراط التطبيؽ اليمإ -

اهػػػذا األووػػػاؼ التػػػل تشتػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ ايهػػػا ال زوميػػػات، مػػػع المؤلفػػػات الف سػػػفي ، ليسػػػت راايػػػ  ل قػػػوؿ أف 
و حجتػػه اػػل ذلػػؾ، أيػػه هيػػاؾ مبػػادئ أساسػػي   –ل ػػن حػػد تيبيػػر اليػػازجل  –ال زوميػػات رتػػاب ا سػػفل 

ا و ل ػن هػذا األسػاس ال يمرػف لػّد ال زوميػات  أالرى ال مفّر ميها، لـ يستواها الميري اػل ال زوميػات
 رتاب ال الف سف ، و ال يمرف لّد واحبه اي سواا بالميين اليويايل الدميؽ ل ف سف ا

 ،الميػري اػل لزومياتػه نألدلػ  التاليػ ، و هػل مػا يؤالػذ ل ػيبيػػل الدرتور اليازجل مومفه هػذا، ل ػن ا
 التل ال يمرف لها أف تروف رتابا ال الف سف :

و الطبيييػات، و  اإللهيػاتـ الشموؿ ال البحث: إذ أف الميري لـ يستيفد رؿ ما ميؿ اػل لد -
 جتماليات و األال مياتاإلا

لدـ التس سؿ:  اال زوميات تم ؿ مجمول  آرار أبل الي ر، المتفرم  و المبي ػػػػرة لف آالرها،  -
 رتباط المحرـاإلما يجميها التس سؿ الميطقل و ااق ّ 
امػػف طبييػػ  األسػػ وب الف سػػفل، أف يرػػوف وااػػح القػػوؿ، وػػاال المرامػػل، و  ر ػػػرة التػػردد:  -

 تياال الترددا -ل ن هذا األساس  –الف سف  
جتماليػػػػػات، و إللػػػػدـ وجػػػػود مبػػػػػدأ لػػػػاـ: اػػػػػأبو اليػػػػ ر يػػػػػديف باليقػػػػؿ اػػػػػل األال ميػػػػات و ا -

  الغيبيػػ ، و ت الف سػػفيالطبيييػػات و سػػارر الشػػؤوف  اليم يػػ ا و يػػديف بالّ أدريػػ   اػػل بيػػض المياػػ 
الف سػػفل مفػػروض ايػػه أف   ستسػػ ـ  الروحػػل اػػل ر يػػػػر مػػف المسػػارؿ  الروحيػػ ا  و المػػذهبإليػػديف با

ييشػػأ مػػف مػػيهج واحػػد  يقييػػػػػػػػػل أو روحػػل، أو تشػػريرل، أو ال أدري، ال أف يرػػوف ال يطػػا مػػف هػػذا و 
 (1 ذاؾا

القوؿ: " اال زوميػػات ليسػػت شػػيرا يالػػتـ الػػدرتور رمػػاؿ اليػػازجل مومفػػه مػػف أبػػل اليػػ ر و لزومياتػػه بػػ
 و ال هل ديواف ا سفل، بؿ مجموع مف الالطرات الشػيري   -بالمفهـو اليالمل لهذا الشير  –م حميا 
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جتمالل و الفرري و الدييل، أارغ اػل مالػب م تػـز مػف الشػير اليربػل القػديـا و هػو بهػذا إلال اليقد ا
 ا(1 الوف  يسيج وحدا ال أدبيا اليربل "

 
 وشاعر الفالسفة.  قف الفريق النالث: المعري فيمسوف الشعرا مو  -3.2

ا الفريػػؽ ال الػػث، اهػػو الفريػػؽ الػػذي لػػـ يسػػتطع أف يحشػػر الميػػري اػػل ووػػؼ دوف اآلالػػر  اػػ  هػػو أّمػػ
هػذا الفريػؽ بػالقوؿ:  يجمع بيف الووفيف، ايرتفل أيوػار م بت لف سفته، و ال هو ميرر لهاا ايادة ما

 الف سف  و اي سوؼ الشيراراأبو الي ر الميري شالر 
الحارروف المتػرددوف، أيحرمػوف ل ػن الميػري بأيػه اي سػوؼ؟ أـ مػاذا؟ أـ يػذهبوف مػذهب الػذيف  إيهـ

أجػػػازوا يفػػػل الف سػػػف  و الشػػػير ميػػػا لػػػف أبػػػل اليػػػ ر الميػػػري؟ لق ػػػ  رواريػػػه الشػػػيري  مػػػع ر ػػػرة آ ػػػارا 
ي سػواا، لتػرددا و لػدـ ابتدالػه لمػذهب اليظمي ، ا  يروف مػف الشػيرار الميػدوديف، و ال يمرػف لػدا ا

 (2 مف المذاهبا
الػػت ؼ اػػل أمػػر الميػػري و لزومياتػػه، ألػػيس الميػػري مػػف بػػيف أربػػر إلمػػف الطبييػػل أف ي مػػس هػػذا ا

تررا ال آرار مشو ما هِ أساطيف اليربي  و شيرارها المشهود لهـ بالسبؽ و التفوؽا  ـ إييا يشهد شيرا مُ 
لػػػف الحقيقػػػ  اليظريػػػ  و  و أف الميػػػري مفرػػػر لظػػػيـ، و باحػػػث اػػػذّ ل يػػػه، و هػػػ الدارسػػػيف، و مجميػػػيف

يه و إف لـ يرف اي سواا، اهو " شػالر الف سػف  و اي سػوؼ نالمجردة لف األهوار، و اليوازع الذاتي ، ا
 (3 الشيرار "ا

رما التبػر محمد لبد اهلل المديل، أف الووؼ الذي يو ح ألبل الي ر الميػري، هػو ووػؼ حرػيـ 
 ا(4 مف ال ؿ موله: " هو حريـ الشيرار، و اي سواهـ"الشيرار، 

رتفػػػن األسػػػتاذ اػػػؤاد أاػػػـر البسػػػتايل، أف يجيػػػؿ مػػػف الميػػػري ذلػػػؾ الػػػذرار الحػػػاد، و اليقػػػؿ المغػػػرور إ
الميجػػػب بذاتػػػه، و ذلػػػػؾ الشػػػيور المرهػػػػؼ، و هػػػو الػػػػذي يقػػػوؿ مؤرػػػػدا بػػػأف شالوػػػػي  الميػػػري، ايهػػػػا 

قػػوؿ: " ا ػػيس أبػػو اليػػ ر بالرػػاار الم حػػػد، و ال الفي سػػوؼ و الشػػالر و الموػػ ح  اػػل آف،  بحيػػث ي
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بالمؤمف المستس ـ، و ال بالشاؾ الحػارر شػرا ل ميػا، و ال بالفي سػوؼ المػادي، إيمػا هػو ذرػار حػاد، و 
لقؿ ميجب بذاتػه حتػن الغػرور، و شػيور مرهػؼ بوطػأة موػاربه الاوػ  و موػارب مومػه لامػ   و 

اػل جػور الحرػاـ، و اسػاد األالػ ؽ، و حيػؿ  –ف و ال رؿ زمػا –ااوؿ مستيقظ لما يقاؿ ال زمايه 
اليسار الاو ، و ريار رجاؿ الديف، و بقي  إيماف ال مرارة اليفس تراد تاليقها هذا الموجات الطامي ، 

 (1  ـ هو اوؽ ذلؾ، ب غ  وارال  ل ن هدورها، و حج  دامغ ، واستيتاج جارؼ "ا
مف تومد ل الػاطر، و حػدة اػل اليقػؿ،    ،جامع لرؿ الوفات الحسي –باليسب  إليه  –و رأف الميري

و اػػمير وػػاح، و أديػػب شػػالر مػػتمرف مػػف الب غػػ  و يػػور إيحارهػػاا و رػػأيل بػػه يػػراض أف يحشػػر 
التػػل يمرػف إط مهػػا ل ػن شػػالص  الميػري اػػل ووػؼ مػػف األووػاؼ،  و يحرمػػه مػف رػػؿ األووػاؼ

 ، إيه ذلؾ الرؿ المرّرب، شالر حريـ، و حريـ شالراأبل الي ر
" الشػالر المػػػػػػػػػ هـ و الحرػيـ الػوالل، و الفي سػوؼ إذا سػار   ن حد موؿ أديػب وهبػ ، ذلػؾالميري ل

لهاـ الشػالر، و حرمػ  الحرػيـ، وآرار الفي سػوؼ إه ذلؾ الشالر الجامع بيف يّ إ ا(2 مع ميوله الطبييي "
ف أربػػاب ف شػػالريا الفي سػػوؼ، مػػنيؼ مػػار : " اػػاػػأسػػرار هػػذا الرػػوف و مػػا إليػػها و ي المتسػػارؿ لػػف

الال ود الذيف أيارت الواطرهـ و سوايحهـ، لقوؿ الم قفيف و زادوا  روة اليالـ الفرري ، ا  غرو إذا أف 
 ا(3 يحتفؿ به اليرب احتفاؿ األمـ األالرى بأربر مفرريها"

أف أبػا اليػ ر الميػري: "  اي سػوؼ الشػيرار إلػن حػد ربيػر،  إلنو يشير الدرتور ال يؿ شرؼ الديف  
 سػػػف  إذا وػػػح التيبيػػػر، حػػػيف يرػػػوف اػػػل دارػػػرة الفرػػػر، و اليقػػػؿ و التأمػػػؿ و الحرمػػػ  و و شػػػالر الف

  )4(اإلبداع، يالرج يهاريا مف داررة الشيرار التق يدييف الوغار، و يقرب جدا مف الف سف "

والحػػػؽ ، إف مػػػف يػػػدرس يتػػػاج أبػػػل اليػػػ ر ي ػػػرًا وشػػػيرًا يجػػػد أيػػػه اػػػل آرارػػػه وميتقداتػػػه، ُمط ػػػٌع ل ػػػن  
ف ظهػر بَ تَػبرؿ  أشرالها : اليويايي  والهيديػ  والفارسػي  ، ولريػه لػـ يَ  الف سفات َف ا سػػػف  واحػدة بػذاتها، وا 

يتقاريػػ  مػػف هيػػا وهيػػاؾ ميهػػاا رمػػا أيػػه ُمّط ػػٌع ل ػػن مػػا رػػاف ليػػد الف سػػف  المسػػ ميف ، إتػػأ را بجزريػػات 
هػا لوػرا ، اقػرأ ويػامش وأدلػن وهو رجؿ واسع التيمؽ باألدياف والمذاهب والِفػَرؽ الديييػ  التػل امػتأل ب
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طور ال زوميات، والتػل  و هو برأيه وبسط رؤيته ال رؿ  يتاجه، والاو  ال الطور األالير مف حياته
ـا ألـز يفسه ايها أف تروف القااي  ل ن حرايف ال ل ن حػرؼ واحػدا  اهػو شػالر المػس الف سػف   ومػف  َػ

ف أارارا ويتاجه الشيري يتاج تأمؿ ا سف الواطرا،ال   ل، يتياوؿ القاايا الرويي  واإليسايي ا وا 
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اليهاي ، و هو البحث الذي حاوؿ دراس  شالر ييدا مف جهابػذة األدب اليربػل،   نأشرؼ البحث ل
هػدت ارايػت رح ػ  البحػث شػام  و ممتيػ  اػل آٍف، ااجت ،يفرادإلاطييها المشهود لهـ بالتفوؽ و او أس

أبػل  آ ػار  ػنمدر المستطاع، مف أجؿ تقديـ دراس  مواولي ، بييدة لف الذاتي  اليميػار، ميتمػدا ل
 التل تيتبر لساف حاله  مف دواويف شيري  أو ما ي را ال رتبه األالرىا ،القّيم  الي ر الميري
قػػػدمار و آرار الالسػػػجاؿ اليقػػػدي الػػػدارر حػػػوؿ لزوميػػػات أبػػػل اليػػػ ر، مػػػف الػػػ ؿ تتبػػػع ممػػػت بدراسػػػ  

 –إف وػػػّح التيبيػػػر  –المحػػػد يف، و مػػػومفهـ مػػػف لزوميػػػات أبػػػل اليػػػ ر، اتقيػػػدُت بػػػالقرارة الوػػػارم  
اغرب ُت رؿ اآلرار المتاح ، مع مقاريتها بما ورد ال لزوميات أبل الي ر، ميتمدا أياػا ل ػن ردودا 

لػه اػل أحػػاييف اػل زجػر اليػػابح، و ارتشػفت تيّسػؼ بيػػض البػاح يف اػل أمػػر أبػل اليػ ر، و ظ مهػػـ 
ر يرة، احاولت أف أروف ميوفا، و لادال ال الحرـ ل ن آرار الجايبيف، بما تتيحػه القػرارة المتأييػ ، 

لتبػار األدلػ  و البػراهيف التػل ت بػت حرمػا أو إلن جايػب أو آالػر، مػع األالػذ بيػيف ادوف أف أميؿ إل
 تيفيها

 و مف اليتارج التل توو ت إليها هذا الدراس  يذرر:
الميري اريدا مف يوله  إذ ُلرؼ بذراره المفرط، و حيرته و موة ذاررته، حتن لدا  راف     -1

بياػػػهـ أسػػػطورة اػػػل الحفػػػظ، و التػػػرؼ لػػػه السػػػابقوف و ال حقػػػوف بسػػػي  ل مػػػه و  قااتػػػه، 
 أاؼ إلن ذلؾ رم  م به، و رحمته التل تيّدت اإليساف إلن الحيوافا

و االتػؿ اليظػاـ، و لػـ ييػد ييظػر  اػطربت مقػاييس الحيػاة،إاطرب رؿ شلر ال يظػرا  إ  -2
 إلن الحياة، إال هذا اليظرة السودار البغيا ، التل تيطوي ايها اليوط ا سفته التشاؤمي ا

لػػـ يظفػػر أبػػو اليػػ ر الميػػري، باليزلػػ  التػػل رػػاف يتمياهػػا، ا ػػـ يتررػػه الط بػػ  يتػػييـ بجحػػيـ    -3
 سجويه ال    ا

 الطيػر مػف تحػوؿ تشػرؿ لمػا أبػل اليػ ر، المرح   األاليرة، مف حيػاة ال سم  أهـ اليزل    -4
 حياته، و الاو  ما طبع لزومياته جرار هذا اليزل ا مسار ال

 ييقسـ شير أبل الي ر إلن مسميف:      -5
اف الحدا ػػ ، أي اػػل شػػبابه و هػػو الميػػروؼ بػػديواف شػػير الحدا ػػ   و هػػو مػػا مالػػه اػػل رّبػػ    - أ

 سقط الزيدا
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يم  ػػه ديػػواف ال زوميػػات أو  لػػزـو مػػا ال أمػػا القسػػـ ال ػػايل اهػػو شػػير الرهولػػ   الػػذي  - ب
(، و هػو مواػوع رح ػ  بح يػا هػذا، و يػواة دراسػتيا األساسػي ، و ال زوميػات ديػواف شػير  ي ـز

يهػج  مد االـ، ياـ زهار إحدى لشرة ألؼ بيت، و هو ديواف اررا و ا سفته ال الحياة، و
ظمػه لػف سػقط الزيػد، الميري يهجا الاوا و مالت فا ال يظـ هذا الديواف  اهو يالت ؼ اػل ي

و مػػا هػػو متيػػارؼ ل يػػه اػػل يظػػـ الشػػير، ليػػد اليػػرب القػػدامن شػػر  و ماػػموياا أمػػا مػػف 
ياحي  الشرؿ، اقد االتص بيظـ ال زوميات، و مّيد م مه بقيود لـ يرف اليػرب ل ػن لهػد بهػا، 
، أما مػف ياحيػ  الماػموف ا ػـ ييشػئ موػارد اػل المػديح و اليسػيب  و ألـز يفسه ايما ال ي ـز

و تأم تػه تجػاا  ،الغزؿ و الر ار و الهجار، إيما االتص بالتيبير لف أحاسيسه و مشػالرا و
 القاايا الرويي  و الف سفي  و رؿ ما يتوؿ باإليسايي ا 

تيتبر محاول  أبل الي ر الشيري  ال لزومياته، محاولػ  إبداليػ  جػادة،  تيرػس تومػه إلػن    -6
ػػػػػل هػيمف ل يهػا التشػارؿ و التما ػؿ ليوػور ال ػتا و الالروج ل ػن األيمػاط السػاردة، و التػػػػػػ

يمرػػف التبػػار ذات الميػػري الشػػيري ، ذات باح ػػ  اريػػدة مػػف يولهػػا، و هػػل تبحػػث بنلحػػاح و 
بحث الميري لف الجديد، ارػاف لػه ذلػؾ، إذ لػـ   إورار شديديف، لف الحقيق  و لف الجديد

، و هػػػو مػػػا ُبييػػػت ل يػػػه ييػػػرؼ القػػػدمار و المحػػػد وف، إال يولػػػا واحػػػدا مػػػف لػػػزـو مػػػا ال  ي ػػػـز
 الميريا  لزوميات

يفاػػؿ أبػػو اليػػ ر الميػػري الوػػدؽا و األدب ليػػدا شػػديد الوػػ   بػػاألال ؽ، و الشػػير      -7
ليدا ميّزا لف أسباب الترسب الحقيرة، و مد تبّرأ مػف هػذا الوػف  الذميمػ  التػل ومػع اػحي  

 لها، لدد ال يستهاف به مف الشيرارا
ر الميػػري، الػػرج الشػػير مػػف داررتػػه القديمػػ  الاػػيق ، ليػػدالؿ آاامػػا ل ػػن يػػدي أبػػل اليػػ      -8

أرحػػب و أوسػػع، مػػداها الرػػوف و اإليسػػاف، و حتػػن الحيػػوافا اأوػػبح الشػػير ليػػدا،  وسػػي   
ل فرر المتأمؿ، و بوتق  ُيسرب ايها الوجداف الوادؽ، و تيبيػرا ُمشػيا لػف حقػارؽ الوجػود و 

 الموجود، و يقدا ساالرا لرؿ ما يشوههماا
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ليسػػت ال زوميػػات ليبػػا و لهػػوا، و ال هػػل مػػف مبيػػؿ الهيمػػاف الشػػيري، الػػذي يقػػوؿ وػػاحبه    -9
غيػػر مػػا ييتقػػد، و إيمػػا هػػل لمحػػات  شػػيري ، أمػػرب إلػػن الوػػدؽ الػػواميل، ميهػػا إلػػن الرػػذب 

 الشيري، و لذلؾ الُتبرت ترجم  أميي  لما ال متاليؿ مؤلفها مف يي  و ميتقدا
شػػػتماؿ ل ػػػن األم ػػػاؿ والحرػػػـ إلمياتػػػه  اوػػػارص شػػػير الميػػػري اػػػل لزو مػػػف أهػػػـ ال -10

والحرمػػػ  ، و الوػػػوب  الاليػػػاؿ ، و تر مػػػه لػػػف التػػػاريخ والحػػػوادث التارياليػػػ  ورجػػػاؿ اليػػػرب 
 الذيف اشتهروا بفيؿ حوادث تاريالي  مشهورةا

الت فػػػػت اآلرار، و تباييػػػػت الموامػػػػػؼ، حػػػػوؿ لقيػػػػدة و إيمػػػػػاف أبػػػػل اليػػػػ ر، اايقسػػػػػـ إ -11
يرفػػر أبػػا اليػػ ر، و يحشػػرا اػػل زمػػرة الرفػػرة بػػاهلل الواحػػد   اريػػؽ أارمػػارالمالت فػػوف إلػػن    ػػ  

ه مػف األوليػار الوػالحيف، و اليابػديف يحدا و اريؽ مدااع لف لقيدة أبل الي ر، و ييدو األ
، إيهـ الحارروف  أيرفروف الرجؿ أـ ييتراوف له بوح  اليقيػدة؟ "بيف بيف"الزاهديفا و اريؽ 

لؾ أف اهلل أل ـ بال قه مػف سػواا، اػ  يجػوز ل مػرر أف إيهـ يترروف الحرـ هلل، و حجتهـ ال ذ
 يتدالؿ ال أمور رهذاا 

آمف الميري باهلل و رس ه و رتبه، و يـو البيػث و اليشػور و الحشػر، ا ػـ يرػف رػاارا  -12
 زيديقا، و لزومياته تيج بآالؼ األبيات الشيري  التل ت بت، ودؽ إيمايه، و وفار سريرتها 

  إليػػه، و التػػل يػػزلـ بيػػض الوػػومه  أيهػػا أبيػػات دالػػ  إف األبيػػات الشػػيري  الميسػػوب -13
ل ػػػن رفػػػر أبػػػل اليػػػ ر، أبيػػػات موهومػػػ ، اقػػػد أ بػػػت البحػػػث أيهػػػا أبيػػػات مواػػػول  مػػػف مبػػػؿ 
الوـو أبل الي ر، مود إيذاره ، و المساس بسميته، ألف أغ ب األبيات الميسوب  إليه، ال 

 تجد لها أ را ال ديواييه الشيرييفا
يف و الدارسيف، لتػراث أبػل اليػ ر اػل لزومياتػه، امػيهـ مػف ييػد لـ تتفؽ ر م  الباح  -14

ال زوميات رتاب ال الف سف ، و أبو الي ر الميري اي سوؼ بأتـ ميين الر مػ ا و هيػاؾ مػف 
ييرر وف  الف سف  لف أبل الي ر، و يبيدا لف لرش الف سف  و حرمتهاا و هياؾ مف ييد 

لف سػػػف  و الشػػػير، ااسػػػتحؽ بػػػذلؾ لقػػػب اي سػػػوؼ أبػػػا اليػػػ ر اػػػل لزومياتػػػه رجػػػ  جمػػػع بػػػيف ا
 الشيرار و شالر الف سف ا 
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اتفؽ رؿ مف القدمار و المحد يف ل ن راي  مراي  أبل الي ر األدبي ، و ل ػو ريبػه  -15
اػل  متمريػاالػدهار، و سػي  اػل الي ػـ، و  ال اليظـ و الي ر، ارػاف باليسػب  إلػيهـ ل مػ  اػل

ل لوػػرا، رغػػـ مػػا طبػػع آرار بياػػهـ مػػف المتقػػدميف و جػػاالت الي ميػػ ، المتػػوارة اػػشػػتن  الم
  المتأالريف ليه  التل تقوؿ بالتر ؼ و اإللغاز و اإلتياف بالغريب ال لزومياتها 

و ال الالتاـ أرجو أف يروف بح ل هذا، بح ا يااؼ إلن المرتب  اليربي ، و لويا ل ذيف يتومػوف 
الميري، و أم ل لربير ال أف تروف هذا  إلن دراس  التراث اليربل، المم ؿ ال شير أبل الي ر
و إف أالطأت امف يفسل و مف الشيطاف،  الدراس  مد توو ت إلن يتارج ترال البحث الي ملا

  و اهلل المستيافا 
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 .اٌىغ٠ُ اٌمغآْ -

 المصادر و المراجع: قائمة

 المعاجم:

س بررن زكرٌررا، مقاٌررـٌس اللؽررة، تحقٌرر:: عبررد أبررو الحسررٌن أحمررد بررن فررار -1

 .م 8778، 8، دار الجٌل بٌرو ، ط 8السالم هارون، ج 

 األٔظللللبعٞ ِٕظللللٛع اثللللٓ ِىللللغَ ثللللٓ ِذّللللض اٌفضللللً أثللللٟ اٌللللض٠ٓ جّللللبي -2

 علللللبِغ: اٌعلللللغة ، تذم١لللللك ، ٌـلللللبْ(٘لللللـ 711 د)  اٌّظلللللغٞ اإلفغ٠ملللللٟ

 .   2002َ ،1ٌجٕبْ،ط – اٌع١ٍّخ، ث١غٚد اٌىتت د١ضع، صاع أدّض

   ادر و المراجع:المص

 اٌللللغاػٞ – ؿلللل١ٕب اثللللٓ) اإلؿللللالِٟ اٌفىللللغ فللللٟ اٌعللللبتٟ، اٌؼِللللبْ إثللللغا١ُ٘ -3

 ٚ إٌشللللللغ ٚ ٌٍضعاؿللللللبد اٌعغثللللللٟ إٌّتشللللللت ، صاع(اٌّعللللللغٞ – اٌطج١للللللت

 .1993َ ،1ط ،   ٌجٕبْ – اٌتٛػ٠ع، ث١غٚد

،  سٍىلللبْ ثلللٓ ثىلللغ أثلللٟ ثلللٓ ِذّلللض ثلللٓ أدّلللض اٌلللض٠ٓ شلللّؾ اٌعجلللبؽ أثلللٛ -4

 إدـلللبْ.ص: ، تذم١لللك01ٌؼِلللبْ، اٌجلللؼء أٔجلللبء أثٕلللبء ا ٚ األع١لللبْ ٚف١لللبد

 .  د ص ص ط، طبصع، ث١غٚد، عجبؽ، صاع

هللا،  ٔظلللغ علللؼد ِذّلللض: اٌغفلللغاْ، تذم١لللك اٌعلللالء اٌّعلللغٞ، عؿلللبٌخ أثلللٛ -5

 .1968َ ص ط،ٌجٕبْ، – اٌخمبف١خ، ث١غٚد اٌّىتجخ

 اٌّطجعلللللخ فلللللٟ اٌعلللللالء اٌّعلللللغٞ، طجعلللللٗ أثلللللٟ ، عؿلللللبئًــــــــــــــــلللللـ -6

 ،2 طاٌّطجعللخ،  ِللض٠غ ٘للبعد ٘للٛعؽ: صأٚوـللفٛع ِض٠ٕللخ فللٟ اٌّضعؿلل١خ

 . د ص

 اٌلللضوتٛع. ص: تذم١لللك ٚ ، جّلللع - ِمتطفلللبد - إٌلللبثخ ، ػجلللغــــــــــــــــــلللـ -7

 ،2ط ثضِشلللللك، اٌعغث١لللللخ اٌٍغلللللخ ِجّلللللع اٌطغاثٍـلللللٟ، ِطجٛعلللللبد أِجلللللض

1982َ. 

 اٌىتلللت اٌلللض٠ٓ، صاع شلللّؾ أدّلللض. ص: اٌؼٔلللض، شلللغح ، ؿلللمظــــــــــــــــــلللـ -8

  .ثعض٘ب ِٚب 181: ، ص01 ، ط1990،ٌجٕبْ – ث١غٚد اٌع١ٍّخ

، (أدّلللللض ِعجلللللؼ) اٌّتٕجلللللٟ اٌط١لللللت أثلللللٟ ص٠لللللٛاْ ، شلللللغحــــــــــــــــــلللللـ -9

اٌّعللللللللبع ،  ص٠للللللللبة، صاع اٌّج١للللللللض عجللللللللض. ص: ، تذم١للللللللك01اٌجللللللللؼء 

 .1992َ ، 2اٌمب٘غح،ط

 هللا عجلللض ِذّلللض. ص: تذم١لللك ٚ ا١ٌٌٛلللض، شلللغح ، عجلللجـــــــــــــــــلللـ -10

 .1936َ ، ط اٌتغلٟ، صِشك،ص اٌّضٟٔ، ِطجعخ
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 وّللللبي. ص: ، شللللغح، اٌجللللؼء األٚي٠ٍللللؼَ ال ِللللب ، ٌللللؼَٚــــــــــــللللـ -11

 .1992َ ، 1، ث١غٚد،ط  اٌج١ً ا١ٌبػجٟ، صاع

 وّلللبي. ص: ، شلللغح، اٌجلللؼء اٌخلللب٠ٍٟٔلللؼَ ال ِلللب ، ٌلللؼَٚـــــــــــــلللـ -12

 .1992َ ، 1، ث١غٚد،ط اٌج١ً ا١ٌبػجٟ، صاع

 بصاٌذّلللللٛٞ، إعشللللل اٌغِٚلللللٟ هللا عجلللللض ثلللللٓ ٠لللللبلٛد هللا عجلللللض أثلللللٛ -13

 اٌىتللللت ، صاع01، اٌجللللؼء(األصثللللبء ِعجللللُ) األص٠للللت ِعغفللللخ فللللٟ األع٠للللت

 . 1991َ،  1ط ٌجٕبْ، –اٌع١ٍّخ، ث١غٚد

 اٌجط١ٍٛؿللللٟ، شللللغح اٌـلللل١ض ثللللٓ ِذّللللض ثللللٓ هللا عجللللض ِذّللللض أثللللٛ -14

اٌّج١للللض،  عجللللض دبِللللض. ص: اٌعللللالء، تذم١للللك أثللللٟ ٌؼ١ِٚللللبد ِللللٓ اٌّشتللللبع

 .1991َ ص ط، ٌٍىتبة،صط،اٌجؼء األٚي، اٌعبِخ اٌّظغ٠خ ا١ٌٙئخ

 اٌللللض٘غ ا١ٌٕـللللبثٛعٞ، ٠ت١ّللللخ اٌخعللللبٌجٟ  اٌٍّلللله عجللللض ِٕظللللٛع أثللللٛ -15

 ِذّلللض ِف١لللض. ص: تذم١لللك ٚ ، شلللغح05اٌعظلللغ، اٌجلللؼء  أ٘لللً ِذبؿلللٓ  فلللٟ

 .1983َ ،1ٌجٕبْ،ط – اٌع١ٍّخ، ث١غٚد اٌىتت ل١ّذخ، صاع

 أسجلللبعٖ، ِطجعلللخ ٚ ٔـلللجٗ اٌعلللالء اٌّعلللغٞ ثبشلللب، أثلللٛ ت١ّلللٛع أدّلللض -16

 .1940َ ط، إٌشغ،ص ٚ اٌتغجّخ ٚ اٌتأ١ٌف ٌجٕخ

 ِظلللغ ٔٙضلللخ اٌعغثلللٟ، صاع األصة اٌؼ٠لللبد، تلللبع٠ز دـلللٓ أدّلللض -17

 .د ص ط، اٌمب٘غح،ص – إٌشغ، اٌفجبٌخ ٚ ٌٍطجع

. ص: تذم١لللللك ٚ اٌعلللللالء اٌّعلللللغٞ، جّلللللع اٌملللللضِبء ثلللللأثٟ تعغ٠لللللف -18

 ٘لللبعْٚ، إثلللغا١ُ٘ اٌـلللالَ ِذّلللٛص، عجلللض اٌلللغد١ُ ، عجلللض اٌـلللمب ِظلللطفٝ

 اٌٛحللللللبئك ٚ اٌىتللللللت دـلللللل١ٓ، صاع طللللللٗ األؿللللللتبط األث١للللللبعٞ، ث شللللللغا 

 .2003َ ،4ط  اٌم١ِٛخ،

 ٚ اٌعللللالء اٌّعللللغٞ أثللللٟ عٕللللض ْ، ا٢عاء اٌفٍـللللف١خبػع١ّ١ لللل تغغ٠للللض -19

 . 2003َ ،1ط  ٌٍٕشغ،اٌمب٘غح، اٌخمبف١خ ، اٌضاع اٌش١بَ عّغ

 طلللللٗ ٔملللللض فلللللٟ صعاؿلللللخ - اٌّتجلللللبٚعح عظلللللفٛع، اٌّغا٠لللللب جلللللبثغ -20

يغ٠للللللت،  عجللللللضٖ اٌتٛػ٠للللللع ٚ إٌشللللللغ ٚ لجللللللبء ٌٍطجبعللللللخ ، صاع - دـلللللل١ٓ

 .1998َ ط، اٌمب٘غح،ص

 اٌّذجـلللل١ٓ، صاع ع٘لللل١ٓ اٌعللللالء اٌّعللللغٞ سغ٠جللللبٟٔ، أثللللٛ جعفللللغ -21

 .1990َ ،1ٌجٕبْ،ط – اٌع١ٍّخ، ث١غٚد اٌىتت

 اٌّعلللبع  اٌعلللالء اٌّعلللغٞ، صاع أثلللٟ طولللغٜ طلللٗ، تجض٠لللض دـللل١ٓ -22

 .ص د ،7ط  ثّظغ، اٌمب٘غح،
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اٌٍجٕللللللبٟٔ،  اٌىتللللللبة اٌعللللللالء اٌّعللللللغٞ، صاع ، أثللللللٛ ــــــــــــــللللللـ -23

 .1983َ ، 2ث١غٚد،ط

اٌّعلللللبع ،  ؿلللللجٕٗ، صاع اٌعلللللالء فلللللٟ أثلللللٟ ، ِلللللعـــــــــــــلللللــــ -24

 . ط ص د، اٌمب٘غح، ص

 

 عٕلللض األصثلللٟ اٌشطلللبة فلللٟ اٌّتٍملللٟ تفبعلللً ٚ ؿللل١ّغ، اٌلللٕض د١ّلللض -25

 ط، اٌعلللغة، صِشلللك،ص اٌىتلللبة اتذلللبص ، ِٕشلللٛعاد - صعاؿلللخ –  اٌّعلللغٞ

2005َ. 

 األصة)  تبع٠شللللٗ ٚ اٌعغثللللٟ األصة فللللٟ اٌفللللبسٛعٞ، اٌّللللٛجؼ دٕللللب -26

 .  2003َ اٌجؼء اٌخبٟٔ، ،3 ط اٌج١ًٍ، ث١غٚد، اع، ص (اٌٌّٛض

ع١ّلللبْ،  ثللل١ٓ ِجظلللغ اٌعلللالء اٌّعلللغٞ اٌلللض٠ٓ، أثلللٛ شلللغ  س١ٍلللً -27

 .1995َ ط، اٌٙالي، ث١غٚد،ص ِىتجخ ٚ صاع ِٕشٛعاد

 اٌعلللض٠ُ اثلللٓ اٌّللل عر صفلللب  ٚ اٌعلللالء اٌّعلللغٞ اٌى١لللبٌٟ، أثلللٛ ؿلللبِٟ -28

 .َ 1945 ط، إٌشغ،ص ٚ ٌٍطجبعخ ِظغ ؿعض عٕٗ، صاع

 ثللل١ٓ اٌعلللالء اٌّعلللغٞ أثلللٟ عٕلللض اٌشٍم١لللخ ٕظغ٠لللخؿلللٕبء سضلللغ، اٌ -29

 إٌشللللغ، اإلؿللللىٕضع٠خ،ص ٚ ٌٍطجبعللللخ اٌٛفللللبء ٌللللض١ٔب اٌللللض٠ٓ، صاع ٚ اٌفٍـللللفخ

 . 1999َط، ص د،

 اٌعغثلللللٟ، صاع اٌشلللللعغ فلللللٟ ِظا٘جلللللٗ ٚ ضللللل١ف، اٌفلللللٓ شلللللٛلٟ   -30

 .د ص ،6ط  اٌّعبع ، اٌمب٘غح،

 اٌعجبؿللللللٟ اٌعظللللللغ – اٌعغثللللللٟ األصة ، تللللللبع٠زـــــــــــــــــــــللللللـ -31

 .2001َ ،12اٌّعبع ، اٌمب٘غح،ط ، صاع - بٟٔاٌخ

 اٌعلللالء، صاع أثلللٟ شلللعغ فلللٟ اٌفلللٓ  ٚ أ١ٌظلللٟ، اٌفىلللغ دـلللٓ طلللبٌخ -32

 .ط ص د، ، صاإلؿىٕضع٠خ،  اٌّعبع 

        ثبٌٛف١لللللبد اٌظلللللفضٞ، اٌلللللٛافٟ أ٠جللللله ثلللللٓ س١ٍلللللً اٌلللللض٠ٓ طلللللالح -33

 ِظلللللطفٝ، صاع األعٔلللللبتٚط، تؼولللللٟ أدّلللللض. ص: ،  تذم١لللللك 07، اٌجلللللؼء

 .2000َ ،1ط   ، ٌجٕبْ – ، ث١غٚد اٌعغثٟ إد١بء اٌتغاث

 ، صاع- ف١ٕللللخ صعاؿللللخ – اٌعللللالء اٌّعللللغٞ أثللللٟ عػق، ٔخللللغ طللللالح -34

 .2006َط، اٌتٛػ٠ع، اٌمب٘غح،ص ٚ إٌشغ ٚ ٌٍطجبعخ يغ٠ت

 ٚ اٌىبتلللللت أصة فلللللٟ اٌـلللللبئغ األح١لللللغ، اٌّخلللللً ثلللللٓ اٌلللللض٠ٓ ءضللللل١ب -35

 ثلللضٜٚ. ص/ اٌذلللٛفٟ أدّلللض. ص: ع١ٍلللٗ عٍ لللك ٚ ، لضِلللٗاألٚي ؼءجلللاٌ، اٌشلللبعغ
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 ص ط، اٌمللللب٘غح، – ، اٌفجبٌللللخ  إٌشللللغ ٚ ٌٍطجلللع ِظللللغ ٔٙضللللخ اعطجبٔلللٗ، ص

 .د ص

اٌعلللللالء،  أثلللللٟ عٕلللللض اإلٔـلللللب١ٔخ اٌغدّلللللبْ، اٌذ١لللللبح عجلللللض عبئشلللللخ -36

 .َ 1941اٌّعبع ، اٌمب٘غح،  ِطجعخ

اٌّعللللللبع ،  ، صاع-ٔمض٠للللللخ صعاؿللللللخ - ، اٌغفللللللغاْــــــــــــــــــــللللللـ -37

 .د ص ، 4اٌمب٘غح، ط

 اٌىتلللبة د١بتلللٗ، صاع  عدٍلللخ فلللٟ اٌعلللالء أثلللٟ ، ِلللعـــــــــــــــــــلللـ -38

 .1972َ ،1ٌجٕبْ،ط – اٌعغثٟ، ث١غٚد

 اٌمللللٛي،صاع أِٚتٙللللبد اٌعللللالء اٌّعللللغٞ و١ٍ١طٛ،أثللللٛ اٌفتللللبح عجللللض -39

 .2000َ ،1ٌٍٕشغ،اٌّغغة،ط تٛثمبي

اٌعلللللالء  أثلللللٟ أصة فلللللٟ اٌعظلللللغ ػ٠لللللضاْ، لضلللللب٠ب اٌملللللبصع عجلللللض -40

 ،1إٌشلللللغ،ط ٚ اٌطجبعلللللخ اٌٛفلللللبء ٌلللللض١ٔب ، صاع اٌّعلللللغٞ، اٌجلللللؼء األٚي

2004 َ. 

 ٚ اٌّعللللغٞ ِلللع ا٢سلللغح اٌلللضاع إٌلللٝ ِذّلللٛص، عدٍلللخ اٌملللبصع عجلللض -41

 .1997َ ،1ط ٌٍٕشغ ، اٌمب٘غح ، اٌىتبة صأتٟ، ِغوؼ

 األص٠لت ِٕشلٛعاد ، اٌّجٙلٛي طٌله اٌّعلغٞ، اٌعال٠ٍلٟ هللا عجلض -42

 .1،1944َث١غٚد،ط ،

اٌعللللالء اٌّعللللغٞ،  أثللللٟ حمبفللللخ سٕللللبعٞ، ِظللللبصع وٕج١للللبْ عٍللللٟ -43

 .2001َ ،1،طٌٍٕشغ، اٌمب٘غح اٌخمبف١خ اٌضاع

عّللللغ فللللغٚر، دىلللل١ُ اٌّعللللغح، صاع ٌجٕللللبْ ٌٍطجبعللللخ ٚ إٌشللللغ،   -44

 .1978َ ط، ٌجٕبْ،ص –ث١غٚد 

 اٌللللضاع اٌعغثللللٟ، ِىتجللللخ األصة فللللٟ عٚاص ٚ ُدطلللل١ظ، أعللللالَ وللللب ُ -45

 1،2003ٌٍَىتبة، اٌمب٘غح،اٌجؼء األٚي،ط اٌعغث١خ

 اٌفىلللغ اٌعغث١لللخ، صاع اٌفٍـلللفخ تلللبع٠ز فلللٟ دّلللٛص، صعاؿلللبد وبِلللً -46

 .1990َ ،1ٚد،طث١غ – اٌٍجٕبٟٔ

االٔتّلللبء،  ٚ اٌتّلللغص اٌعلللالء ثللل١ٓ أثلللٟ طلللذجخ ؿلللعفبْ، فلللٟ وبِلللً -47

 .1993َ ،1اٌتٛػ٠ع، اٌمب٘غح،ط ٚ ٌٍٕشغ األ١ِٓ صاع

اٌج١لللللللً،  ٌؼ١ِٚبتلللللللٗ، صاع اٌعلللللللالء ٚ ا١ٌلللللللبػجٟ، أثلللللللٛ وّلللللللبي -48

 .  1997َ ،2ث١غٚد،ط
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 صعاؿللللخ]  وللللبٔظ ٚ أعؿللللطٛ ثلللل١ٓ هللا،  اٌجللللضي عجللللض فتذللللٟ ِذّللللض -49

اٌتٛػ٠لللللللع،  ٚ إٌشلللللللغ ٚ ٌٍضعاؿلللللللبد ع١لللللللخاٌجبِ ، اٌّ ؿـلللللللخ[ِمبعٔلللللللخ

 .1995َ ،1ث١غٚد،ط

 – اٌّعللللغٞ ٌؼ١ِٚللللبد فللللٟ اٌـللللعضٟٔ، اٌجٕللللبء اٌٍفظللللٟ ِظللللطفٝ -50

 .د ، صط  ص ،ثبإلؿىٕضع٠خ اٌّعبع  ، ِٕشأح- ثالي١خ تذ١ٍ١ٍخ صعاؿخ

 ٌٍّال٠لللل١ٓ، ث١للللغٚد اٌعٍللللُ ِـللللعٛص، أصثللللبء فالؿللللفخ، صاع ١ِشبئ١للللً -51

 .م1993 ،1ٌجٕبْ،ط –

 ٠ذ١لللللللٝ. ص: ِلللللللخ، تغجّلللللللخٔب عٍلللللللٜٛ، ؿلللللللفغ سـلللللللغٚ ٔبطلللللللغ -52

 .1993َ ،2ٌٍىتبة،ط اٌعبِخ اٌّظغ٠خ اٌششبة،ا١ٌٙئخ

اٌمفطللللٟ،  ٠ٛؿللللف ثللللٓ عٍللللٟ اٌذـللللٓ أثللللٟ اٌللللض٠ٓ  جّللللبي اٌللللٛػ٠غ -53

 أثللللٛ ِذّللللض. ص: ، تذم١للللكاألٚيإٌذللللبح، اٌجللللؼء  أٔجللللبٖ عٍللللٝ اٌللللغٚاح أجللللبٖ

اٌخمبف١لللخ،  اٌىتلللت ِ ؿـلللخ/ اٌعغثلللٟ، اٌملللب٘غح اٌفىلللغ إثلللغا١ُ٘، صاع اٌفضلللً

 .  1986َ ،1ط ث١غٚد،
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