جامعة سبها
كلية اآلداب
قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
بحث مقدم الستكمال درجة الليسانس في اللغة العربية
بعنوان

إعداد
الطالبة الساكتة محمد حسن

اشراف
األستاذة  :فاطمة دين حمد الجهيمي
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ِتبقرة 962 :
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ِالهدِء
أ هدي ث م ر ج هدي إ تى ا من ا نت
ت هم تم سة لي ت شجكعي ودل عي إ تى
سيم ِتع يم وِتمعر لة وإ تى ا من
أسهم لي نج حي لي مشوِر درِسَي
لي ر ضوَِ ُ ت ع تى
 إ تى رو حهمن شقى ألنعم ب ترِحة وِتهن ء حَى
أص إتى بر ِألم َ
إتى روح وِتدي ِتعليل
زن
زوَ وِتح ز
زدر ِتحنز
زى روح ِترز
إتز
ِتدِلئ وِتمالذ ِآلمن ِتَي ألَقده
اثكرِ
إتى روح أمي ِتعليلة
ززوِتي
ززوتي وأيز
ززخ إيز
ززى جمكز
إتزوأ س تذتي ِألل ض وجم كخ ِأل صدق ء
وِألحب

ايمة ِتشار
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يط كب تي أَ أت قدم ب ت شار ِتجل ي
إ تى ا من أ سهم م عي وأ ل نني ل يى
اَ بزة هززذِ ِتبحززث ِتمَوِضخ ،
وأيص منهم ِتمشزرف ليى هذِ ِتبحث
ِأل سَ ذة  :ل ط مة د ين ح مد ِت َي
ا َ إلر ش دِته وتوجكه ت ه ِأل ثر
ِتاب كر لي إن ج ز هذِ ِتب حث لي ه
م ني جل ي ِتعر ل َ وِالمَ ن َ أ سأ
ُ أَ يمَعهزز ب ترززحة وِتع لكززة
وجلِه ُ لني يكر ِتجلِء
زز
ززار ِتجليز
ززدم ب تشز
زز أتقز
امز
من مد يد
وِتعر ل َ ِتف ك ت ا
ِتعوَ إلضز ءة هززذِ ِتبحزث ،بنرح
أو ت قويم أو توج كه أو محز زز ورة
أو إر ش د أو أ ل رني اَ ب ً) وِ يص
ب تذار جمكخ أس تذتي ِألل ض بقسم
ِتيغة ِتعربكة وِتدرِس ت ِإلسالمكة
زلِام ُ
ززالء :جز
زو تا ز هز
أقز
ل نزي يزز ززكر ِت جلِء  ،وج ع م
قدمَموه تي لي مكلَِ حسن تام .

المقدمة -:
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بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين
أما بعد
فيعد شعر الحكمة من أشهر األشعار انتشا ار بين العرب قديما؛ لماله من أهمية في توجيه
السلوك اإلنساني ،والحث على مكارم األخالق ،وقد اشتهر كثير من الشعراء في نظم شعر
الحكمة ابتداء من الشعر الجاهلي؛ فنجد أشهر الشعراء الذين برزوا في هذا الفن في العصر
الجاهلي زهير بن ابي سلمى؛ فالمتأمل في معلقة زهير يجد فيها كثي ار من الحكم التي سارت بها
الركبان وتناقلتها األلسن منها -:
ومن يجعل المعروف في غير أهله ...يكن حمده ذماً عليه ويندم
وغيره من الشعراء الجاهليين ،واذا تحدثنا عن العصور الالحقة ،وبالتحديد في العصر العباسي
نجد كثي ار من الشعراء الذين نظموا األبيات الرائعة في الحكمة ولعل أشهرهم على األطالق شاعر
المعرة أبو عالء المعري الفيلسوف المبدع والحكيم الذي سالت الحكمة على لسانه؛ فصاغ الحياة
حكمة أصبحت نبراسا يهتدى بها من جاء بعده .
وال يخفى على أحد معاناة أبي العالء المعري بسبب فقد بصره وهو صغير ،األمر الذي جعله
يصرف جل شعره الى شكوى الزمان ،وتسطير الحكم التي يغلب عليها طابع الفلسفة أحيانا؛ فهو
يقول على نفسه واصفا مأساته ومعاناته
أراني في الثالثة من حبوس  .فال تسأل عن الخبر النبيث
لفقدي ناظري وحبس بيتي

وكون النفس في الجسد الخبيث

كل ذلك جعل من أبي العالء الشاعر الحكيم الذي اختبر الدنيا وصروفها ،وعاش الحياة
وتقلباتها .
وانطالقا من ذلك فقد وقع اختياري على دراسة موضوع يتعلق بالحكمة في شعر ابي عالء
المعري فكان العنوان .............
حيث سيتم تناول األبيات التي تتحدث عن الحكمة في شعر أبي العالء  .وشرحها والتعليق
عليها ،وبيان مواطن الجمال واالبداع فيها ،ومدى تأثيرها على النفس البشرية ،ووصفها لواقع
الحياة ،وقد اقتضت منهجية البحث تقسيمه على فصلين وكل فصل يتضمن .مبحثين وذلك
على النحو التالي -:
6

الفصل األول  ....أبو العالء المعري حياته وشعره وأعماله األدبية
المبحث األول :اسمه وكنيته ولقبه ومولده ونشأته
المبحث الثاني :حياته العلمية وشاعريته وشخصيته ومؤلفاته ووفاته
الفصل الثاني :الحكمة عند أبي العالء المعري وتأثيرها على توجيه السلوك البشري
تمهيد :تعريف الحكمة لغة واصطالحا
المبحث األول :الحكمة في العصر الجاهلي ،ومصادر شعر الحكمة عند أبي العالء
المبحث الثاني :أبيات الحكمة عند أبي العالء
ثم الخاتمه والفهارس الفنية .
كما وأعتذر عن كل هفوة أو تقصير فالكمال هلل وحده  .وحسبي أني حاولت واجتهدت.
إن تجد عيبا فسد الخلل ...جل من العيب فيه وعال
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الفصل األول

أبو العالء المعري حياته وشعره وأعماله األدبية
المبحث األول :اسمه وكنيته ولقبه ومولده ونشأته وحياته العلمية
وشاعريته
المبحث الثاني :شخصيته ومؤلفاته ووفاته
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المبحث األول
اسمه وكنيته ولقبه ومولده ونشأته وحياته العلمية وشاعريته

اسمه ولقيه وكنيته
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هو أ حمد بن عبدهللا بن سليمان التنوخي المعروف بالمعري نسبة الى معرة النعمان
وهي بلدة صغيرة بالشام ،وهي منسوبة إلى النعمان بن بشير األنصاري رضي هللا
عنه.1
كني بأبي عالء ،ولكنه كره هذه الكنية أيضا ؛ألنه رأى أن من الظلم أن يضاف إلى
التصعيد والعلو ،وإنما العدل أن يضاف الى السقوط والهبوط.
وأما اللقب الذي اختاره لنفسه ،وأحبه كثيرا فهو( :رهين المحبسين) ،وأراد
بالمحبسين منزله الذي احتجب فيه  ،وذهاب بصره الذي منعه من مشاهدة األشياء .
ولم يكتف رحمه هللا بهذين السجنين؛ فقد أضاف اليهما سجنا ثالثا ،وهو سجن نفسه
الطاهرة في جسده الخبيث على نحو ما جاء في شعره حيث يقول -:
2
َفال َتسأَل َعن َ
الخ َبر ال َنبيث
أَراني في ال َثال َثة من سُجوني
ولد أبو العالء سنة 363هـ في المعرة ،وفيها نشأ يوم الجمعة الثالث والعشرين من
شهر ربيع األول .وقد ولد مبصرا كما يولد سائر البشر ،ولكنه ابتلى بصدمة فادحة
في الرابعة من عمره حيث أصيب بمرض الجدري3؛ فتشوه وجهه ،وانطفأ بصره
على أنه لم يفقد بصره تماما إال بعد سنوات من مرضه .
ولكننا مع ذلك نراه حامدا ربه .جامعا بين الطرفة والطرافة في لسانه؛ فيقول كما
روي" :أنا أحمد هللا على العمى كما يحمده غيري على البصر ،وقد صنع لي الخير
وأحسن بي" .
نشأ أبو العالء في بيت صغير من بيوت معرة النعمان ،وقد عرف هذا البيت بالعلم
والفضل واألدب. 4

حياته العلمية

1

 -وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  ،شمس الدين بن خلكان ،تح :د .إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت-

لبنان111./1 ،

2

-شرح اللزوميات ،أبو العالء المعري ،تح :سيدة حامد ،منير المدني  ،زينب القوصي ،وفاء األعصر ،الهيئة

المصرية العامة للكتاب ،القاهرة792/1 ،

3
4

-ينظر :األعالم  ،خير الدين الزركلي  ،دار العلم للماليين ،بيروت-لبنان ،ط152/1 ،7007 ،5

 -سير أعالم النبالء ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،تح :شعيب األرناوؤط ،مؤسسة الرسالة،

بيروت ،ط.72/11 ،1991 ،11
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تلقى أبو العالء العلم في بداية حياته في محيطه األسري؛ فجده سليمان بن أحمد قاضي المعرة
كان أديبا شاع ار ،وكذلك أبوه عبداهلل حيث تلقي علم النحو عنه ،وعمه أبوبكر بن محمد؛ فق أر
أبو العالء القرآن الكريم على أئمة من شيوخ القراءات ،وسمع الحديث من أهله وسمع عن جماعة
من أصحاب (ابن خالويه)؛ فظهر من تفوقه ونجابته ،وفطنته ما جعل (والده) يمضي به الى
حلب؛ حيث أخواله؛ إذ تلقى النحو عن إمام العربية في حلب محمد بن عبداهلل بن سعد النحوي.
فأقبل على العلم يغترف منه في بيئة سخية بأسباب المعرفة ،والفكر؛ فذكاؤه ،واجتهاده جعله
ينهل العلم من حلب ،وطرابلس ،والشام ،والالذقية ،وانطاكية؛ حيث أخذ يطلع على خزائن البالد
الشامية بكل مافيها من علم وفكر ،وكان أبو العالء يحفظ عدة كتب في أيام قالئل لماله من
سعة الحفظ والذكاء العجيبين.1

شاعرية أبي العالء -:
الشعر من العواطف التي تمأل نفس الشاعر تجاه ماحوله من التجارب التي خاضها ويعبر عنها
بشكل فني وهذه العواطف تختلف من حيث الضعف ،والقوة من شاعر الى شاعر؛ فتظهر قوته
في الجميع بين المشاعر الحقيقية الصادقة ،وتجربته الواقعية وبين قوة البناء ،ودقة اللفظ،
وجمال التشبيه ،وخفة الوزن ،والقافية المناسبة ،وقد ترد المعاني والعواطف الحقيقية في بناء
ضعف؛ فال تجد لها صدى في قلوب السامعين ،أو تأتي في بناء معقد ممتليء الحواشي،
فاليناله السامع إال بعد عنت ومشقة  ،وال يكشف عن خفايا نفسية ،وال يضعف لمسيره البشرية
شيئا ،وهذا شأن أصحاب الصنعة الزخرفية
ويروى أن أبا العالء قد سبق عصره كثي ار .بل ومن جاء بعده في أبعاد قضاياه الشعرية،

وتجاربه اإلنسانية ،ولم يكتف أبو العالء بالشكل التقليدي ،واالغراق في البديع وأنواعه ،بل
جمع بين المعاني العميقة من جهة ،وبين البحث في جوهر اإلنسان وحقائق الكون من جهة
أخرى .
ويقول العقاد في ذلك ":واعلم أن الشاعر العظيم من يشعر بجوهر األشياء ال بعددها ويحصى
أشكالها وأنواعها ،وأن ليست مزيه الشاعر أن يقول لك أين الشيء ،وانما مزيته أن يقول ماهو ،
ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به  ،وليس هم الناس من القصيدة أن يتسابقوا في أشواط

1

 وفيات األعيان111/1 ،11

البصر والسمع ،وانما همهم أن يتعاطفوا ،أو يودع إحساسهم وأطباعهم في نفس إخوانهم زيادة ما
رآه وما سمعه ،وخالصة ما استطاعه أو كرهه.)1( 1

- 1الديوان في األدب والنقد ،عباس محمود العقاد وابراهيم عبد القادر المازني ،مؤسسة هنداوي ،المملكة
المتحدة ،7012 ،ص12
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المبحث الثاني
شخصيته ومؤلفاته ووفاته
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شخصية أبي العالء-:
كان أبو العالء دميم الشكل ،قصير القامة ،نحيف الجسم ضعيف ،واسع الجبهة مشوه الوجه
بآثار الجدري والعمى ،غير أن ذلك الثوب الرث كان يحوي نفسا كبيرة ؛ فلقد كان ذكيا ذكاء
شديدا سريع الخاطر دقيق الحس حتى ليروي المصيصي الشاعر أنه كان يلعب الشطرنج
والنرد.1
وكان وافر البضاعة من العلم  ،حتى قال التبريزي-:ما اعرف أن العرب نطقت بكلمة لم يعرفها
المعري
وقد جمع إلى توقد الذهن قوة الحافظة ،فكان يحفظ ما يمر بسمعه ،وروى أنه كان يحفظ المحكم
والمخصص ،وأنه أمالهما من صدره ،وقيل أنه كان يحفظ ما يسمعه بين رجلين بالفارسية
،وكان يقول  -:ما سمعت شيئا إال حفظته و ما حفظت شيئا فنسيته .
وكان المعري رقيق القلب دقيق الشعور ،سريع االنفعال ،شديد الحياء،وافر الحرص على سمعته
 ،فقد ذكر القفطي أنه كان له سرداب إذا أراد األكل نزل إليه وأكل مستت ار ،و كان قد نزل إليه
يوما وأكل شيئا من رب أو دبس ونقط على صدره منه يسير وهوال يشعر به؛ فلما جلس للقراءة
لمحه بعض الطلبة فقال -:ياسيدي أكلت دبسا ؛ فاسرع بيده إلى صدره ومسحه وقال :نعم ،لعن
اهلل النهم.2
وقد جعله مزاجه العصبي متقلبا كثير الشكوك يميل إلى التشاؤم ،والعزلة واحتقار الدنيا .
وكان طعامه العدس والتين ،وال يمد يده الى أصناف اللحوم ،والصيد ،والبيض واللبن ،والعسل،
وحيوان البحر .،وكان مواظبا على الصالة كثير الحرص عليها .
ويعلل الدكتور طه حسين زهد أبي عالء المعري بقوله  -:فالذين يظنون به الزهد مخطئون،
فليس هو زاهد ،ولكن رجل عاجز عن تحقيق آماله ،راض عن هذه اآلمال فامتنعت عنه ولم
تذعن له .ولهذا اتسمت شخصيته باليأس والتشاؤم .

أهم مؤلفات أبو العالء المعري الشعرية -:
1

-إنباه الرواة على أنباه الرواة ـأبو الحسن ،علي بن يوسف القفطي ،تح :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر

2

 -المصدر نفسه235/2 ،

العربي ،القاهرة ،ط712/7 .1912 ،1
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-1سقط الزند -:
هو ديوان شعر يحوي أكثر من ثالثة آالف بيت ،نظمه أبو العالء في صباه وشبابه وسماه
بذلك؛ ألن السقط أول نار تخرج من الزند؛ فشبه شعره األول به ،رتبه الشاعر نفسه ونظمه على
طريقة المتنبي؛ إذ إنه كان يتعصب له تعصبا شديدا  ،فهو يعتد بالتصنع أللفاظ الثقافات
المختلفة .
وقد شرح شروحا كثيرة أو لها شرح ألبي العالء نفسه ،ثم شرحه آخرون .
يشتمل ديوان سقط الزند على المدح  ،والفخر  ،والرثاء  ،والوصف ،والنسيب ،وذم الدهر
والشكوى منه .
ومدح المعري تقليدي جار فيه على من سبقه  ،وهو قسمان-:
األول :رسمي ،خص به األمراء ،و أرباب السلطان
الثاني :من باب اإلخوانيات .
أما في الفخر فله بعض القصائد أشهرها اثنتان أوال هما همزية مطلعها -:
ِ
اء
ني ال ُك َب َر ُ
إذا أنا لم تُ ْكب ْر َ

اء
األمام َور ُ
َوَرائي ٌ
أمام و ُ
وثانيهما المية المقطع -:
ِ
الم ْجِد ما أنا فاعل
أال فـي سـبيل َ

وح ـ ْـزٌم ون ــائِل
َع ـ ـف ـ ٌ
ـدام َ
ـاف وا ْق ـ ٌ

وأما في الرثاء فله سبع قصائد ،رثى فيها أمه ،وأباه ،وأبا حمزة الفقيه  ،وغيرهم  ،وأجود مراثيه
داليته الشهيرة  ،ومطلعها-:
باك وال تَرّنم ِ
َنوح ٍ
شاد
ُْ
َُ

اعتِقادي
َغ ْي ُر ُم ْجٍد في ِملّتي و ْ

فقد جمعت هذه القصيدة صدق اللوعة  ،وعمق الفكر ،وكانت مزيجا من عاطفة خفاقة
تتغلغل الى أعماق النفس وحكمة عميقة تتجلى خاللها قيمة الحياة بإزاء الموت .
 أما الوصف فيرتكز على األوصاف المعنوية كالحزن ،واأللم ،والفرح وتعرض لوصفغير المعنويات ،ولكن كان متوكئا على غيره من الشعراء .
15

 أما وصف الدروع في سقط الزند  ،وسميت هذه األوصاف بالدرعيات أو ضوء السقط ،فالشاعر فيها يتفنن في تشبيه الدرع بالغدير مرة  ،وبعين الجرادة مرة أخرى وفي ذكر
بالئها في تتليم السيوف وتحطيم الرماح .

-2اللزوميات -:
اللزوميات أو لزوم ماال يلزم هي ديوان شعر كبير مرتب على حروف المعجم بذكر كل حرف
بوجهه األربعة من ضم وفتح وكسر وسكون؛ وهذا الديوان يضم بين دفتيه أحد عشر الف بيت،
وكله فلسفة واعتبار ونقد للحياة .
يصور اتجاه أبي عالء الفني  .وسمي بذلك؛ ألنه التزم قبل الروي حرفا إذا لم يكن مخال بالنظم
 ،وهذا النظام لم يلتزمه الناس من قبل ،وتمثل اللزوميات حياة أبي العالء تمثيال صادقا؛ فهي
تعكس تفكيره ،ووجدانه ،وخلقه  ،وتحوي آراءه التي كان يلقي بها إلى طلبة العلم ؛فقد كان
المعري شيخ مدرسة يأتي إليه الطالب من كل حدب وصوب .
ويمكن إيجاز بعض أراء أبي العالء التي أودعها في ديوان اللزوميات على النحو اآلتي-:
 -1العقل -:
أعلى أبو العالء شأن العقل فجعله إماما يرشد إلى الحقيقة ويهتدي به صاحبه .
فيقول في الرد على أهل الباطن -:
ـام
يرتجي ُ
ـوم إمـ ٌ
الناس أن يق َ
كذب ُّ
الظن ال إمام سوى العقل

ناطق في الكتيبة الخرســاء
ٌ
مشي ار في صبحه والمســاء

 -2الطبيعيات -:
قال المعري مع علماء القدم بالعناصر األربعة وهي :النار ،والماء ،والتراب ،والهواء  ،واضطراب
في مسألة قدم العالم  ،وأثبت القدم حينا و أنكره حينا آخر.
النجوم
يس ِاعتِقادي ُخ َ
لود ُ
َولَ َ

ـذه ـبــي ِق َـد ُم العـالَم
َوال َمـ َ

 -1الماورائيات -:
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نرى ألبي العالء في األمور التي تخرج عن حدود المحسوس موقفا الإراديا يكثر فيه القلق،
واالضطراب ،والتناقض؛ فهو يؤمن بوجود اهلل لكنه يعترف بجهله حقيقته تعالى -:
ت لي خالِقا حكيما
أُثْبِ ُ

ولست من َمعشر ُنفاه
ُ

 -4األدبيات أو الفلسفة العملية -:
أدبيات أبي العالء مبنية على التشاؤم؛ فهو ساخط على الدنيا ،وهي في نظره أفرغت الشر على
كل ما فيها سواء أ كان حيوانا أم إنسانا -:
على براياها وأ ِ
َجناسها
َ َ
َ

الدِّنيا بِأ ِ
َدناسها
فاضت ُ
قَد َ

ضل ِعر ِ
م ِ
كسُبها ِمن فَ ِ
ناسها
َ

َوال َش ُّر في العالَِم َحتّى الَّتي

وما بِها أَظلَم ِمن ِ
ناسها
ُ
َ

َو ُك ُّل َح ٍّي فَوقَها ظالِ ٌم
-3رسالة الغفران للمعري -:

كتب أبو العالء هذه الرسالة إلى أديب معاصر له أسمه علي بن منصور الحلبي المعروف بابن
القارح رادا على رسالة كتبها إليه ،سأله فيها عن عدة مسائل تدور حول األدب والفلسفة ،واللغة،
والدين وغيرها ،وعرف عن ابن القارح بأنه كان طبعه ماك ار يتوسل بمراسلة عظيم المعرة إلى

الشهرة والذي الشك فيه هو أن ِظل ابن القارح كان يغشى العالم الوجداني ألبي العالء منذ
تأهب إلمالء رسالة الغفران وأن صورة الرجل ظلت ماثلة في خاطره حتى فرغ من االمالء،1
األمر الذي ينم عن تماهيها في بعض اآلراء التي تتصل باألديان والنحل ،إذ امتألت الرسالة
بسخرية الذعة من المعتقدات واألديان .
ويستمد أبو العالء عناصر قصته من موضوع الغفران في اإلسالم  ،ومن وصف يوم الحشر،
والحساب ،والجنة والنار ،وموقف الحشر كما وصفه أبوالعالء شديد الهول كثير الزحام ،ترى
العباد فيه عطاشا ظامئين ال يرتون ،ال يدخل الجنة منهم إال من غفر اهلل ذنبه ،ونال جواز
المرور إلى الفردوس؛ فيعب من الحوض عبة العطش بعدها  ،ثم يعبر الصراط المستقيم .

1

 جديد رسالة الغفران  ،عائشة عبد الرحمن  ،بنت الشاطي ،ص75917

فصاحب الرسالة ليس بالفيلسوف ذي المذهب الفلسفي الواضح ،وانما هو كما قيل فيلسوف بدون
فلسفة؛ فلم يعبأ بتحليل الكائنات ،بل نظر إليها نظرة الحكيم الذي عاش في جو اضطربت فيه
اآلراء الفلسفية والعلمية ،وتصارعت فيه التيارات المذهبية ،والفكرية فراح في نزعته اإلسماعيلية،
والقرمطية يقيم الخير دستو ار خاصا ،وينشر أفكا ار ،ويرسل قوال في غير بناء وال تعليل .

وفاته -:
توفي المعري يوم الجمعة  11ربيع األول سنة  229ه  71مايو  1052بمعرة النعمان  ،وعمره
 12سنة .فبكاه الشعراء واألدباء ،واجتمع على قبره كثير من األدباء منهم ثمانون شاع ار ،
وختمت في أسبوع واحد عند هذا القبر مائتا ختمة

1

،ومن أبرز من من رثاه تلميذه أبو الحسن

بن همام بقوله -:
إن كنت لم ترق الدماء زهادة
سيرت ذك ار في البالد كأنه

فلقد أرقت اليوم من جفني دما
مسك مسامعها يضمخ أو فما

ونرى الحجيج إذا ارادوا ليلة ذكراك أوجب فدية من أحرما. 2

1

 -ينظر  :رهين المحبسين  ،أبو ابو العالء المعري ،أحمد الطويلي ،دار سالمة للنشر والتوزيع  ،تونس،

 ،1911ص12

2

-وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،شمس الدين بن خلكان ،تح :إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت،

 ،1911ص.115
18

الفصل الثاني
الحكمة عند أبي العالء المعري وتأثيرها على توجيه السلوك
البشري
تمهيد
تعريف الحكمة لغة واصطالحا
المبحث األول :الحكمة في العصر الجاهلي ،ومصادر شعر الحكمة
عند أبي العالء

19

تمهيد:
الحكمة لغة واصطالحا -:
أ -الحكمة لغة -:
حكم يحكم حكما؛ بينهم؛ أي قضى  ،وحكم له حكم عليه ،والحكم أيضا الحكمة من العلم والحكيم
:العالم ،وصاحب الحكمة ،وقد حكم بضم الكاف؛ أي صار حكيما .
قال النمرين تولب :وابغض بغيضك بغضا رويدا

إذا أنت حاولت أن تحكما

1

و أصل الحكمة الصنع فهي بمنزلة المنع من الفساد.2

وقد عرف الراغب األصفهاني الحكمة في معجمه بأنها" :إصابة الحق بالعلم والعقل"

3

ب -الحكمة اصطالحا -:
إن التطور الداللي تفرع إلى جداول كثيرة ،وظل مرتبطا بالعلم والمعرفة والمنع من الفساد
ومعرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم

4

والحكمة هي الكمال الحاصل للنفس الخارج من القوة إلى الفعل بحسب القوانين؛ أي النظرية
والعلمية ،والحكمة هي خروج النفس الى كمالها الممكن من جانبي العلم والعمل

5

وقد ورد لفظ الحكمة في القرآن الكريم في كثير من المواضع منها على سبيل
المثال:
 -1قال تعالى :ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
َٰ
َٰ
آخ َر فَتُْلقَ َٰى ِفي
 -7قال تعالى ( َذلِ َك ِم َّما أ َْو َح َٰى إِلَ ْي َك َرب َ
ُّك ِم َن اْل ِح ْك َم ِة َوَال تَ ْج َع ْل َم َع اللَّ ِه إِلَها َ
1
ور
َجهََّن َم َملُوما َّم ْد ُح ا
6

 - 1ديوان النمر بن تولب ،جمع وتحقيق :محمد مبيل طريفي ،دار صادر  ،بيروت-لبنان ،ط،7000 ،1

ص112

2
3

 لسان العرب  ،ابن منظور  ،مادة  ،حكم -المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب االصفهاني ،تح :محمد سيد

كيالني ،دار المعرفة  ،بيروت-لبنان،ص.172

4

-الحكمة في نهج البالغة  ،حسن عباس نصر اهلل  ،دار المعارف – بيروت-لبنان ،1952،ص10

6

 -سورة النحل175 :
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-كشاف اصطالحات العلوم والفنون  ،التهانوي ،دار الكتاب العربي ،بيروت -لبنان51/1 ،1999 ،
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ِ
ِّ
اب واْل ِح ْكمةَ والتَّوراةَ و ِْ
اإلن ِجي َل(
(وُي َعل ُمهُ اْلكتَ َ َ َ َ ْ َ َ
 -1قال تعالىَ :
ض ُل اللَّ ِه علَْي َك ور ْحمتُه لَه َّمت طَّائِفَةٌ ِّم ْنهم أَن ي ِ
ِ ُّ
ون
ضلُّ َ
(ولَ ْوَال فَ ْ
ُ
َ
وك َو َما ُيضل َ
ُْ
ََ َ ُ َ
 -2قال تعالىَ :
ِ
ك ِمن َشي ٍء ۖ وأ َ َّ
َّ
اب َواْل ِح ْك َمةَ َو َعلَّ َم َك َما لَ ْم
ون َ
ض ُّر َ
َنز َل اللهُ َعلَْي َك اْلكتَ َ
إِال أَنفُ َسهُ ْم ۖ َو َما َي ُ
َ
ْ
3
ض ُل اللَّ ِه َعلَ ْي َك َع ِظيما(
ان فَ ْ
تَ ُكن تَ ْعلَ ُم ۖ َو َك َ
2

الحكمة في العصر الجاهلي
تعد الحكمة فنا من فنون الشعر العربي كانت منتشرة في القصائد الجاهلية على نحو متفرق
وبمرور العصور األدبية أصبحت الحكمة فنا مستقال في القصائد الطوال

4

وعندما نتبع شعراء الحكمة في عصر ما قبل اإلسالم أو ما يسمى بالعصر الجاهلي نجد أن
هناك كثير من الشعراء والخطباء جرت الحكمة على ألسنتهم وسنكتفي في هذا المبحث بالحديث
عن شخصيتين كان لهما حظ وافر من الحكمة في كالمهم  ،هما :زهير بن سلمى ،وقس بن
ساعده االيادي.
أوال :زهير بن أبي سلمى
هو الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى  ،ربيعة بن رباح ،وينتهي نسبه الى عمر مزينة ،وهو
من الشعراء المشهورين المجيدين للشعر من شعراء الطبقة األولى عرفت عنه الحوليات وهو من
أصحاب المعلقات ،تتلمذ في الشعر على الشاعر أوس بن حجر التميمي زوج أمه ،وكان راوية
له ،وكذلك أخذ الشعر عن خال أبيه بشامه ابن الغدير  ،وتتلمذ له وروى أشعاره ك ّل من ابنه

كعب ،والحطيئه.

يمتاز زهير بالحكمة والتعقل واالتزان؛ فلقد عاش أكثر من ثمانين عاما  ،وعرف الحياة وخبر
ماجرته من ويالت  ،فكان داعيه سلم بين
حلوها ومرها  ،وأكتوى بنار داحس والغبراء ،ورأى
ّ
األخوة واألشقاء في مجتمع أنهكته الحروب القبلية .

1

-سورة اإلسراء 19 :

2

 -سورة آل عمران 21 :

4

-فجر اإلسالم  ،أحمد أمين  ،دار الكتاب العربي  ،بيروت -لبنان ،ط ،1919 ،1ص.21

3

-سورة النساء ,111:
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وتلك الحكم هي نتاج التجربة والتأمل وليست نتاج فلسفة أو ثقافة أو اطالع  ،وبعضها ما يزال
حيا يصلح لكل زمان  .ولعل جل حكم زهير بن أبي سلمى قد أودعها في معلقته المشهورة التي
مطلعها:
أمن أم أوفى دمنة لم تكلم

بحومانة الدراج فالمتثلم

فهو يقول في هذه المعلقة موردا حكما مؤثرة في نفوس سامعيها وفاتحة لهم الطريق لتعديل
سلوكهم وحياتهم وفقها.
كاليف الح ِ
ياة َو َمن َي ِعش
َسئِ ُ
مت تَ َ َ
َيت المنايا َخبطَ عشواء من تُ ِ
صب
َ َ َ
َأر ُ َ
وأَعلَم ِعلم َ ِ
وم واأل ِ
َمس قَبلَهُ
َ ُ َ
الي َ
ِ
ُمور َك ٍ
ثيرة
َو َمن ال ُيصانع في أ ٍ َ

ِ1

ك َيسأَم
مانين َحوال ال أَبا لَ َ
ثَ َ
ِ
ِ
هرِم
تُمتهُ َو َمن تُخطئ ُي َع َّمر فََي َ
َولَ ِكَّنني َعن ِع ِلم ما في َغٍد َعم
َنياب ويوطَأ بِم ِ
ض َّرس بِأ ٍ
نسِم
ُي َ
َ
َ
ِ
ذمِم
َعلى قَو ِمه ُيستَ َ
غن َعنهُ َوُي َ
ِ
َّ ِ
تم ُيشتَِم
َيفرهُ َو َمن ال َيتق ال َش َ

ك ذا فَ ٍ
بخل بِفَضلِ ِه
َو َمن َي ُ
ضل فََي َ
دون ِع ِ
ومن َي ِ
عروف ِمن ِ
رض ِه
الم
َ
َ
جعل َ
ََ
يهدم ومن يخالق الناس يعلم
ومن ال يزد عن حوضه بنفسه
وان يرق أَسباب الس ِ
ومن هاب أَسباب المنِي ِ
ماء بِ ُسلَِّم
َّة َيلقَها
َ
َ َ
َ َ
ََ
َ
يطيع العوالي رِّكبت ُك َّل لَه َذمِ
و َمن َي ِ
الز ِ
اف ُ
عص أَطر َ
ُ َ
جاج ينلنهُ
ُ ُ َ
َ
ِ
إِلى مطمئِ ِّن البِِّر ال يتَجمجمِ
ذمم و َمن ُي ِ
َ َ َ
فض َق ُلبهُ
ُ َ
َو َمن يوف ال ُي َ َ
ِ
فسهُ ال ُي َك َّرِم
صديقَهُ
َو َمن ال ُي َكِّرم َن َ
َو َمن َيغتَِرب َيحسب َع ُد ّوا َ
مر ٍ
ِ
ند ِا ِ
الناس تُعلَِم
َوِان خالَها تَخفى َعلى
ئ ِمن َخليقَ ٍة
َو َمهما تَ ُكن ِع َ
الد ِ
هر ُيسأَِم
َوال ُيغنِها َيوما ِم َن َ
فسهُ
الناس َن َ
َو َمن يزل حامال على َ
هير قد جعل من نفسه قاضيا وحكما  ،وأخذ على
بالنظر في موضوع هذه القصيدة نجد أن ز ا
عاتقه إصالح مجتمعه؛ فعمد إلى اإلرشاد ،والنصح ،ونطق الحكمة وجعل من حكمته هذه دستو ار
مفصال لتهذيب النفس ،وحسن التصرف والسياسة االجتماعية البدوية؛ فقد عاش زهير أكثر من
ثمانين عاما عرف الحياة حلوها ومرها فأثرت علي شيخوخته الحكيمة الهادئة وخبرته الواسعة،
وغيرته على اإلصالح القبلي بأراه الحكيمة ،وزاد عليه ما سمعه من أفواه الناس ،وكانت عن ثورة
العاطفة ،واندفاع األهواء ،ويستخلص الدروس التي توصل إلى سعادة الحياة الجاهلية .
1

 -ديوان زهير بن أبي سلمى  ،اعتنى به وشرحه :حمدو طماس ،دار المعرفة  ،بيروت -لبنان ،ط7005 ،7

ص.20
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أسلوب زهير في حكمه أقرب الى األسلوب التعليمي في هدوءه ورصانته وجفافه و تتضح تلك
الرصانة في الوزن الشعري ،وفي حسن اختيار األلفاظ والعبارات  ،وفي الوضوح الفكري والسهولة
هير يرمي إلى النفع من شعره وال ينظم الشعر ألجل النظم فقط  ،وال إلرضاء
الذاتية ،وذلك أن ز ا
الحاجة الشعرية فيه؛ فقد نظر زهير إلى الحياة نظرة من سئم مشاقها ومتاعبها ،وغموض
مستقبلها ،وضبط الموت فيها ضبطا أعمى التميز فيه بين كبير وصغير وصالح وشرير ،وهكذا
قال :سئم عند ثمرة االنحالل والصعوبات التي تعترض االنسان ،وليس في نظرته تشاؤم ،وال
تهرب وال انقباض ،ولكن فيها إقرار بواقع يأخذ في غير نقاش والجدل ،ويعمل على أن يعيه
الناس وعيا حقيقا ،وأن يتصرفوا تصرفا مستوحيا من حقيقة قاسية
إن هذه الحكمة لم تزود أن تكون في جملتها أشبه بالحقائق المجردة التي التبعد عن متناول
هير أضاف الى الشعر القديم فنا آخر يكاد يكون هو
الفطرة وانتاج التجربة والمشاهدة  ،وان ز ا
المقدم فيه ومبتكره  ،فلم تكن حكمة حقائق مجردة فحسب ولكنها حكم عامة قد صبت في قالب
من النصح واالرشاد
لم تكن لزهير ثقافة يمتاز بها بها من القوم الذي كان يعيش بينهم  ،ولكنه كان يتحلى بصفات
تؤهله ألن يقف موقف الحكيم الذي يؤخذ برأيه يهتدي بمشورته .
فاإلنسان في نظر زهير يعد كائنا محدود الطاقات ،وهو رهين بتقلبات الدهر وظروفه  ،لذلك
فهو يرى أن المرء عاجز على الوقوف على ما يأتي به الزمن؛ إذ يقول -:
تُ ِمـتْهُ َو َم ْن تُ ْخ ِطىء ُي َع َّم ْـر فََي ْه َـرِم

ط ع ْشواء من تُ ِ
ب
صْ
أرَْي ُ
الم َن َايا َخ ْب َ َ َ َ َ ْ
ت َ

والمنايا عنده ناقة عشواء  ،من تضرب على غير هدى  ،فمن أصابته مات ومن لم تصبه

عاش حتى الكهول  ،فيقول-:
وهذا التشبيه تعبير و فكرة صادقة عن سهام المنايا الطائشة التي تصيب الكبير والصغير والرفيع
والوضيع ومن نظراته الحكيمة أن الحياة تحتاج الى بعض المداراة فمن اليصانع الناس قهروه
أذالال وقتال  ،فيقول -:
ومن ال يصانِع ِفي أُم ٍ ِ
ض َّر ْس بِأ َْن ٍ
ط ْأ بِ َم ْن ِسِم
ياب َوُيو َ
ور َكث َيرٍة *** ُي َ
ََْ ُ
ْ
ُ
وحكم زهير جعلته أثير المكان لدى الناس  ،وخاصة لما جاء اإلسالم وكما فضله بعض
الالحقين لما صاغ من حكمة  ،ومن األمثال السائد في شعره -:
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َّ ِ
الن ْخ ُل؟
يجهُ  ...وتُ ْغ ِر ُس إالَ في َم َنابِتِهَا َ
وه ْل ُي ْنبِ ُ
َ
ت اْل َخطَ َّي إال َوش ُ

1

فهذا البيت يصح أن يمثل به في كل وقت ،أراد أنه الينبت الشيء إال نفسه وال تغرس النخل إال

في مكانها ،وكذلك ال يولد الكرام اال في موضع كريم ويقول أيضا -:
ش ِـم
تَفَـا َن ْوا َوَدقُّوا َب ْي َن ُه ْم ِع ْط َر َم ْن َ

ان َب ْع َد َمـا
َ
سا َوُذ ْب َي َ
تد َارْكتُ َـما َع ْب ً

حيث يشير الى قصة هؤالء الذين تعطروا بعطر منشم قبل الذهاب الى الحرب  ،ولم يرجعوا .
مما سبق نستخلص أن زهي ار كانت له نظرته في الموت والحياة والدهر  ،وذلك من خالل تجاربه
ومشاهده  ،فلم تكن له ثقافة تميزه عن قومه  ،ولكنه يتحلى بصفات تؤهله  ،كما زودته الحياة
بخبرة عميقة شؤون حياة العصر الجاهلي في تفكير الحكمي  ،فهو أشبه بحكيم مسلم منه بحكيم
جاهلي؛ لذا بات لنا حكمة مقبولة ؛ ألنها مبررة في عقولنا المتأثرة بالفكر الفلسفي اإلسالمي .
كان الشعراء في الجاهلية من أرقى الطبقات عقال وأدقهم شعو ار  ،ولقد سبقوا قومهم إلى إدراك
كثير من حقائق الحياة وصاغوها في شعرهم فكانت تدل على صفاء أذهانهم  ،وصدق نظرتهم
في الطبيعة وأحوال الناس .
وظهر في العصر الجاهلي كثير من الحكماء منهم الشعراء والخطباء  ،فمن الخطباء  -:قيس
بن ساعد  ،ولقمان بن عاد  ،وأكتم بن صيفي  ،ومن الشعراء الذين عرفوا بالحكمة  :عدي بن
زيد  ،ومن ذلك قوله -:
َع ِن المرِء ال تَسأَل و َسل َعن قَر َينهُ * * فَ ُك ُّل قَر ٍ ِ
الم ِ
قارِن َيقتَدي
ين ب ُ
َ
َ

2

وطرفه بن العبد في قوله -:
ِ
تزوِد
ويأتيك
كنت جاهال *
لك
باألخبار من لم ِّ
َ
ستُْبدي َ
األيام ما َ
ُ

3

 -1ديوان زهير  ،ص51
2
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ثانيا :قس بن ساعدة اإليادي
هو خطيب من أكبر حكماء العرب قبل اإلسالم .رآه النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم قبيل البعثـة

يخطب الناس بسوق عكاظ وروى خطبته وعجب من حسنها وأظهر تصـويبها ثـم قـال« :يـرحم اهلل
قسا أما إنه سيبعث يوم القيامة أمة وحده.
حياته
هو من بني إياد أحد حكماء العرب ،ومن كبار خطبائهم ،في الجاهلية كـان أسـقف نجـران ،ويقـال
إنه كان أول عربي خطب متوكئا على سيف أو عصا ،وأول من قال في كالمه " أما بعد " وكان

يذهب إلى قيصر الروم  ،زائرا ،فيكرمه ويعظمه وهـو معـدود فـي المعمـرين  ،طالـت حياتـه وأدركـه

النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،قبل الوحى  ،ورآه في عكاظ.

كان يعرف النبي صلى اهلل عليه وسلم وينتظر ظهوره ويقول :إن هلل دينا خير من الدين الذي أنتم

عليه .وكان النبي يترحم عليه ويقول :يحشر يوم القيامة امة واحدة.

وهو من الخطباء المجيدين والفصحاء المعدودين وهو مع ذلك شاعر  ،ولعل من أشهر ما قاله

في الحكمة مايلي:

الز ِ
مان َوال
َسمعُ بِ َ
قَد ُك ُ
نت أ َ
ِ
َصب َحت
َسرعَ ف َّي َحتّى أ َ
فَأَراهُ أ َ
ِِ
قَو ِم ِه
سب ٍة في
بير لن َ
َوأَنا ال َك ُ
َدر َك َمولِدي
صافَ ُ
حت ذا َج َد ٍن َوأ َ
َّ
َوالقَي ُل ذو َي َزٍن َأر ُ
َيت َم َحلهُ
ِ ِ
فَت َكة
مي َر
فَتَ َك َ
مان بِ ُملك ح َ
الز ُ
مرو قَبلَهُ
أَودى أَبو َك ِر ٍب َو َع ٌ
م ِ
قام ِه
عد
يقيس َب َ
َوأ َ
َباد أَفر َ
َ
ِ
عب ذو القَرَن ِ
ثاويا
َصب َح
ين أ َ
الص ُ
َو َ
ِ
َصب َحت
المنار
فَأ َ
َو َغدا بأ َ
َبرَهةَ َ
أَخنى على صيفي بِ ِ
صرِف ِه
حاد ِث
َ
َ
َ
مام
آفآي َن
ْ
َو ُمل ُكهُ
َعل َك َدةُ الهُ ُ

أ َّ
مان
َن َ
الز َ
تون
بيضا ُم ُ

أَرى

تف
طيق َن َ
ُي ُ
َعو ِارضي ِمن
مت ِمن
ناس ُ
َ

َجناحي
أَراحي

يهات َكم
َه َ
ِ
بن َع ٍ
اح
مرو ُيتَّقى بِالر ِ
َشم ُر ُ
وِ
هر بني ج ِ
بِالقَ ِ
صفا ِح
ناد ٍل
َ
َ
َ َ
تَسعى بِ ُك ِّل ع ِشي ٍ
صبا ِح
َّة
َ
َو َ
ضا ِح
لك أُ َذ َينةَ
َباد ُم َ
َوأ َ
الو ّ
َ
ِ ِ
غر ِ
المستَ ِ
المجتا ِح
ق
ُ
الملك ب ُ
في ُ
بِ ِ
الح ِ
األَروا ِح
الع ِب
ين تَ ُ
نو َب َ
ِ
اإلصبا ِح
سلوبةَ
َم َ
امهُ
أَّي ُ
ِ
ضا ِح
ُمستَأثِ ار
ذيمةَ
الو ّ
ب َج َ
َ
الفَتّا ِح
َين ِع ُّز
بادةَ
َع َ
أَم أ َ
اإليضا ِح
شهورةَ
امهُ
َم َ
أَّي ُ

ِّ
ال تُ ِ
الم ِ
نون أَما
مس في َشك ُ
الز ِ
مان
كر َ
فَِإَّنهُ
أم َنن َم َ
ال تَ َ
بن هاتِ ِك ع ِ
مان َعلى ِا ِ
رش ِه
َب َر َك َ
َ
الز ُ
تَرى

مان بِ َش َّم َر
أَردى َ
الز ُ
َو َعلى أُ َذ َينةَ سالِ ِب
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أَرواحي

ضا ِح
الو ّ
َ
األَنوا ِح

كانت بِمو َك ِل
َو َعلى الَّذي َ
عد م ِ
ِ
ِ
ِ
الصين أَص َب َح
لك
من َب ُ
َّ
أُهلِكوا
ذين تَ َملَّكوا َوقَد
إِ َّن ال َ
َش َخصت على ب ِ
َشخاصهُم
النوى أ
عد َ
َ َ ُ
ُ
ِ
ٍ
مي ِر
ضوا ِمن
أَفََب َ
ح َ
عد أَمالك َم َ
ِ
دارِه
ِ
هالكا

ق َكفُّهُ َك َّ
ف
َمن ذا تَصافَ َ

هب
ُن ُ
أ ِ
َكرم
َو َعلى

ِ
يان َو ُك ِّل أ ِ
الق ِ
َجر ِوشا ِح
ُمجتا ِح
بِ ِه ِمن هالِ ٍك
اح
المقََّن ِع َح َّل
بِاألَبر ِ
ُ
َكاألَشبا ِح
َوهام
األ ُ

فَراتَهُم
الح
الت
حين فَ ِ
الح َو َ
ُيرجى الفَ ُ
َ
1
يع ِة األَروا ِح
َيشري التُقى َعن َب َ

الردى
َ

1
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المبحث الثاني :أبيات الحكمة عند أبي العالء
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بالنظر المتفحص في دواوين أبي العالء المعري نجد أن شعر الحكمة عنده متناثر بين أغراضه
الشعرية التي نظم فيها فلم يفرد لحكمه قصائد خاصة بها؛ فهم قد نظم في أغراض الشعر
التقليدية المعروفة غير أنه كان مقال في غرضي الغزل والمدح؛ إذ أنه ليس من الشعراء الذين
يتكسبون بالشعر ،ويمكن أن نتناول حكم أبي العالء من خالل األغراض الشعرية التي نظم فيها
على النحو اآلتي -:

ومن أبيات أبي العالء التي تحوي حكما قوله:
إِذا ما ع ار ُكم ِ
ث فَتَ َح َّدثوا
حاد ٌ
َ
فَِإ َّن َح َ ِ
المصائِبا
ديث القَوم ُينسي َ
وحيدوا ع ِن األ ِ
َشياء خيفَةَ َغيِّها
َ
َ
ذات إِ ّال َنصائِبا
جع ِل اللَ ُ
َفلَم تُ َ
ِ
هي َغو ِاف ٌل
َوما ازلَت األَّي ُ
ام َو َ
تُس ِّد ُد سهما لِلمنِي ِ
َّة صائِبا1
َ َ
َ

حيث نراه يحث الناس على التالقي والتحادث أثناء المصائب والنوائب فإن حديثهم يخفف عليهم

وقع المصائب وينسيهم الهموم التي يعيشون فيها  ،ثم يدعوهم إلى االحتراز عن األشياء التي
تضرهم  ،ثم يختم حكمته بإثبات حقيقة وهي حتمية وقوع الموت بغتة وسهام الموت
ال تخطيء صاحبها إذا حان أجله وادنت منيته.
ومن الحكم الجميلة والرائعة عند أبي العالء قوله:
ِ
ـلب ِ
باسها
ـس ُ
ال تَ َ
الدنـيـا فَِإ َّن ل َ
َسـقَـم و َع ِّـر ِ
الجـس َـم ِمـن أَثوابِها
ٌ َ
أَنــا خــائِ ٌ ِ
ِّ
ف مــن َش ِّـرهـا ُمـتَ َـوقعٌ
رب ِمن أَكوابِها
ـآبهـا ال ال ُش َ
إِك َ
1

 -اللزوميات 138/1 ،
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النـفـس الج َ ِ
ميل ألََّنهُ
فَـلتَـف َـع ِـل َ ُ َ
ـس ُـن ال ِألَج ِـل ثَـوابِها
َخـي ٌـر َوأَح َ
فـي بـيتِ ِه الح َكم الَّذي هو ِ
ق
صاد ٌ
َ
َ ُ
َُ
يوت القَ ِ
وم ِمن أَبوابِها
فَأتوا ُب َ
ـاء يـشه ُد م ِ
ِ
قسما
َوتَـخـالُ ُ
ف ُ
الرَؤس َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
صوابِها
المعاش َر ما اهتَ َدت ل َ
إ َّن َ
في هذه األبيات التي بدأت بأسلوب إنشائي طلبي يطلب الشاعر من المتلقي أن ال يركن إلى
الدنيا وال يلبس ثوبها الممتزج بالسقم والمرض ،ألنها مليئة بالشر وكلها كآبة وملل  ،وال يجدي

فيها إال صنائع المعروف واسداء الجميل ،بدون طلب مقابل لذلك أو انتظار ثواب  ،ثم يدعو

الناس إلى إتيان البيوت من أبوابها وهذه قيمة من قيم اإلسالم وردت في القرآن الكريم في قوله
تعالى(:وآتوا البيوت من أبوابها)

ومن أشهر قصائد أبي العالء التي يغلب عليها طابع الفخر وضمنها كثيرا من الحكم
الرائعة الميته التي يقول فيها -:
ِ
الم ْجِد ما أنا فاعل
أال فـي سـبيل َ
وح ـ ْـزٌم ون ــائِل
َع ـ ـف ـ ٌ
ـدام َ
ـاف وا ْق ـ ٌ
ـت ك َّـل َخ ِـف ّـي ٍـة
ـارسـ ُ
أع ـنــدي وقــد مـ ْ
قو ٍ
ـب س ــائِل
ـص ـ ّـد ُ
اش أو ُي ـ َـخ ـ ّـي ـ ُ
ُي ـ َ
ُّ
ـض
ص ــدودي ّأن ـنــي َ
لك ُمـ ْـبـ ِـغـ ٌ
أقَ ــل ُ
ـك ارحـل
ـسـ ُـر َهـ ْـجـري أنـنـي عـن َ
و ْأيـ َ
ِ
وبين ُك ْم
ـاء ب ْـيني َ
إذا َه ّـبـت النـ ْكـب ُ
ٍ
العـو ِاذل
فـ ْ
ـأهـ َـو ُن ش ْـيـء مـا تَـقـو ُل َ
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تُـ َـع ـ ّد ُذنــوبــي عـن َـد قَ ْـوٍم كـثـي َـرة
وال َذ ْنـب لي إالّ العـلى والفو ِ
اضل
َ
ُ
ـان و ْ
كـ ّ
ـأنــي إذا طُ ـْل ُ
أه ـلَهُ
ت الزمـ َ
ـت ِ
وعـ ْـنــدي لألنـ ِـام طَ ـوائل
َر َج ـ ْـع ـ ُ
ِ
لهم
فمن ْ
وقد َ
سار ذ ْكري في البالد َ
ب ـِإخ ـفـ ِ
ـاء شـم ٍ
ض ْـوؤهـا ُمـتـكـامـل
ـس َ
ض ِمٌر
ـض مـا أنـا ُم ْ
ُي ِه ّـم الليـالي بـع ُ
ضـوى دون مـا أنـا ح ِ
ِ
ـامـل
ُ
َ
ويـثْـقـ ُل َر ْ َ
ـت األخ ـي َـر زم ُ
وانــي وان ك ـنـ ُ
ـانهُ
آلت ب ـمــا لم تَــســتَ ِ
ٍ
ـط ْـعهُ األوائل
ْ
ـاح ص ـو ِارٌم
وأغ ــدو ولو ّ
الصـ ـبـ َ
أن ّ
ـالم َج ـحــافــل
أسـ ِـري ولو ّ
وْ
أن الظّـ َ
ِ
ـامهُ
وانـ ــي َجـ ـو ٌاد لم ُي ـ َـحـ ـ ّل لج ـ ُ
ـضـ ٌـو َي ـم ٍ
الصـيـاقـل
ـان ْ
ونِـ ْ
أغـفَـلتْهُ ّ
وا ْن كـان فـي لُب ِ
ف له
ـس الفـتـى ش َـر ٌ
ـف إالّ ِغ ْـم ُـده والحمائل
السـي ُ
فـمـا ّ
ض لي ُك ْنهَ َمنزلي
ولي َمـنـط ٌ
ـق لم ي ْـر َ
ـين ِ
السـمـاك ِ
نازل
عـلى ّأنـنـي بـيـن ّ
لَدى مـ ْـو ِطـ ٍـن َي ـش ـتــاقُه كـ ُّـل سـ ّـيـ ٍـد
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المـتـن ِ
ـاول
َ
وي ـ ْقـ ُ
ـصـ ُـر عــن إد اركـه ُ
ِ
الناس فاشيا
الجهل في
أيت
َ
ولما ر ُ
َّ
ـي جـاهـل
ت ـجــاه ـْل ُ
ت ح ـتــى ظُــن ّأنـ َ
ناقص
الفضل
فـوا َع َـجـبـا كـم ي ّـدعي
ْ
ٌ
ـقص فاضل
أسـفـا كـم ُيـ ْ
ظ ِه ُـر ّ
الن َ
ووا َ
ـام الطـي ُـر فـي ُو ُكـناتِها
وكـيـف تَـن ُ
وقــد ُن ِ
الحـبـائل
ـص َـب ْ
ـت للفَ ْـرَق َـد ْي ِـن َ
ـي أمـسـي تَـش ّـرفـا
ُي ـنـاف ُ
ـس ي ْـومـي ف ّ
ـلي األصـائل
وتَ ـح ـسـ ُـد ْ
أس ـحــاري ع ّ
وطــال اعـتِـ ارفـي بـالزم ِ
وصـرِفه
ـان َ
الغـوائل
ـت أُبـالي م ْـن تَ ُـغـو ُل َ
ف ـلَس ُ
ـف َم ْـن ِكبي
ـأس َ
ـان َع ْ
فـلو ب َ
ـضـدي مـا ت ّ
ـات َزْنـدي مـا َبـ َكتْه األنامل
ولو م َ
ـائي بـالب ْـخ ِـل م ِ
ـادٌر
صـ َ
ـف الطـ َّ ُ
إذا َو َ
وعــيــر قُــســاً بــالفَهــاهـ ِـة ب ِ
ـاقـل
ََّ ّ
السهــى للشـمـس ْأن ِ
وقــال ُّ
ـت َخ ِـف ّـيـةٌ
ـك حائل
لون َ
وقـال ّ
ـح ُ
ص ْـب ُ
الدجـى يـا ُ
ـاهـة
ـاولَ ِت
ـاء َس ـف َ
ُ
األرض ّ
الس ـمـ َ
وطـ َ
ـاخـر ِت ُّ
الجـنادل
ـصـى و َ
ب َ
الشهـْ ُ
الح َ
وف َ َ
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إن الحـيـاةَ َذمـي َـمـةٌ
فـيـا م ْـو ُ
ت ُزْر ّ
إن دهـ َـرِك هـ ِ
ـازل
ـس ِجـ ّـدي ّ
ويــا َن ـ ْفـ ُ
أغـتَـدي والليـ ُل َيـبـكي تأسُّفا
وقـد ْ
عـلى نـ ْف ِس ِه و َّ
الغر ِب مائل
الن ْج ُم في ْ
تحِ
ـافـ ار مـن َزَب ْـر َج ٍـد
بِ ـري ٍـح أُعـي َـر ْ
ـس ٌـم واللُّ َج ْـي ُن َخالخل
لهـا التّـب ُـر ِج ْ
ـانهـا
ـأن َّ
ـت َّ
الصبــا ألقَـ ْ
إلي ِع ـن َ
كـ ّ
ـخ ــب بــســرجــي مــرة وتُـنـ ِ
ـاقــل
تَ ـ ُ ّ َ ْ
َّ
ِ
ت
الم َ
ضْ
أعر َ
ناهل َ
إذا اشتاقَت الخي ُل َ
ِ
فاشتاقت إليها المناهل
عن الماء
ْ
وليــالن حـ ٍ
ـال بــالك ـواكـ ِ
ْ
ـب َجـ ْـوُزهُ
وآخــر مــن َح ـْل ِي الك ـواكـ ِ
ـب عـاطـل
ُ
ك َّ
ـح م ْـو ِع ٌـد
الص ْـب ُ
ـأن ُدجـاهُ اله ْـج ُـر و ّ
وضـ ْـو ُء الفـج ِـر ِح ٌّ
ـب ُمـمـاطـل
صـ ٍـل َ
بـ َـو ْ
ـابه
قَ ـطَـ ْـعـ ُ
ـت بــه بـ ْـح ـ ار َي ُـع ّ
ـب ُعـب ُ
ولي ــس له إال التَ ـ َـبـ ـلّ َج س ــاحــل
ـس ـنــي فـي قـْل ِب ك ّـل َمـخـوفَ ٍـة
ُ
ويــؤنِـ ُ
ـح مـنه الشمائل
حـلِي ُ
ـص ُ
ـف ُسـرى لم تَ ْ
ق رِ
أسه
مــن ّ
ـاب مـف ِـر ُ
الزْنـ ِـج َكهـ ٌل ش َ
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ـق حـ ـتــى َنهــضه م ـت ـثـ ِ
ـاقــل
وأُوثِ ـ َ
ْ ُُ ُ
وعهـا
كـ ّ
ـاح ي ُـر ُ
الصـب ُ
ـأن الثـ َـرّيــا و ّ
طـ ٍـة أو ظــالعٌ ُمـتـحـامـل
أخــو َس ـ ْق ـ َ
ُ
ُع ِ
ـت السعادة لم تَُب ْل
ـطـي َ
ـت أ ْ
إذا ْأن َ
ـك القـبـائل
ت َش ْـز ار إلي َ
وا ْن ن ـظـ َـر ْ
ِ
أكتاف أبطالها القَنا
ـك عـلى
تَـقَـتْ َ
ـاده َّـن المـن ِ
ـك فـي أغـم ِ
ـاصـل
ـابـتْ َ
وه َ
َ
أسهُـمـا
ـداء نـح َـو َك ْ
وا ْن سـ ّـد َد األعـ ُ
ِِ
المـعـابـل
ن ـ َكـ ْ
ـصـ َـن عـلى أ ْفـواقه َّـن َ
وم ْـن ِـسـم
الر ازيـا ك َّـل ُخ ّ
تَ ـحـامـى ّ
ـف َ
الذرى والكـو ِ
وتَ ـْلقــى ر ُ ُّ
اهـل
داهـ َّـن َ
َ
ـاح َسـلي َـمـة
الرم ِ
وتَـ ْـرِجــعُ أع ـقـ ُ
ـاب ّ
وقـد ح ِ
العوامل
ـطـم ْ
ُ
ـت في الدار َ
عين َ
ـت تَ ْـبغي ِ
فاب ِغ تََو ّسطا
الع ّز ْ
فـإن ك ْـن َ
الم ِ
تطاول
فـعـن َـد التّـنـاهـي َيـ ْق ُ
ـص ُر ُ
وهـي ِ
أهـلَّةٌ
تَـ َـوقّـى ُ
ـدور النـق َ
الب ٌ
ـص ْ َ
ـي كـوامـل
ـان ْ
ويـ ْـد ِرُكهــا ّ
ُ
النـ ْقـص ُ
وه َ
وقد رأت الباحثة أن تورد هذه القصيدة كاملة لجودتها واشتمالها على كثير من الحكم النصائح

التي تفيد اإلنسان في حياته اليومية فنجد الشاعر قد استهل قصيدته بالحديث عن نفسه مفتخ ار
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بها معددا مناقبها فيقول :إن عفافي واقدامي وحزمي وكرمي كل ذلك من أجل إحراز المجد.

ويقصد بالعفاف؛ أي الكف عما ال يحل وال يحسن .واإلقدام الشجاعة .والحزم التبصر في عواقب
األمور والتدبر في نتائجها .والنائل الكرم والسخاء،ثم يقول بعد أن خبرت الحياة وتقلباتها كبيرها

وصفيرها لم أعد أصدق الواشي النمام الذي ينقل الكالم للتفريق بين الناس أو أرد سائال يطلب

ويرى الشاعر أنه فاق الزمان وأهله بفضائله ,ومناقبه وهذا .مني معونة

ثار يطالبونه به
.األمر جعل الناس حين أروا تفوقه عليهم أبغضوه وحاربوه كأن لهم عنده ا
ثم يشير إلى أن بعض األمور التي يخفيها في ضميره تشغل الليالي؛ أي أنها ال تطيق احتمال

حتى أن ما يحمله رضوى وهو جبل بالمدينة ،ال يستطيع تحمل مايحمله الشاعر من هموم ثقيلة

وهو بذكائه ونباهت يستطيع أن يأتي بأشياء ال يستطيع األقدمون األوائل االتيان بها على الرغم

من أنه متأخر عنهم.

فهو في هذه القصيدة قد بين ووضح للمتلقي كثي ار من التجارب الحياتية التي مرت به وأودعها
كثي ار من الحكم كاالعتداد بالعقل وجعله حكما يحكم بين األشياء ،وتنبيهه للناس أن الشرف

واألخالق ليست باللباس الفاخر والثياب الجميلة ثم يختم قصيدته بالتحسر على من يقلبون

الموازين فيرفعون الوضيع ويضعون الرفيع وذلك في قوله:

ـائي بـالب ْـخ ِـل م ِ
ـادٌر
صـ َ
ـف الطـ َّ ُ
إذا َو َ
وعــيــر قُــســا بــالفَهــاهـ ِـة ب ِ
ـاقـل
ََّ ّ
السهــى للشـمـس ْأن ِ
وقــال ُّ
ـت َخ ِـف ّـيـةٌ
ـك حائل
لون َ
وقـال ّ
ـح ُ
ص ْـب ُ
الدجـى يـا ُ
ـاهـة
ـاولَ ِت
ـاء َس ـف َ
ُ
األرض ّ
الس ـمـ َ
وطـ َ
ـاخـر ِت ُّ
الجـنادل
ـصـى و َ
ب َ
الشهـْ ُ
الح َ
وف َ َ
إن الحـيـاةَ َذمـي َـمـةٌ
فـيـا م ْـو ُ
ت ُزْر ّ
إن دهـ َـرِك هـ ِ
ـازل
ـس ِجـ ّـدي ّ
ويــا َن ـ ْفـ ُ
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ومن أجمل قصائد أبي العالء وأروعها قصيدته في رثاء الفقيه الحنفي وهي قصيدة
من البحر الخفيف ضمنها كثيرا من أفكاره الفلسفية وحكمه الرائعة وهي-:
َغ ْي ُر ُمجْ ٍد في ِملّتي وا ْعتِقادي
ك وال تَ َرنّ ُم شا ِد
نَوْ ُح با ٍ
صوْ ُ
ت النّع ّي إذا قِي
و َش ِبيهٌ َ
شير في ك ّل نا ِد
س بِ َ
َ
صوْ ِ
ت البَ ِ
أَبَ َك ْ
الح َما َمةُ أ ْم َغ ْن
ت تِ ْل ُك ُم َ
ع ُغصْ نِها ال َميّا ِد
نَت عَلى فَرْ ِ
اح هَ ِذي قُبُورُنا تَ ْمأل الرُّ حْ
َ
ص ِ
ب فأينَ القُبُو ُر ِم ْن عَه ِد عا ِد
َ
الو ْ
طء ما أظُ ّن أ ِدي َم ال
َخفّ ِ
ف َ
ض إالّ ِم ْن هَ ِذ ِه األجْ سا ِد
أرْ ِ
وقَبي ٌح بنَا ْ
وإن قَ ُد َم ال َع ْه
ُد هَ َو ُ
ان اآلبَا ِء واألجْ دا ِد
ِسرْ إ ِن ا ْسطَ َ
عت في الهَ َوا ِء ر َُويدا
ال ْ
ت ال ِعبا ِد
اختِياال عَلى ُرفَا ِ
صا َر لَحْ دا مرارا
رُبّ لَحْ ٍد قَ ْد َ
ك ِم ْن تَ َزاح ُِم األضْ دا ِد
ضا ِح ٍ
َ
ين
َو َدفِي ٍن عَلى بَقايا َدفِ ٍ
طوي ِل ْ
في َ
األزما ِن َواآلبا ِء
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أحسّا
فاسْأ ِل الفَرْ قَدَي ِن َع ّم ْن َ
بيل وآنسا من بال ِد
ِم ْن قَ ٍ
هار
َك ْم أقا َما على َزوا ِل نَ ٍ
ج في َس َوا ِد
َوأنارا لِ ُم ْدلِ ٍ
الحياةُ فَما أ ْع
تَ َعبُ ُكلّها َ
ب في ْ
ازديا ِد
َجبُ إالّ ِم ْن راغ ٍ
ّ
ت أضْ َعا
إن ح ُْزنا في ساع ِة ال َموْ ِ
ُ
ُور في سا َع ِة الميال ِد
ف ُسر ٍ
ضل ّ ْ
ت
ُخلِ َ
ق النّاسُ للبَقَا ِء ف َ
أ ُ ّمةٌ يَحْ َسبُونَهُ ْم للنّفا ِد
دار أ ْعما
إنّما يُ ْنقَلُونَ ِم ْن ِ
دار ِش ْق َو ٍة أو َر َشا ِد
ٍل إلى ِ
ت َر ْق َدةٌ يُستري ُح ال
َ
ضجْ َعةُ ال َموْ ِ
ِج ْس ُم فيها وال َعيشُ ِمث ُل السّها ِد
ت الهَدي ِل أ ْس ِع ْدنَ أوْ ِع ْد
أبَنا ِ
نَ قَلي َل ال َعزا ِء باإل ْس َعا ِد
إيه ّّللِ َد ّر ُك ّن فأ ْنتُ ّن اللْ
الودا ِد
لَ َواتي تُحْ ِس ّن ِح ْفظَ ِ
ما نَسيتُ ّن هالِكا في األوا ِن ال
ك إيا ِد
َخا ِل أوْ دَى ِم ْن قَب ِل هُل ِ
ضي َما فَ َع ْلتُ ْن
بَ ْي َد أنّي ال أرْ تَ ِ
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ْ
وأطواقُ ُك ّن في األجْ يَا ِد
نَ
فَتَ َسلّ ْبنَ َوا ْستَ ِعرْ نَ َجميعا
من قَ
ْ
ثياب ِحدا ِد
ميص ال ّد َجى
َ
ِ
ثُ ّم َغ ِّر ْدنَ في ال َمآتِ ِم وا ْندُبْ
نَ بِشَجْ ٍو َم َع ال َغواني ال ِخرا ِد
ص َد الدهر من أبي َح َ
مزةَ األوْ
قَ َ
ب َموْ لى ِحجى و ِخدن اقتصا ِد
َوا ِ
وفَقيها أفكا ُرهُ ِش ْدنَ للنّ ْع
ما ِن ما لم يَ ِش ْدهُ شع ُر ِزيا ِد
جازىْ
فال ِع ُّ
راقي بَ ْع َدهُ لل ِح ِ
الف َس ْه ُل القِيا ِد
ي قلي ُل ال ِخ ِ
ِ
َ
ش
وخطيبا لو قا َم بَينَ ُوحُو ٍ
ت بِ َّر النِّقَا ِد
ّاريا ِ
عَلّ َم الض ِ
ج ال َم ْع
اويا لل َحدي ِ
َر ِ
ث لم يُحْ ِو ِ
ص ْدقِ ِه إلى األسْنا ِد
رُوفَ ِم ْن ِ
ق العُم َر نا ِسكا يَ ْ
طلُبُ ال ِعلْ
أَ ْنفَ َ
ف عَن أصْ لِ ِه وا ْنتِقا ِد
َم ب َك ْش ٍ
ُمستَقي ال َك ّ
جاج
ف ِم ْن قَلي ِ
ب ُز ٍ
اع ما َء ِمدا ِد
بِ ُغرُو ِ
ب اليَ َر ِ
ذا بَنَا ٍن ال تَ ْل ُمسُ ّ
َب األحْ
الذه َ
َم َر ُز ْهدا في ال َعس َج ِد ال ُمستَفا ِد
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ك الشْ
َودِّعا أيّها ال َحفيّا ِن ذا َ
ص ّ
إن ال َودا َع أي َس ُر َزا ِد
َش ْخ َ
مع ْ
إن كانَ طُهْرا
وا ْغ ِسالهُ بال ّد ِ
وا ْدفِناهُ بَ ْينَ ال َح َشى والفُؤا ِد
ق ال ُمصْ
واحْ بُ َواهُ األ ْكفانَ ِم ْن َو َر ِ
س األبْرا ِد
َح ِ
ف ِكبْرا عن أ ْنفَ ِ
ْش بالقِرا َء ِة والتّسْ
وا ْتلُ َوا النّع َ
ب والتّعْدا ِد
يح ال بالنّحي ِ
بِ ِ
أ َس ٌ
ف َغ ْي ُر نافِ ٍع َواجْ تِها ٌد
ال يُؤ ّدي إلى َغنَا ِء اجْ تِها ِد
طالَما ْ
أخ َر َج ال َح ُ
زين َج َوى الح ُْز
ق بالسَّدا ِد
ِن إلى َغي ِْر الئِ ٍ
ت الصّالةُ ُسلَيْما
ِم ْث َل ما فاتَ ِ
الجيا ِد
نَ فَأ ْن َحى على ِرقا ِ
ب ِ
وهو َم ْن ُس ّخ َر ْ
ت لهُ اإل ْنسُ وال ِج ْن
َ
صا ِد
ص ّح من َشها َد ِة َ
ُن بما َ
األنام فاستَوْ َد َع الرّي
خافَ َغ ْد َر
ِ
َح َسليال تَ ْغ ُذوهُ َد َّر ال ِعهَا ِد
َوتَ َو ّخى لَهُ النّجاةَ َوقَ ْد أيْ
قَنَ ّ
أن ال ِح َما َم بال ِمرْ صا ِد
ب ال ُكرْ
فَ َر َم ْتهُ ب ِه على جانِ ِ
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ِس ّي أ ُ ُّم اللُّهَي ِْم أ ُ ْخ ُ
ت النّآ ِد
كيفَ أصْ بَ َ
ك بعدي
حت في َمحلّ َ
يا َجديرا منّي ب ُح ْس ِن افتِقا ِد
ك بِ َعجْ ٍز
قد أقَ ّر الطّبيبُ َع ْن َ
وتَقَضّى تَ َر ّد ُد ال ُع ّوا ِد
ك َواستش َع َر ال َوجْ
َوا ْنتَهَى اليأسُ ِمن َ
ُد ْ
بأن ال َمعا َد حتى المعا ِد
ك للت ْم
هَ َج َد السّاه ُرونَ َحوْ لَ َ
ريض َوي ٌح أل ْعي ُِن الهُجّا ِد
ِ
َ
ضوْ ا َغي َر َم ْغرُو
أنت ِمن أُسْر ٍة َم َ
ضما ِد
ت ِ
رينَ ِم ْن عَي َش ٍة بِذا ِ
ال يُ َغيّرْ ُك ُم الصّعي ُد وكونوا
ّيوف في األغما ِد
في ِه َ
مثل الس ِ
فَ َعزي ٌز عَل ّي َخ ْلطُ اللّيالي
ِر َّم أقدا ِم ُك ْم بِ ِر ّم الهَ َوادي
ُك َ
نت ِخ ّل الصِّبا فلَ ّما أرا َد ال
بَينَ َوافَ ْق َ
ت رأيَهُ في ال ُمرا ِد
َ
ب األوْ
ورأيت ال َوفا َء للصّا ِح ِ
ريم ال َجوا ِد
َو ِل ِم ْن شي َم ِة ال َك ِ
َو َخلَع َ
باب َغضّا فَيا لَ ْي
ْت ال ّش َ
ك أَ ْبلَ ْيتَهُ َم َع األ ْندا ِد
تَ َ
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ْ
ين حقيقَ ْي
فاذهَبا خير ذاهبَ ِ
ح َو َغ َوا ِد
ِن بِ ُس ْقيا َروائِ ٍ
ث لَوْ أنّه ُّن ُد ُمو ٌع
و َمرا ٍ
ور في اإل ْنشا ِد
ل َم َحوْ نَ ال ّسطُ َ
ُز َح ٌل أش َر ُ
ب دارا
ف ال َكواك ِ
ِم ْن لِقا ِء ال ّردَى على ميعا ِد
ّيخ ِمن َحدَثا ِن ال ّد ْه
ول ِ ِ
نار ال ِمر ِ
ِر ُم ْ
إن َعلَ ْ
ف َو ْ
ت في اتّقا ِد
ط ٍ
راق الشْ
َوالثَ َريّا َرهينَةٌ بِا ْفتِ ِ
َش ْم ِل َحتّى تُ َع ّد في األفرا ِد
األج ُل ال َم ْم
فليَ ُك ْن لِ ْل ُم َح َّس ِن َ
ف ال ُحسّا ِد
دو ُد رغما آلنُ ِ
َو ْليَ ِطبْ ع َْن أخي ِه نَفسا وأبْنا
رائح األكبا ِد
ء أخي ِه َج ِ
غاض عنّي ولم أرْ
وإذا البَحْ ُر
َ
َو فال ِر ّ
خار الثِّما ِد
ي با ّد ِ
ت ْللهَ ْد ِم ما تَ ْبتَني ال َورْ
ُكلُّ بَ ْي ٍ
قا ُء وال ّسيّ ُد الرّفي ُع ال ِعما ِد
والفَتَى ظا ِع ٌن ويَكفي ِه ِظلُّ السْ
ْ
ب واألوْ تا ِد
ب
ضرْ َ
َس ْد ِر َ
األطنا ِ
بانَ أ ْم ُر اإللَ ِه واختَلَفَ النّا
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الل َوهَا ِد
داع إلى َ
ض ٍ
سُ فَ ٍ
ت البَ ِريّةُ فِي ِه
والّذي حا َر ِ
ان ُم ْستَحْ د ٌ
َح َي َو ٌ
َث ِمن َجما ِد
يس َي ْغترْ
واللّبيبُ اللّبيبُ َم ْن لَ َ
ُر بِ ُكوْ ٍن َمصي ُرهُ للفَسا ِد
:يستهل

الشاعر

قصيدته

استهالال

يحمل

طابع

والتشاؤم،

اليأس

فتراه

يقول:

و إن صوت الناعي الذي يحمل نبأ إن نوح الباكي يستوي -في اعتقاده -مع غناء الشادي الفرح
الموت إليه ال يختلف عنده عن صوت البشير الذي يزف إليه نبأ سا ار كذلك يستوي لديه بكاء
الحمامة وهديلها على غصنها المتمايل لينا و غضارة ،فكل هذه مظاهر ال تجدي في تغيير وجه

الحياة ،وال تخفف من وطأتها القاسية ،و كلها تتراءى في نظره متماثلة مستوية واألبيات معظمها

أساليب خبرية تقصد إلى إظهار التشاؤم ،والهمزة في البيت الثالث للتسوية بين البكاء والغناء،

وهو بهذا يسير في إطار البيتين السابقين له .وترى في األبيات مطابقات نابعة من طبيعة

.الموقف  ،يجمع فيها أبو العالء بين" :نوح الباكي" و "ترنم الشادي
ونالحظ أن الشاعر يعيش في خواطر حزينة ،تنسجم مع ما عبر عنه من استواء مظاهر الفرح

والحزن لديه ،فيقول :هذه قبور موتانا تزحم األرض ،فأين هي -إذا -قبور من سبقونا في تلك
اآلماد المتطاولة منذ قديم الزمان؟ إن األرض ليست إال مقبرة كبيرة من عهد عاد ،وان ترابها ما
هو إال بقايا هذه األجساد التي طال عليها األمد ،فما أحرانا -ونحن ننقل الخطو على وجه
الذي

األرض

هذه

كونته

األجساد-

أن

نسير

في

بطء

وتمه

و قبيح بنا –و إن طال الزمان على هذا الرفات -أن نمتهنه؛ ألنه رفات آبائنا وأجدادنا .بل جدير

بنا أن ننطلق في الهواء إن استطعنا حتى ال نطأه بأقدامنا ،ال أن نمشي فوق الرفات مشية الزهو

.واالختيال.

ومن عجائب هذه الحياة ،ومن سخرياتها الغريبة أن اللحد الواحد قد يضم أشخاصا تباينت

طبائعهم واختلفت أقدارهم ،بين غني وفقير ،وصالح وطالح ،وعالم وجاهل ،يدخلونه جميعا وهو
.ساخر

بهذا

االلتقاء

بين

الذين

المتناقضين

عجزت

الدنيا

أن

تؤلف

بينهم

وليس من شك أن الحياة التي تحمل في طبيعتها هذه اآلالم جميعا ،حياة كلها في نظر الشاعر
.تعب وعناء ،ومن العجيب أن يتعلق بها الناس مع ذلك ،ويتهافتوا عليها
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وقد عبر أبو العالء عن تشاؤمه ،ونظرته القاتمة إلى الحياة في أساليب تتنوع بين اإلنشاء

والخبر ،فاإلنشاء مثل االستفهام والتعجب ،وأسلوب األمر في منها يحمل معنى النصح ،ويعبر
عما تحمل نفس أبي العالء من وفاء .
ضاحك من تزاحم

أما األسلوب الخبري فنجده في قوله مثال :رب لحد قد صار لحدا م ار ار

األضداد فيحمل معنى السخرية بالحياة واألحياء ،كما يحمل الخبر في البيت األخير فكرة الشاعر

عن الحياة ،ويهون أمرها في النفوس .وأنت تالحظ في األبيات صورة بالغية ساخرة ،جاءت
على سبيل االستعارة المكنية ،هي ضحك القبر من تزاحم األضداد .كما تالحظ أن ألفاظ األبيات
.تثير النفس بما فيها من إيحاءات قوية مؤثرة

 :ثم بعد ذلك يهدأ الشاعر ،ويسترد أنفاسه قليل ،فيثوب إلى الدين يتلمس فيه راحة نفسه
.فيؤكد ما يقرره من بقاء اإلنسان بعد الموت ،وخطأ هؤالء الذين ينكرون البعث والحياة اآلخرة
ويرى ما يراه الدين ،من أن الناس خلقوا للبقاء ،وأن الموت ما هو إال رحلة يقطعها اإلنسان إلى

.دار

والجزاء،

الخلود

يسعد

وهناك

اآلثمون

الصالحون،ويشقى

وليست الحياة في رأيه إال فترة من سهاد مؤرق ،أما الموت فهو الضجعة التي يستريح فيها الجسم
ويخلد إلى الراحة األبدية

و يلوذ الشاعر بالدين لينقذه من حيرته وقلقه ،فيقرر البعث وينعى على من ينكرونه ،وهو يقدم

.فكرته

أسلوب

في

خبري

تقريري،

يالئم

التي

الحقائق

يعبر

عنها

وقد يعتمد في عرض فكرته على بعض الصور البالغية ،كالكناية عن الحياة الدنيا بقوله" :دار

أعمال" وعن اآلخرة بقوله" :دار شقوة أو رشاد" و كتشبيهه الموت بالنوم الهانئ المريح ،والحياة،
.بالسهر المؤرق

:وأخي ار

ينتقل

الشاعر

إلى

رثاء

صاحبه

حمزة،

أبي

فيقول

إن الموت أصاب منه رجال ورعا" ،ومفك ار حكيما ،ومجتهدا ممحصا في أمور الدين ،فهو الفقيه
التقي ،الذي دعم بعلمه مذهب أبي حنيفة ،وشاد له مجدا أكثر مما شاد للنعمان بن المنذر أمير

الحيرة

شاعره

الذبياني

النابغة

بمدائحه

اعتذاراته

و

وهو المحدث المدقق ،الذي كان في رواية الحديث حجة تؤخذ أقواله في مأخذ الثقة واليقين.
قضى هذا الفقيه عمره في طلب العلم ،و السعي وراء الحقيقة ،في نسك المتعبد الزاهد الذي ال

يرجو ماال والجاها  ،ثم نزل به مرض شديد ،أوفي به على النهاية التي أعجزت الطبيب ،وقضت

.على

تردد

العواد،

بعد

أن
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فقدوا

األمل

في

شفائه

وحانت النهاية ،وبلغ اليأس أقصى مداه ،وأحس الناس بقرب اللحظة األخيرة ،وشعروا أن لقاءهم
للفقيد .هو آخر لقاء ،وأن موعدهم معه ،بعد ذلك ،لن يكون إال يوم الموعد األكبر يوم الدين
.
والشاعر في األبيات يعبر عن فضل الفقيد وما تميز به ،من تقوى ،وفقه ،و زهادة ،وعلم

.واجتهاد،

و

هي

صفات

إلى

ترسم

حد

بعيد

شخصيته

جلية

واضحة

و في البيت الرابع عشر إشارة تاريخية ،ربط بها الشاعر بين النعمان بن المنذر ،وما أسداه

.النابغة

إليه،

وبين

أبي

حنيفة

النعمان

وما

أداه

الفقيد

من

خدمة

لمذهبه

".و في البيت السابع عشر كناية عن انتهاء األجل ،وذلك في قوله" :وتقضى تردد العواد
و في البيت األخير تحس استسالم الشاعر لحكم القضاء والقدر في هذا الجناس الذي عبر به
أبلغ تعبير عن عدم اللقاء حتى تقوم الساعة ،وذلك في قوله" :ال معاد حتى المعاد

مصادر حكمة أبي العالء المعري
 -1القرآن الكريم
استمد أبو العالء المعري كثي ار من حكمه من القرآن الكريم ومعانيه ومن ذلك قوله:
إذا ما خالقي عني زواه

ولست بمدرك أم ار قريبا

بمعرفة وفهم معنى هذا البيت نجد أبا العالء قد أخذ معناه من اآليات القرآنية التي تثبت علم

ظ ِه ُر َعلَ َٰى
الغيب هلل سبحانه وتعالى دون سواه ومن تلك اآليات قوله تعالى :عالِ ُم اْل َغ ْي ِب فَ َال ُي ْ
1
ِ
َحدا
َغ ْيبِه أ َ
ومن أبياته التي كان قد استمدها من معاني القرآن الكريم قوله:
إذا قال فبك الناس ماال تحبه

فصب ار يفئ ود العدو إليكا

2

وقد نطقوا مينا على اهلل وافتروا فمالهم ال يفترون عليكا
نالحظ أن قوله :فصب ار يفئ ود العدو إليكا دعوة إلى مقابلة اإلساءة باإلحسان فإن الناس لم
يستثنوا أحدا من ألسنتهم وأقوالهم حتى رب العالمين جل شانه لم يسلم من ألسنتهم فكيف بغيره
 - 1سورة الجن 71،

2
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َح َس ُن فَِإ َذا الَِّذي
وهذا المعنى مأخوذ من معنى اآلية الكريمة في قوله تعالىْ :ادفَ ْع بِالَّتِي ِه َي أ ْ
ِ 1
ِ
يم
َب ْي َن َك َوَب ْي َنهُ َع َد َاوةٌ َكأََّنهُ َول ٌّي َحم ٌ
ومن أبياته كذلك التي أخذ معناها من القرآن الكريم قوله:

إذا كنت ال تستطيع دفع صغيرة ألمت وال تستطيع دفع كبير
وال تسألن باألمر غير خبير

فسلم إلى اهلل المقادير راضيا

2

فقوله :وال تسألن باألمر غير خبير مستمد من قوله تعالى:
ق الس ِ
َِّ
ِ ِ َّ ِ ٍ
استَو َٰى َعلَى اْل َع ْر ِ
َل بِ ِه
ش َّ
اسأ ْ
َّم َاوات َو ْاأل َْر َ
الر ْح ََٰم ُن فَ ْ
الذي َخلَ َ َ
ض َو َما َب ْي َنهُ َما في ستة أَيَّام ثَُّم ْ َ
3
ير
َخبِ ا
وقوله تعالى:
وما أَرسْل َنا ِمن قَْبلِ َك ِإ َّال ِرجاال نُّ ِ
وحي إِلَْي ِهم ۖ فَاسأَلُوا أ ْ ِّ
ون
َ
َه َل الذ ْك ِر إِن ُكنتُ ْم َال تَ ْعلَ ُم َ
ْ
ََ ْ َ
ْ

4

ومن ذلك أيضا قوله:
إذا لم تكن دنياك دار إقامة

فمالك تبنيها بناء مقيم

5

وهذا البيت مستمد من قوله تعالى:
ِ
علمون
كانوا َي
لهو ولَ ِع ٌ
ان لو ُ
َ
الدار اآلخرةَ لَ ِه َي الحيو ُ
ب وا ّن َ
)وما هذه الحياةُ الدنيا إال ٌ
وكذلك قوله:
والسر خاف إلى أن ينفخ الصور

مضت القرون وتمضي بعدها أمم

ويكون أول هلكه اإلظهار

والناس مثل النبت يظهره

َّ
َنبتَ ُكم ِّم َن ْاأل َْر ِ
ض َن َباتا}
فقوله والناس مثل النبت مأخوذ من قوله تعالىَ :واللهُ أ َ
- 1سورة فصلت .12 ،
- 2اللزوميات،ص119
 - 3سورة الفرقان59،
 - 4سورة النخل 21:
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 -2الحديث الشريف
فليحسن النية من بعدهم فالناس يجزون على مانووا
وهذا البيت مأخوذ عن حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي اهلل
عنه« ،قال :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :إنما األعمال بالنيات وانما لكل امرئ
ما نوى ،فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله ،فهجرته إلى اهلل ورسوله ،ومن كانت هجرته لدنيا
يصيبها أو امرأة ينكحها ،فهجرته إلى ما هاجر إليه
سواك فأنت أول من تصيب

لسانك عقرب فإذا أصابت

وفي لك من شكيته نصيب

أثمت بما جنته ومن شكاها

1

فقوله هذا مأخوذ من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أخذ بلسانه: ،

قال :كف عليك هذا .فقلت :يا نبي اللّه وانا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال( :ثكلتك أمك يا معاذ،
)وهل يكب الناس في النار على وجوههم ،أو على مناخرهم ،إال حصائد ألسنته)

-3الشعر العربي
لعل أكثر شاعر تأثر به أبو العالء المعري هو المتنبي غمن هو المتنبي وما مصدر
حكمته
مصدر حكمة المتنبي نفسه وتجاربه والهامه  ،ال دراسة الفلسسفة ،فلم يكن فيلسوفا بالمعنى
المعروف ،وان استقى أحيانا بعض حكمه من الفلسفة اليونانية .
وفلسفته على االجمال ،فلسفة األمل الطامح المؤمن بالقوة ،واألمل الخائب المثقل والثورة والتشاؤم
،وقد صرف همة إلى االنسان في حياته وأخالقه وعواطفه وعالقته بالناس ،فجال فكره بن الحياة
والموت  ،والقوة والضعف ،واللذة واأللم.
وتناولت حكمه سنن الحياة وصروفها  ،مهملة مصادرها ومصايرها ،فالحياة ساحة حرب وصراع
من أجل البقاء وهي دار فناء ،والناس فيها أفواج إثر أفواج ،بين الوجود والفناء-:

1
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ِ
اخرنا على ِ
هام األَوالي
أَو ُ َ

عضنا َبعضا َوتَمشي
ُي َدفِّ ُن َب ُ

1

وأما الموت فأمر البد منه  ،ال ينبغي أن نجزع أمامه .
عاف ماال ُب َّد ِمن ُشربِ ِه
َن ُ

الموتى فَما بالُنا
ُ
نحن َبنو َ

ويدم الزمان وأهله فيقول -:
أَ ُذ ُّم إِلى هَذا ال َزما ِن أُهَيلَهُ

فَأَعلَ ُمهُم فَد ٌم َوأَ َ
حز ُمهُم َوغ ُد

2

ويقول -:
فَلَم أَ َر ُو َّدهُم إِ ّال ِخداعا َولَم أَ َر دينَهُم إِ ّال نِفاقا
وهو يرى أن العاقل هو الذي يعتمد على نفسه  ،ويطلب المجد في اسمى اشكاله -:
دون ال ُنجوم
َفال َتق َنع بما َ

إذا غا َم َ
رت في َش َرف َمروم

جاءت حكم المتنبي في الجانب األكبر منها  ،فيها إنسانية رفيعة تسمو الى مرتبة الشعر األلد ،
وقد صاغها صياغة عذبة بليغة  ،تنبض حياة وقوة  ،فكان من أعظم شعراء العربية أصالة  ،إذ
عبر عن طموحه  ،واعتزاز بعروبته  ،وسوء ظنه بأهل زمانه .
وهو في أعماق نفسه إنسان رقيق العواطف ،ينشد السالم والحب واألمان -:
رَّكــب اْلــمــرء ِفــي اْلــقَـ َـنـ ِ
ـانـا
ـاة ِس َـن َ
َ َ َُْ

ـان قَـ َـنــاة
ُك ــلَّ ـ َـم ــا أ َْن ـ َـب ـ َ
ـت ال ـ َّـزَم ـ ُ

َن ــتَ ــع ـ َ ِ ِ
ـانــى
َن َنــتَــفَـ َ
ـادى فـ ـيــه َوأ ْ
َ

ِ
و ُم ـ َـر ُاد الـ ُّـنــفُـ ِ
َن
َصـ َـغـ ُـر مـ ْـن أ ْ
ـوس أ ْ
َ

3

لقد كانت حكم المتنبي نواة لفلسفة أبي ال عالء أكسبها المعري اتساعا واسهابا  ،ولكنه افقدها
روعة أصلها .
المتنبي شاعر العروبة -:
صحب المتنبي العرب في البادية أثنا صباه ،وظل سحابه حياته بدوي النزعة ،خالص العروبة
،يؤثر الجنس العربي ،وقد أدرك وأنمى في ذاته أظهر شمائل النفس العربية كالسخاء واألنفة،
والشجاعة ،والطموح إلى السيادة والمجد .
1
2

 -ديوان المتنبي  ،دار بيروت للطباعة والنشر  ،بيروت -لبنان، 1911 ،ص712

 ديوان المتنبي  ،ص1983
ديوان المتنبي  ،ص484
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وقد ظهرت عروبته في نواح متعددة من شعره ،فتسمعه يحفز العرب على جمع كلمتهم ،وضرورة
استيالئهم على الحكم ،واعادة الملك العربي الى صفائه وصحته :
وِاَّنما الناس بِالم ِ
رب ُملو ُكها َع َج ُم
لوك َوما تُفلِ ُح ُع ٌ
ُ ُ
َ

1

وكان أجمل شعر قاله في تمجيد العرب مانظمه عن سيف الدولة والموسومة ((السفيات)) وكانت
أعنف دعواته إلى تمجيد العروبة تلك التي نادى بها بعد إخفاقه لدى كارفور :
ِ
َعب ُد القَ َزُم
َو َ
مين األ ُ
المسل َ
سادةُ ُ

ُناس ِمن ُن ِ
سادات ُك ِّل أ ٍ
فوس ِهِم*
ُ
شهرة المتنبي وخلوده -:

نال شعر المتنبي شهرة وسيرورة منذ ظهوره حتى اليوم  ،ويرجع ذلك إلى عاملين هما-:
 -1شخصيته -:
استرعت شخصية المتنبي بعظمتها الفذة وجسامتها الضخمة انتباه الناس  ،بما فيها من
خالل عظيمة بالغة في السمو من جهة مساوئ مغرقة في التعسف  .ولعل كلمة ابن رشيق :
ثم جاء المتنبي ومالء الدنيا وشغل الناس تعبر عن ذلك أحسن تعبير .

وقد كان للمتنبي أشد التأثير على أبي العالء المعري فقد كان المعري معجبا به أيما إعجاب بل
عده استاذه ومعلمه  ،وتحيز له في كثير من المواقف  ،حتى أنه شرح ديوان المتنبي وسماه
معجز أحمد  ،وجعل نفسه المقصود بقول المتنبي
واسمعت كلماتي من به صمم

أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي

كما أنه تتبع خطى المتنبي في ألفاظه ومعانيه وخاصة في أبيات الحكمة ومن ذلك قوله
ضاحك من تزاحم األضداد

رب لحد قد صار لحدا م ار ار

في سالف األزمان واآلباد

ودفين على بقايا دفين

نجد هذين البيتين يتضمنان نفس المعنى في قول المتنبي
يدفن بعضنا بعضا ويمشي
1

 -ديوان المتنبي  ،ص93
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أواخرنا على هام األوال

فهناك تناص واضح بين المتنبي والمعري والمعنى واضح يمثل حكمة مفادها أن الحياة قصيرة
وأن الموت سبيل جميع المخلوقات فالبقاء هلل وحده.
وغير ذلك كثير من الحكم التي كان مصدرها شعر المتنبي ال يتسع المجال هنا لذكره
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الخاتمة
الحمدهلل الذي بنعمته تتم الصالحات.
في الواقع إن لشعر الحكمة وقع كبير وأثر واضح في النفس البشرية ؛ ألنه يهذب النفس ويقوم
السلوك  ،وقد كان ابو العالء المعري مثاال بار از لشعراء الحكمة ؛ فقد صاغ لنا خبرته وتجربته
في الحياة حكما رائعة تتناقلها األجيال جيال بعد جيل ويستفيد منها المتلقي في حركة حياته
ومستقبل أيامه  ،وبالنظر في حكم أبي العالء نجدها رصينة راقية تنم عن عقل مستنير ودراية
كبير بأحوال الدنيا وتقلباتها ،ولقد كانت حكم أبي العالء المعري في كثير منها مستقاة من
مصادر مختلفة أهمها  :القرآن الكريم حيث نجد أبيات كثيرة استمد معانيها من بعض اآليات
القرآنية  ،ومن مصادره كذلك الحديث الشريف فهو دارس له ملم به يعرف صحيحه وضعيفه
وموضوعه فاستفاد منه لصياغة بعض الحكم
ومن أهم مصادر أبي العالء أستاذه الذي شرح ديوانه أبو الطيب المتنبي؛ فقد أخذ عنه الكثير
والكثير فقلده في كثير من معانيه وألفاظه
ومهما يكن األمر فإن الشاعر أبا العالء المعري قد استحق بجدارة أن يلقب حكيم المعرة.
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