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 :ملخص البحث

مشاربها ،  ٌمف العصر العباسً شامًخا كالطود بٌن عصور األدب ، فهو عصر تفجرت فٌه ٌنابٌع المعرفة وتَعَدََّدتْ      

 فبلغت فٌه العلوم أوج نضجها ، ولهذا فهو بحك عصر ذهبً من حٌث نضج العلم واألدب . 

سان التكٌف مع والصراع بٌن التملٌد والتجدٌد صراع ٌَْمتَدُّ إلى زمن بعٌد ؛ ألنه ٌُعَبُِّر عن معنى الحٌاة ومحاولة اإلن   

ور االجتماعً والسٌاسً وما ٌصحبها من تطور فكري بسبب ، وٌشتد هذا الصراع فً فترات التطبٌئته ومشاكل عصره

انمسام المجتمع فرٌمٌن ٌتبادالن الرٌبة والظنة : فرٌك ٌندفع فً تطوره وٌغلو فً تصوره المعاصر ، فٌحاول التََّحلَُّل من 

ٌَتََشبَُّث بالماضً بكل ما لدٌه من لوة مفضال االنطواء فً ع المه ، ٌَْجتَرُّ ما لدٌه من زاد كل ما ٌَُمتُّ إلى المدٌم ، وآخر 

فكري . والمدٌم والجدٌد عنصران مهمان من عناصر الحٌاة ، فلٌس هنان جدٌد بال لدٌم، وال ٌُْعَرُف لدٌم بغٌر جدٌد ، 

ٍر فً بعض العناصر، مع بماء الهٌئة األصلٌة واألساس المدٌم ،  والتجدٌد ال ٌعنً التغٌٌر المطلك، بل ٌعنً حدوث تََطوُّ

 والجدٌد . بالتمازج والتفاعل بٌن المدٌمتصح الحٌاة النفسٌة لمجتمع إال  وال

ة لدارسً اللغة وهو مدرس ،الشعر العربً وبٌن فحول شعرائه  وأبو العالء المعري شاعر له وزنه فً دٌوان      

-ه المدرسة ٌعٌش فٌها زمنًا فال ٌدخل أدٌب أو شاعر فً زمرة األدباء أو الشعراء إذا هو لم ٌمر بهذ ،العربٌة وآدابها 

 ناظًرا ودارًسا ومتزوًدا لشعر أبً العالء المعري .  -طال أو لصر

 التجديد في لزوميات المعري

 )دراسة وصفية تحليلية( 
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لَْت فً صدق خالصة فكر المعري        و) لزوم ماال ٌلزم( دٌوانه الذي نظمه بعد العزلة ، وهً الوثٌمة الدلٌمة التً َسجَّ

تً تحدد معالم مذهبه الفنً الذي استمر علٌه بعد عزلة إذ وموالفه من الحٌاة والكون، وهً أًٌضا الصورة الواضحة ال

استطاع أن ٌمزج بٌن الفكر واإلحساس ، وأن ٌمزج بٌن العاطفة والصورة واألداء اللفظً بصورة جعلت المصٌدة  

ر مشع عن ؛ فالشعر عند المعري وسٌلة للفكر المتأمل ، وبوتمة ٌسكن فٌها الوجدان الصادق ، وتعبٌجًٌدا نموذًجا فنًٌّا 

 الحمائك ، وهو بذلن ٌمدم رؤٌة فكرٌة جدٌدة ترتكز على العمالنٌة والتحلٌل المنطمً .

وفً أبً العالء المعري أكثر من جانب ٌدعو الناس للنََّظِر إلٌه , فهو شاعر وأدٌب  وحكٌم وفمٌه وفٌلسوف       

ٌر كل ذلن فً أدبه , فكان فكره ٌزداد مع األٌام لوةً وتماسًكا ، وٌتمٌز  ولغوي ونالد، راصد لكل مجرٌات الحٌاة ، ُمَصِوّ

ه ، وذاكرة عجٌبة تستوعب ذلن الشمول بدلائمه وتفصٌالته ، ولدٌه كل أدوات أبو العالء باطالع شامل لل أن نجد نظٌر

ُل من شاعر ٌَتََخٌَّل إلى نالد ٌَُحِلّل وٌُعَِلّل .  النالد من ذوق ولدرة على الممارنة والحكم ، مما جعله ٌَتََحوَّ

مورًدا ال ٌنضب للدارسٌن والباحثٌن على مر ترن أبو العالء المعري تراثًا عظًٌما فً الشعر واألدب والفلسفة ، َظلَّ      

وكان له أكبر األثر فً فكر كثٌر من المفكرٌن والعلماء واألدباء فمد شغل الناس والنماد الباحثٌن بشعره ، العصور ، 

وهذا مكانة مرمولة فً تراثنا العربً ،  -بنتاجه الشعري وتراثه الفكري  -وعملهم فً شتى األنحاء . وٌَْحتَلُّ المعري 

ًَ كبار كتابنا بفك  .ره وفنـه كالدكتور طه حسٌن وغٌرهمحل عناٌة المستشرلٌن والدارسٌن الغرب ، ولد ُعنِ

 .المضامٌن الشعرٌة ، المادة اللغوٌة ، مفتاح التجدٌد  كلمات مفتاحٌة :

 

Abstract 

The Abbasid era stands as lofty as the border between the eras of literature, as it is an era in which the 

springs of knowledge exploded and its paths multiplied, and the sciences reached their maturity, and for 

this it is truly a golden age in terms of the maturity of science and literature. 

The struggle between tradition and renewal is a struggle that goes back a long time. Because it expresses 

the meaning of life and man’s attempt to adapt to his environment and the problems of his time, and this 

conflict intensifies during periods of social and political development and the intellectual development 

that accompanies it due to the division of society. The old one, and another clinging to the past with all 

his strength, preferring to be introverted in his world, rubs off on his intellectual excess. The old and the 

new are two important elements of life, so there is no new without the old, and an old is not known 

without something new, and renewal does not mean absolute change, but rather a development in some 

elements, with the survival of the original body and the old foundation, and the psychological life of a 

society is not correct except through mixing and interaction between Old and new. 

Abu Al-Alaa Al-Maari is a poet with great weight in the Divan of Arabic poetry and among his poets. It is a 

school for students of Arabic language and literature. Ala Al Maari. 
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And (the necessity of unnecessary) his book which he organized after isolation, which is the accurate 

document that recorded the sincerity of Al-Maari’s thought and his attitudes towards life and the 

universe, and it is also the clear picture that defines the features of his artistic doctrine, which he settled 

upon after isolation, as he was able to mix thought and feeling, and that He combined emotion, image and 

verbal performance in a way that made the poem a good artistic model; For Al-Maari, poetry is a means of 

contemplative thought, a melting pot in which sincere sentiment dwells, and a radiant expression of facts, 

and thus it presents a new intellectual vision based on rationality and logical analysis. 

And in Abu Al-Alaa Al-Maari there is more than one aspect that calls people to look at, for he is a poet, 

writer, wise man, jurist, philosopher, linguist, and critic, observing all the course of life, depicting all of 

this in his literature. And a wonderful memory that accommodates that comprehensiveness with its 

subtleties and details, and has all the tools of the critic of taste and the ability to compare and judge, 

which made him transform from a poet to be imagined into a critic who analyzes and justifies. 

Abu Al-Ala Al-Maari left a great legacy in poetry, literature and philosophy, which has remained an 

inexhaustible resource for scholars and researchers throughout the ages, and has had the greatest 

impact on the thought and mind of many thinkers, scholars, and writers in various parts. Al-Ma'ari - with 

his poetic output and intellectual heritage - occupies a prominent place in our Arab heritage, and this is 

the concern of orientalists and Western scholars, and our great writers have been concerned with his 

thought and art such as Dr. Taha Hussein and others. 

Keywords: the key to renewal, linguistic material, poetic contents. 
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 الممدمة :

الحمد هلل العلٌم المنان ، خلك اإلنسان علمه البٌان ، والصالة والسالم على خٌر ولد عدنان نبٌنا دمحم صلى 

 هللا علٌه وسلم أفصح الناطمٌن وأبلػ المتكلمٌن ، وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وحملة راٌة العلم 

 ، وبعد :والعرفان

األدب العربً فرع من دوحتها العظٌمة ، وهو فَنٌّ فاللؽة العربٌة لؽة عرٌمة ، وخدمتها عمل جلٌل ، و

 ٌنبع من مواهب إلهٌة منحها هللا تعالى لبعض خلمه وحرمها آخرٌن .

كان أبو الـعـالء الـمـعـري ؼـزٌـر األدب ، حـسـن الـشـعـر ، مـتـضـلـعًـا فً فـنـون األدب ، حتى أصبح 

وثـمـافـة الـمـعري وسـعـة اطـالعـه عـلـى فً عصره حجة األدب ، وموئل الشعر ، وبٌت الحكمة . 

مـخـتـلـؾ الـفنـون األدبـٌـة للـسـابـمـٌـن ودواوٌن الـشـعـراء ومـذاهـبـهـم واتجاهاتهم الفنٌة كان لها الدور 

 فً خلك إمكانٌاته.

المزاوجة وٌُعَدُّ المعري آخر عمالمة الشعر المدٌم فمد ارتفع بشعره إلى مستوى إنسانً رفٌع عن طرٌك 

بٌن أدباء العربٌة  -النادرة بٌن الفن والفلسفة ، فكان شعره طرٌفًا شكال ومحتوى ، ولَعَلَّ تََمٌَُّزهُ من 

ِلٌَّة ، ومولفه من الحٌاة والناس إلى جانب لِلَِّة اهتمام المدامى  -المدامى وعدد من المحدثٌن  بالنَّْزعة التَّؤمُّ

ى ما أولوه شعراء آخرٌن كؤبً تمام والبحتري والمتنبً هذا الذي دفعنا إلى واْلُمْحَدثٌَِن بؤدبه بالمٌاس إل

نُهُ من أفكار جرٌئة وآراء جدٌدة، وأّما تجدٌده فً األشكال فحدث وال حرج ،  الولوؾ عند أدبه بما ٌَتََضمَّ

 فمد لال ٌوًما :

 األوائـلُ  آلٍت بـمـا لــم تَْسـتَِطْعـهُ      وإنً وإن ُكْنُت األخٌَر زمـانُهُ  

 (( 818هـ ، ص)8241 ،أحمد ،)المعري 

وألبً العالء المعري ممام فرٌد بٌن شعراء العربٌة من حٌث أسلوبه ، حٌث جاء شعره  وثٌك الصلة   

بنفسه , فهو ذو أصالة فردٌة اتضحت شخصٌته فً شعره , فله عالمه الخاص الذي تتحمك فٌه رإٌته 

لصائد الشعراء  ومولفه الفكري وبناإه الفنً , فتجربته الشعرٌة تجاوزت الحدود التً كانت تنطلك منها

السابمٌن , فلم تكن تجربته تعبًٌرا فحسب عن مشاعر ذاتٌة تنشؤ لظروؾ خاصة ، وإنما تجربة مكثفة 

لَْت بمدرته الفنٌة  تستكشؾ مولفه من الحٌاة ، فالرإٌا الشعرٌة عند المعري اختلجت فً روحه أَلًَما ، وتََحوَّ

ح األدٌب وحرٌته ، وبعثت فً نفوسنا أَثًَرا إلى خصوصٌة فً تجربة شعرٌة ممٌزة ، تدفمت فٌها رو

 نتذوق به إحساسه وانفعاله فً مادةٍ َحٌٍَّة مإثرة على الدوام.

ونمل  ،والمومً إلى رحاب الشعر العالمً اِْنَطلََك أبو العالء المعري بالشعر من النَِّطاِق اإلللٌمً     

ا عن المجتمع والطبٌعة متجاوًزا حدود الزمان حٌث جاء شعره تعبٌرً  ،لشعر نَْملَةً ٌجب الولوؾ عندها ا

 والمكان.

ة الشعر العربً وشخصٌة أبً العالء المعري واحدة من أهم الشخصٌات التً تَمَّ استحضارها فً لؽ     

فاختلؾ الناس فً توظٌؾ هذه الشخصٌة فمنهم من أعطاها لٌمة إنسانٌة عظمى فً  ،الحدٌث والمعاصر 

من أسمطها , ومنهم من كانوا سلبٌٌن فً استحضار شخصٌة المعري ولم ٌوفموا تارٌخ البشرٌة ، ومنهم 

ٍّ َراٍق  فً وَحْسُب أبا العالء المعري إنصافًا له واعترافًا بدوره فً تارٌخ الشعر  ،استحضارها بشكل فَنًِّ

َل له أنه َظلَّ على امتداد المرون ٌحتل لمة شامخة متمٌزة بٌن لمم الش  عر العربً .العربً أن نَُسِجّ
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 :الدراسةمشكلة 

لمد كان حلم المعري إنسانًٌّا إلى درجة مثالٌة ، فلمد حلم بصفاء البشرٌة ، وأدان كل ما ٌُعَِكُّر هذا      
الصفو ، وهاجمه فً شعره ، وفارله فً نهج حٌاته ، ودفعه هذا كله إلى التجدٌد فً الشعر فكانت 

ا تجدٌده فً األشكال فحدث وال دواوٌنه أبعد عن األؼراض التملٌدٌة بل كلها حكمة ونمد وإصالح ، وأمّ 
 حرج .

على ٌد أبً العالء المعري خرج الشعر من دائرته الَضٌِّمَِة دائرة العبث والفردٌة والمبلٌة والمدح      
والمدح واالرتزاق الرخٌص ، لٌدخل إلى دائرة أوسع مداها الكون واإلنسان حٌث ٌتم تسجٌل الموالؾ 

ا بمصد التؽٌٌر ، وهذه هً الدائرة العالمٌة للشعر . فلم ٌَعُد الشعر من المٌم والحمائك وكشؾ الزٌؾ فٌه
فً مفهوم أبً العالء المعري إذن وسٌلة للعٌش الرخٌص أو الكذب المؽلؾ أو الشَّتِْم ، بل أصبح وسٌلة 

 للفكر المتؤمل، وكل هذا مظهر من مظاهر التجدٌد فً المضامٌن . 

 فرضٌات الدراسة :

 ؟ما اللزوم العالئً  

 ما مفتاح التجدٌد فً شعر أبً العالء المعري فً دٌوانه )لزوم ما ال ٌلزم( ؟ 

 ما مظاهر التجدٌد فً شعره )اللزومٌات( ؟ 
 

 : أهداف الدراسة

إبراز جرأة المعري فً مهاجمة ما ٌراه فاسًدا ، وَصْرفه الشعر إلى مواضٌع إنسانٌة أخاللٌة ، وانعدام  -
وثمافته الواسعة وبعد نظره ، وشاعرٌته الممٌزة هً التً أََحلَّته هذه المنزلة الهوى بٌن ألواله وأفعاله 

 مشروعٌته .ً بحثنا أهمٌته وموضوعنا الرفٌعة فً الشعر . وهً التً تُْعطِ 

إبراز خصائص األسلوب عند المعري وأهمٌة دراسة األشكال الشعرٌة فً الدراسات األدبٌة فهً  -
ُم لدراسة   المضامٌن.الوجه اْلُمتَِمّ

ن الصادق، وتعبٌر مشع عن الشعر عند المعري وسٌلة للفكر المتؤمل ، وبوتمة ٌسكن فٌها الوجدا -
 ، وهو بذلن ٌمدم رإٌة فكرٌة جدٌدة ترتكز على العمالنٌة والتحلٌل المنطمً .الحمائك

 أهمٌة الدراسة :

طابك ألواله مع أفكاره له ألواله وتتلَدََّم المعري نموذًجا للمفكر واألدٌب والشاعر الذي توافك أفعا -
 .ومعتمداته

ٌُعَدُّ المعري شخصٌة متمٌزة فرٌدة فً األدب والفكر العربً َشكَّلَت انمالبًا على الثمافة السائدة فً  -
 عصره والتمالٌد التً أرساها من سبموه

َس المعري شعره للتعبٌر عن تجربته الخاصة وتؤمالته ونظراته فً الحٌاة  - والناس والوجود ، وهً َكرَّ
 .فٌه الخرافات والجهل نظرات وتؤمالت أعلت من لٌمة األدب ودوره فً زمن َعمَّتْ 

لم توجد دراسات تناولت شعر أبً ، اهً لدمنالم ٌُْدَرس الموضوُع دراسة مباشرة بهذه الصٌؽة الت -

، ولوافٌه ، وموازٌنه المفضلة،  العالء المعري تناوال شكلًٌّا ِصْرفًا ولم تنظر فً طرٌمة هندسته المصائد

 وظواهره البدٌعٌة المفضلة ، وصوره البٌانٌة المحببة لدٌه .
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 حدود الدراسة :

لَْت فً صدق خالصة       ٌُعنى البحث بدٌوان المعري ) لزوم ماال ٌلزم( ، وهً الوثٌمة الدلٌمة التً َسجَّ

بٌن الفكر واإلحساس ، وبٌن العاطفة فكر المعري وموالفه من الحٌاة والكون إذ استطاع أن ٌمزج 

 .والصورة واألداء اللفظً بصورة جعلت المصٌدة نموذًجا فنًٌّا جًٌدا

 : ٌة الدراسةمنهج

ٌعتمد البحث منهًجا ُمْزَدَوًجا فهو من ناحٌة ٌُمَِدُّم عمال وصفًٌّا، ومن ناحٌة أخرى ٌرمً إلى ؼاٌة      

 تحلٌلٌة.

 أدوات البحث :

مظاهر التجدٌد عند أبً العالء المعري فً دٌوانه )لزوم ما ال ٌلزم(، وتناول شعره تناواًل استعراض      

شكلًٌّا ِصْرفًا فً طرٌمة هندسته المصائد، وموازٌنه المفضلة ولوافٌه، وظواهره البدٌعٌة المفضلة، 

 وصوره البٌانٌة المحببة لدٌه.

 : مصطلحات البحث

 الحٌاة العباسٌة واكتمال نموه وتطوره فً عهد المعري .إبراز دور التجدٌد فً التجدٌد :  

فالتزم أن ٌَُرتَِّب  اِْلتََزَم المعري ثالث لوازم ، فنظم لزومٌاته ملتزًما منهًجا ثابتًا :  اللزومٌات : 

أن ٌَُرتَِّب لوافٌها  -من ناحٌة ثانٌة  -لصائده وممطوعاته على ترتٌب البحور العروضٌة ، والتزم 

ِويِّ حرفًا آخر أو  -من ناحٌة ثالثة  -حروؾ المعجم جمٌعًا ، والتزم على ترتٌب  لبل حرؾ الرَّ

أكثر من الحروؾ الهجائٌة ، فبعد أن كان الشعر العربً ممًٌدا بمٌدٌن هما الوزن والمافٌة ، 

 أضاؾ إلٌه المعري لًٌدا ثالثًا وهو هذا الحرؾ الملتزم فً المصٌدة لبل حرؾ الروي.

اء المصٌدة : الضؽط الذي تحدثه الظروؾ الوالعٌة سواء أكانت اجتماعٌة أم التجدٌد فً بن 

سٌاسٌة أم نفسٌة تجعل الشاعر ٌتسرع إلفراغ شحناته الفكرٌة والعاطفٌة فٌهجم على الموضوع 

 .ةالذي ٌشؽل تفكٌره ووجدانه دون أن ٌجعل لعمله اإلبداعً بسًطا من الطلل أو النسٌب أو الرحل

 تمرٌب المسافة بٌن الشعر والفلسفة . الشعر الفلسفً : 

 مناجاة الحٌوان : حاور الدٌن والذئب والشاة وحذر الثعلب وانتمد الحمامة . 

 اللزوم العالئً :

تجاوز حدود الشعر ٌوهو بهذا ، لكثٌر من المعارؾ اؾٍ وَ  ر  دَ صْ دٌوان )لزوم ما ال ٌلزم( مَ  نَّ إِ   

إِنَّه وثٌمة أراد بها أبو العالء المعري أن  ، الفرائد والنوادرنجد فٌه ، وهو مصدر للعربٌة، ودواوٌنه 

 على رجال عصره من أهل العلم كافة . رَ هَ ظْ ٌَ 

لزومٌات أبً العالء المعري بشًء ؼٌر للٌل من المعانً الجدٌدة والرإٌة اإلنسانٌة  تْ لَ فِ حَ   

، فطلع بشعر وجدانه وأحاسٌسه وفكره، وؼرؾ من فمد أََكبَّ على مخزونه الثمافً والعلمً  ،الواعٌة

.  مًا جدًٌدا فً كثٌر من األحٌانلْ إبداعً جدٌد كل الجدة ، حٌث تفاعلت أفكاره مع شخصٌته فتمثلت خَ 
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ما ٌشؽل تفكٌره  رَ وَّ كما صَ  ، )لزوم ما ال ٌلزم( عما تنفعل به نفسه فً ظروفها وحاالتها هفً دٌوان َعبَّرَ و

فمد ظهرت شخصٌته  ، التجاهه الفكري والنفسً ةً ٌَّ ؤصبح شعره صورة حَ ف ،تجاه مختلؾ لضاٌا الحٌاة

 .جلٌة فً شعره

خطرات الفكر وسعة النظر إلى ما حوله من  مَّ ضُ تَ دائرة الشعر لِ   عَ سِّ وَ أراد أبو العالء المعري أن ٌُ 

وهو فً هذا ٌعتمد على سعة معارفه فً علوم عصره وما ورثته من معارؾ لدٌمة  ، ملل ونحل وعادات

 وحدٌثة .

 مفتاح التجدٌد :

َصدََّر أبو العالء المعري دٌوانه )لزوم ما ال ٌلزم( بممدمة فً الشعر وشروطه ولوافٌه على   

، " ومهما الدٌوان نظم هذالُّ على رسوخ لدمه فً اللؽة والشعر ، وذكر ما التزمه فً أسلوب انتمادي ٌَدُ 

على طرٌمة خاصة ٌذكرها الشاعر فً ممدمته  ؾُ لَّ إَ ٌكن فاللزومٌات أول دٌوان فً اللؽة العربٌة ٌُ 

َحدََّد فٌها المعري مماصده  ، (( 977م ، ص)8791)ضٌؾ ، شولً ،  ا على أبٌاته بٌتًا بٌتًا "هَ مُ بِّ طَ وٌُ 

" المهاد  وهذه الممدمة تَُمثِّلُ  ، وأهدافه وضبط منهجه وآراءه وموالفه مما لم ٌعهد عند الشعراء لبله

م 4001)عبدالعظٌم ، دمحم ،  " مفاهٌمها وأبعادها دُ دِّ حَ ا فً إطارها وٌُ هَ عُ ضَ النظري إلبداع ظاهرة اللزوم ٌَ 

 . اللزومٌات مفتاح التجدٌد عند أبً العالء المعريتُعَدُّ ممدمة . و ((991، ص)

من سٌره فً طرٌك سابمٌه من الشعراء . إنه أراد أن ٌسٌر  ؾَ نِ المعري لزومٌاته هذه بعدما أَ  مَ ظَ نَ  

جدٌد لم ٌسبمه سابك من بدء الشعر العربً حتى عصره ، كما أنه أراد أن ٌَتََحدَّى نفسه أو  رٍ كْ فً طرٌك بِ 

ذروة ساممة لم تطؤها لدم من لبل فكانت  لَ ِص نه )سمط الزند( . إنه أراد بلزومٌاته أن ٌَ صنٌعه فً دٌوا

 اللزومٌات .

عاصروه ،  أو إن اللزومٌات لٌست دٌوانًا شعرًٌّا كؽٌره من دواوٌن الشعراء الذٌن سبموا المعري  

، ٌإٌد ذلن أن ووعً وإصرارا بدلة هَ ذَ فَّ ، ونَ  محكمةً  وإنما هو كتاب أو مإلؾ وضع له صاحبه ُخطَّةً 

                 (( ، 48ص)المجلد األول ، هـ ، 8249، )المعري ، أحمد  عري نفسه لد نعته بـ " التؤلٌؾ "الم

 ، كما وصؾ عمله بؤنه تؤلٌؾ . (( 40)المصدر نفسه ، ص) وبـ " الكتاب "

وهً ممدمة ُمتََمٌَِّزة  لطولها وؼناها ودلتها  ، نَْستَْمِرُئ ممدمة اللزومٌات التً كتبها المعري  

لمد بلػ عدد صفحاتها اثنتٌن وعشرٌن  ، ال نرى لها مثٌال فً أي دٌوان من دواوٌن العربٌة ، وتفصٌالتها

 ، ومثل ذلن فً آخرها ، استؽرق الحدٌث عن المضمون فٌها ألل من صفحة فً أولها ،صفحة تمرٌبًا

أي المافٌة وتفصٌالتها  -ٌن صفحة َخصََّصهُ المعري للحدٌث عن الشكل وأما البالً ولدره لرابة عشر

ولصر الحدٌث عن المضمون، ولَعَلَّ طول حدٌثه عن المافٌة ولصره عن المضمون ٌدالن  -وما إلى ذلن 

فإذا  ، على هدؾ المعري فً لزومٌاته وهو التََّحِدّي فً مٌدان هندسة الشكل وبنائه بِنَاًء ِمْعَماِرًٌّا متمًٌزا

أََضْفنَا إلى هذا أن معانً اللزومٌات كانت فً تمجٌد هللا والتحذٌر من الدنٌا والدعوة إلى الزهد والتمشؾ 

وهذه معان أصولها لٌست جدٌدة وإنما معروفة تجدها لدى كثٌر  ، وانحرافات مدعً التدٌن والتصوؾ

 ووسعها لتكون فً دٌوان كبٌر خاصولكن كثرها  لبل المعري مثل أبً العتاهٌة والمتنبً من الشعراء

 بالمعري .
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 ، فإذا َعِلْمنَا هذا تؤكد لنا رجحان أهمٌة جانب الشكل على جانب المضمون فً اللزومٌات 

وبخاصة أَنَّ المعري نفسه وفً آخر ممدمته أشار بوضوح إلى " أَنَّ من سلن فً هذا األسلوب ضعؾ ما 

ولذلن َضعَُؾ كثٌر  من شعر أمٌة بن  ، لب من الكالم البرةوٌط ، ٌنطك به النظام ألنه ٌتوخى الصادلة

معناه : أن الشعر      أبً الصلت الثمفً ومن أخذ بفرٌّه من أهل اإلسالم . وٌروى عن األصمعً كالم 

 (( .41)المصدر نفسه ، ص ) ضعؾ " فإذا أُِرٌد به ؼٌر وجهه ، باب من أبواب الباطل

ُل الذي كاد أن ٌكون جامعًا مانعًا لعلمومما ٌَُإِكُّد هذا أًٌضا ذلن ا  َشَرَح  ، الموافً لبَْسُط اْلُمفَصَّ

والخروج ، وكذلن  المعري لوازم المافٌة من الحروؾ مثل : الروي ، والتؤسٌس ، والردؾ ، والوصل ،

ضا كما ذكر أٌ ، والنفاذ، والمجرى ، ، والحذو ، والتوجٌه ن الحركات مثل : الرس ، واإلشباعلوازمها م

عٌوبها مثل : السناد ، واإلكفاء ، ثُمَّ تََحدََّث عن َخْلِط بعض العلماء والشعراء بٌن الروي والوصل ، 

وأخطاء ترتٌب المصائد فً دواوٌن الشعراء المحدثٌن ، ولسم الموافً تبعًا لصفاتها إلى ذلل ونفر وحوش 

كبار علماء الشعر والعروض والموافً ، وشرح ذلن كله بتفصٌل ودلة وأٌده بالبراهٌن معتمدا على آراء 

، واألصمعً ، واألخفش ، والفراء ، وأبً عبٌدة ، وأبً عمرو بٌن العالء ، والنحو واللؽة مثل : الخلٌل 

األلدمٌن الذي وابن السراج ، والجرمً ، وؼٌرهم ، كما أٌد ذلن بكثٌر من األمثلة من شعر ، والزجاج

وؼٌرهم ، موضًحا ، محلال ، ممارنًا فٌما بٌنها وممارنًا    : زهٌر والحطٌئة والحجاج ٌحتج بؤشعارهم مثل

، التً نثرها أثناء بحثه وبسطها ودعمها بآراء العلماء ة المتمٌزة بالعمك والدلة والذوقلها مع آرائه الكثٌر

، ومخالفًا تارةً أخرى ، ومعلال  وبالحجج العملٌة التً تشهد له ببراعة النمد ودلة التحلٌل ، موافمًا لهم تارةً 

 ذلن كله .

ِكتَابًا فً الموافً لوال أنه لم ٌذكر فٌها  -من ؼٌر مبالؽة -ممدمة اللزومٌات إِنَّنَا نستطٌع أن نَعُدَّ 

والمترادؾ ، إنه ، المتكاوس ، والمتراكب ، والمتدارن ، والمتواتر    تعرٌؾ المافٌة وأضربها مثل : 

ُق على ؼٌره من بَْسط  كاد أن  ٌكون جامعًا مانعًا لعلم الموافً شمل جزئٌاته كلها تمرٌبًا شموال ٌجعله ٌَتَفَوَّ

  كتب الموافً من حٌث المعلومات وؼزارتها وتفصٌالتها .

ًَ المعري أن ٌمرأ لزومٌاته لارئ ؼٌر ُمِلٍمّ بعلم الموافً فال ٌستطٌع أن ٌُْدِرَن مرامٌه وأبعاد   َخِش

َصةَ ، ولمد َشَرَح المعري العنوان الذي وضعه عبمرٌته وتَحَ  ِدٌّه وتََمٌَُّزه ؛ لذلن كتب هذه الممدمة اْلُمتََخِصّ

لدٌوانه هذا وهو )لزوم ماال ٌلزم( فً ممدمته بموله : " ومعنى هذا اللمب أَنَّ المافٌة تلزم لها لوازم ال 

 (( .5)المصدر نفسه ، ص ) " ٌفتمر إلٌها حشو البٌت

" فإذا جاء :  دُّ أن نُنَبِّهَ إلى أمر مهم جاء أًٌضا فً ممدمة اللزومٌات وهو لول المعريكذلن نَوَ  

، (( 81)المصدر نفسه ، ص ) ئًا ؼٌر هذه اللوازم فهو متبرع "فً الشعر شًء لد اتفك أن ٌلزم لائله شٌ

 .تمٌزه وتحدٌه لآلخرٌنته ولدرته وأي ألزم نفسه بما لم ٌلزمه به علم الموافً لٌُبٌََِّن علمه وإمكانا

َح أًٌضا وبتفصٌل ما تََمٌََّزْت به اللزومٌات ، وذلن بموله :   وفضال عن ذلن نََرى المعري لد َوضَّ

ٌُْت هذ ، وهذا أمر جدٌد ٌدل (( 40)المصدر نفسه ، ص ) ا الكتاب على بنٌة حروؾ المعجم "" ولد بَنَ

 أو المحدثٌن ،ن الشعراء المتمدمٌن إلٌه أحد م على عجب بالنفس واعتداد بالممدرة الشخصٌة لم ٌسبك
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، وعلل المعري فً نظمهم على أكثر حروؾ العربٌة وإن كان المحدثون أَلَلُّ بعًدا من المتمدمٌن 

 تابعون "هادي الركبان أٌنما سلن فهم له  بؤنهم كانوا "ٌتبعون الخاطر َكؤَنَّهُ  -كما كان ٌرى  -تمصٌرهم 

ألصل فً ، وٌَْمُصُد بكالمه هذا الطبع ، حٌث أَْنَكَر علٌهم ذلن مع أنه ا( (48)المصدر نفسه ،  ص )

ٌَْد أن المعري ستجابة له هً الؽاٌة، فالطبع هو األول واالالشعر والشعراء ، والشكل هو الوسٌلة ، بَ

 على ضعفهم ، وهذا األمر الذي جعله ٌَعُدُّ صنٌعهم تمصًٌرا ودلٌاللؽاٌة بالوسٌلة والوسٌلة بالؽاٌةاستبدل ا

 . 

)المصدر نفسه ، ص ؤلٌؾ ثالث كلؾ"" ولد تََكلَّْفُت فً هذا الت ، اِْلتََزَم المعري ثالث لوازم

فالتزم أن ٌَُرتَِّب لصائده وممطوعاته على ترتٌب البحور .  ، فنظم لزومٌاته ملتزًما منهًجا ثابتًا((48)

التها الموسٌمٌة ة فحسب ، ولكن من حٌث تشكٌال من حٌث أوزانها األصلٌ،  العروضٌة كما رتبها الخلٌل

 ، ثم الكامل ، ثم سائر البحور بحسبثم انتمل إلى البسٌط ، ثم الوافرفبدأ بالبحر الطوٌل ، المختلفة ، 

األنؽام ال  ترتٌبها العروضً، فكان ال ٌؤتً بوزن من األوزان على هٌئٍة واحدةٍ ، وفً ذلن تنوع فً

                     لن اللزومٌات من بحٍر واحٍد ، فمثال لو لرأنا لزومٌته التً تبدأ بموله :ٌَتََسنَّى لو أننا لرأنا ت

َ    اء  أُولُو الفَْضِل فً أوطانهم ؼرب  اُء ى عنهـم المربتَِشـذُّ وتَْنـؤ

 ((49)المصدر نفسه ، ص )

 ولزومٌته التً مطلعها :

ر نَسَّاُء وكـلنـا لصروؾ الده   إصباح  وإمساُء  كِ ٌؤتً على الخل
 

 ((90)المصدر نفسه ، ص )

 ولزومٌته التً مطلعها :

ا  ى تعال  اء ِت المروءة والحٌلمد َوهَ     رازق األحٌاء ُطـرًّ

 ((94)المصدر نفسه ، ص )

 ولزومٌته التً مطلعها :

 فً الدهر لم ٌُْمَدْر لها إجراإها                          اِؾ ُرْإبَة لٌَُِّدتْ ما لً ؼدوُت كم            

 

 ((94)المصدر نفسه ، ص )

الكامل ٌُْعِطً إلى الوافر فاالنتمال السرٌع من الطوٌل إلى البسٌط إلى  ، فإننا نحصل على شًء من التنوع

 .ثروة ووفرة نؽمٌة
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"  ، جمٌعًاالمعجم أن ٌَُرتَِّب لوافٌها على ترتٌب حروؾ  -من ناحٌة ثانٌة  -والتزم المعري 

كتابه . وتلن ظاهرة  وٌعنً بذلن أنه لم ٌترن واحًدا من حروؾ المعجم لم ٌجعله َرِوًٌّا لبعض نصوص

َد لها المعري بما ٌوحً بؤنه ٌعتز بانفراده بها دون سائر الشعراء  مهما كان إنتاجهم ؼزًٌرا "،  َمهَّ

   ((911م ، ص)4001)عبدالعظٌم ، دمحم ، 

 

، وبذلن كان له فضل الرٌادة ، ولم ٌكتؾ عري إذ لم ٌفعله لبله شاعر أبًداٌه الموهذا أمر َسبََك إل

بهذا وإنما التزم مع كل حرؾ أن ٌنظم على حركاته الثالث : الضمة والفتحة والكسرة ثم ٌؤتً بعد ذلن 

السكون ، فجعل المعري المصائد والممطوعات ذات الروي المرفوع تؤتً لبل مثٌالتها ذات الروي 

منصوب ، ثم تؤتً َمثٌِالتَُها ذات الروي المكسور بعدها ، وفً األخٌر تؤتً َمثٌِالتَُها الممٌدة أو ذات ال

خاضع لخطة مرسومة ذات أبواب  -من ناحٌة الشكل فمط  -الروي الساكن ،  " وتؤلٌؾ هذه اللزومٌات 

أبواب المافٌة ،  وفصول ولكنها أبواب وفصول شكلٌة تموم على حروؾ الهجاء ، فكل حرؾ باب من

)المهرجان األلفً ألبً العالء المعري  رفعًا ونصبًا وجًرا ثم سكونًا " فصوله حركات تلحك هذا الحرؾ

، ٌلتزم هذا الترتٌب ال ٌخرج  علٌه إال نادًرا . وٌرجع " اضطالع أبً العالء  ((99هـ ، ص )8282، 

، لم بحر نظري ، وؼلو فً الصنعةإلى ت المعري بالنظم على حروؾ المعجم كلها والتزام ما ال ٌلزم

، ولمد  ((851م ، ص )8712)فخر الدٌن ، جودت ،  ٌحفل بهما الشعر العربً فً مراحله األولى "

َد بذلن المعري وسبك إلٌه وال نعلم أن أحًدا من الشعراء الذٌن عاصروه أو جاإوا بعده ساروا على  تَفَرَّ

 منواله .

ِويِّ حرفًا آخر أو أكثر من الحروؾ الهجائٌة -من ناحٌة ثالثة  -والتزم    فبعد أن  ، لبل حرؾ الرَّ

أضاؾ إلٌه المعري لًٌدا ثالثًا وهو هذا الحرؾ  ، كان الشعر العربً ممًٌدا بمٌدٌن هما الوزن والمافٌة

الملتزم فً المصٌدة لبل حرؾ الروي ، ولمد سبمه إلٌه شعراء عدة ولكن فً أبٌات للٌلة ، ولد ذكر 

: األعشى وطرفة بن العبد والنابؽة كر أسماءهم وبعضا من أبٌاتهم مثلعري ذلن فً ممدمته وذالم

 وعمرو بن معد ٌكرب وكثٌر عزة والبحتري وابن الرومً وؼٌرهم .

ضعؾ ،  وصؾ المعري التزام هإالء الشعراء بؤنه دلٌل لوة ، ولو تركوه لم ٌَْدُخْل أشعارهم 

 لٌتحداهم ولٌبرهن أنه ألوى منهم ، ولمد تََمٌََّز المعري علٌهم فً جانبٌن :لذلن سلن مسلكهم وزاد علٌهم 

 األول : فً عدد الحروؾ الملتزمة إلى جانب الروي .

ضعٌفتان ؛ ألنهما من حروؾ  الثانً : التزامهم حرفًا واحًدا مع تاء التؤنٌث أو كاؾ اإلضمار وهما
ائها ، فؤرادوا تموٌة هذه الحروؾ بحرؾ آخر التزموه ، أو مع الهاء وهً شبٌهة بحروؾ اللٌن لخفالهمس

معها ، أما المعري فمد كان التزامه مع حروؾ لوٌة مثل : الباء والمٌم والالم وؼٌرها مما ال تحتاج إلى 
 تموٌة .

ثم السكون ،  إن تمسٌم المعري للزومٌاته تبعًا لحروؾ المعجم ولكل حركة من ضم وفتح وكسر
 عمار مدلك واع لد رسم ُمَخطًَّطا دلٌمًا للزومٌاته .ٌجعلنا أمام مهندس م

ذكر المعري فً نهاٌة ممدمته عدد فصول دٌوانه وهو ثالثة عشر ومئة فصٍل ؛ ألن لكل حرؾ 
، إال األلؾ : الضم والفتح والكسر ثم ٌؤتً السكون فصل لكل حركة من الحركات الثالث أربعة فصول ،

 ن إال ساكنة .؛ ألنها ال تكووحدها فلها فصل واحد
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 التجدٌد فً بناء المصٌدة :-
َم فً هذا الدٌوان شٌئًا جدًٌدا ، وأن ٌعرض فٌه محاولة جدٌدة  أراد أبو العالء المعري أن ٌُمَّدِ

وٌعتمد على تخطٌٍط َعْمِلًٍّ ُمنَظَّم لم  ، هندسًٌّا ٌموم على مماٌٌس ثابتة تشكٌاًل لتشكٌل المصٌدة العربٌة 
" وبحك ٌمثل هذا الدٌوان كل هذه الجوانب التً كان أبو العالء ٌحتل منها لمة  ، ٌعرفه الشعراء من لبل

وإنما َظلَّ  ، وهً لمة لم ٌصل إلٌها  شاعر ؼٌره من لبله وال من بعده ، األستاذٌة الشامخة أروع تمثٌل
ًٌّ ، وكؤنه ٌرٌد أن ٌمول : إن الشعر عَ  )خلٌؾ ، ٌوسؾ ، )د.ت(( الٌوم"    ُمْنفَِرًدا بها حتى َمل  ِصنَاِع
 والعمل . ٌعتمد على الفكر

بنَى أبو العالء المعري لصائده فً دٌوانه )لزوم ما ال ٌلزم( بِنَاًء َعْمِلًٌّا ، فمد اعتمد الثمافات العملٌة فً 

واستطاع أن ٌُِذٌَب هذه المادة  ، واتخذ منها لاعدة ٌموم علٌها ومادة أساسٌة فً تشكٌالته ، بناء شعره

ًما أساسًٌّا من مموماته ، ولاعدة أساسٌة لام  العملٌة فً أعماق نسٌجه الفنً ، فالثمافات العملٌة جعلها ُممَِوّ

الثمافات التً استوعبها عمل أبً العالء  وعلى امتداد )اللزومٌات( ٌُِطلُّ علٌنا حشد من ، علٌها بناإه الفنً

ع ، ومعارفه المعري ، وكؤنه حرٌص على أن ٌجعل من شعره َمْعِرًضا لها ٌعلن عن علمه الواس

 ، ولدرته على استؽاللها فً بنائه الفنً واصطناعه لمصطلحاتها وأسالٌبها ، ٌمول المعري : المتعددة

 إراحةَ جسٍم أَنَّ َمْسلََكهُ صـعبُ         ِه نِ ٌَُدلُّ على فـضـل الممات وكوْ            

 ((58هـ ، المجلد األول ، ص)8249، أحمد  )المعري ،

وٌَْصَطنُِع فً ذلن  ، حٌث افتتح لزومٌته بعرض األمر على أنه لضٌة فلسفٌة ٌُِمٌُم علٌها الحجج والبراهٌن

 ، فالعمل الفلسفً أنتج لصاحبه بعد التفكٌر والرإٌة أن الحٌاة عناء لؤلجسام ، ألفاظ الفالسفة والمتكلمٌن

إذن فالموت مرٌح لؤلجسام ؛ ألنه ٌلؽً ما  ، ألنها تحملها من أثمال وأعباء ما ال تحتمله إن فمدت الحٌاة

 : عريكان بٌنها من التضامن . وٌمول الم

بَا كالٌَبِس إِْضنَْه                هْ ألمواه الشَّبٌبة كٌؾ ِؼْضنَ                  وروضــات الِصّ

 ((417)المصدر نفسه ، المجلد الثانً ، ص )

َع المافٌة ألدائها ،ربط أبو العالء المعري أفكاره ومعانٌه وعواطفه بموافٌه وجعلها بُْنٌَةً ،  وَطوَّ

 ٌمول المعري : ،   المصٌدة    حسٌة متصلة بكل جزء من أجزاء 

 ا فً الدهـر لم ٌُْمَدْر لها إجراإه                                   ً ؼدوُت كماِؾ ُرْإبة لٌُِّـَدْت ما ل               

 اأعٌا األَِطبَّةَ ُكلّهم إبراإه             ة  ْعِلْلُت علة لال وهً لدٌمأ                

 ((92)المصدر نفسه ، المجلد األول ، ص )

إلى حٌاته  وهو ٌشٌر ، فً البٌت األول إلى أرجوزة رإبة ولافٌته الممٌدة التً ألزم روٌها السكونأشار 

وما ٌشبهها من األفعال ( وأشار فً بٌته الثانً إلى اعتالل )لال ، التً طالت علٌه وألزمت سجونه الثالثة

 ٌرٌد حٌاته لد طالت علٌه وألزمت سجونه وما فٌها من ِعلٍَل وآالم . ،التً تنملب وواتها وٌاءاتها

ُر نَفََسهُ ؛ ألنه صنعة تحد فكرته وال تتٌح له طول النفس ،   واتجاه المعري للزوم ما ال ٌلزم ٌُمَّصِ
فكانت أكثر )اللزومٌات( ممطوعات صؽٌرة تتراوح بٌن البٌتٌن والستة وطائفة منه ٌرتفع بعضها إلى 

وأفكاره بدال  ألرب إلى تسجٌل آرائهري كان ٌحس أن الممطوعات ً مئة بٌت . ولعل أبا العالء المعحوال
بهذا ٌحاول أن ٌحمك لهذا الدٌوان الجدٌد وحدة ار فً المصائد الطوٌلة ، وكؤنه فكمن تعدد اآلراء واأل

 شًء جدٌد فً الشعر العربً .    -بال شن  -             موضوعٌة هً 
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 التجدٌد فً المادة اللغوٌة :-
استطاع أن ٌُِحٌَط إحاطة واسعة  بمفردات ،  أبو العالء المعري ممن كانت له ممدرة لؽوٌة كبٌرة

ال تجدها حتى لدى إحاطة " إن المعري مشؽول بسعة معارفه ولعل من أبرزها إحاطته بالعربٌة  ، اللؽة
، (( 49هـ ، ص )8207)السامرائً ، إبراهٌم ،  ة "لم اللؽوي من اللؽوٌٌن والنحاالذٌن اشتهروا بالع

 واهتم المعري باللؽة ولواعدها وصرفها ونحوها وسائر ، فؤخذ نفسه بالعربٌة وعمد إلى التسلً بها شعًرا
معٌن ال ٌنضب من  وهو فً هذا ٌعتمد ما توافر له من ، ما ٌتصل بها من معاٍن ودالالت واصطالحات

إلى معرفة وافٌة بؤصول العربٌة  وهذه المعرفة تتجاوز استٌعابه للمعجم المدٌم ، معرفة لؽوٌة واسعة
بها ، وإنما لؽة " تُعَبُِّر عن آرائه من خالل  فاللؽة عنده لٌست أداة تعبٌر فحسب ٌعبر بها وٌَتَلَذَّذُ  ، وأَْبنٌَِتَِها

 تعبٌرها عن نفسها .
ودها بل تجاوزها لؽة وعن اللؽة أي أنه لم ٌمؾ عند حدإلى التعبٌر فً ال وهو لد تجاوز التعبٌر باللؽة 

ال به داخل معه حتى أصبح ٌعبر من خالله ، فاللؽة كائن تم( 4001)عبدالعظٌم ، دمحم ،  إلى ما وراءها "
 ، ٌمول المعري :
 اِن َكؤَنا خالداِن على الزم            ا َطلْبُت مكارما فؤجدُت لفظ                   

 ((982، أحمد ، المجلد الثانً ، ص ) )المعري

 ، الشعر عكؾ أبو العالء المعري على استنباط ذاته وفجر مواهبه وعبمرٌته بما خلؾ من روائع

 بٌَِّنَةً َجِلٌَّةً .فٌها فالمعري ٌَْستَْنِطُك اللؽة وٌَُوِلُّدَها حتى تتكشؾ لدراتها وتَتََجلَّى لدرة اإلبداع 

" على أن لؽة المعري كانت  ،لعربٌة حفًظا واستٌعابًا وتعممًااللؽة ا لمد وعى أبو العالء المعري

هـ ، ص 8209)طاهر ، دمحم ،  الخٌِّرة " م التفكٌر المبدع والنفس الرفٌعةلعالمه الفسٌح ، عال ِظالًّ 

، ٌشهد له بذلن ثروة لؽوٌة ضالت بطون المعجمات عن اإلحاطة بها وخبرة طوٌلة بالعربٌة  ((845)

 انمطع ُجلَّ عمله ٌؤلؾ وحشٌها وٌؤنس بآبدها . بعد أن 

فً مختلؾ  َشِهَد العصر العباسً ازدهاًرا فً مختلؾ مظاهر الحٌاة , كما نشطت الحركة العلمٌة

بَْت بعض مصطلحات العلوم إلى لؽة األدب ولهذا ال تخلو منها أشعار أبً تمام  ، فروع المعرفة ، وتََسرَّ

لكن أبا العالء المعري من أكثر هإالء الشعراء استخداًما لتلن والمتنبً والمعري وؼٌرهم ، و

َض لموضوعات شتى من نحو وصرؾ وحساب وهندسة وكٌمٌاء  ، المصطلحات فً شعره فمد تَعَرَّ

َض  ، وفٌزٌاء وفلن وجؽرافٌا وتارٌخ وطب حتى أخضعه لمبول الحكمة الشعر واستطاع بحذله أن ٌَُرِوّ

ملحوظات الفاحصة والمصطلح ومصطلحاته روائع الوصؾ العلمً وال واستخدم من مسائله ، والعلم

 . ٌمول المعري فً النحو :العلمً

ْج إن أردَت فتاة ِص                          مٌِر على الض َكُمْضَمِر نِْعَم دام                  ْدٍق تََزوَّ

 ((902)المعري ، أحمد ، المجلد األول ، ص )

 وٌمول فً الهندسة :

َل بعضه رةَظلوا كدائ                   وسُ من بَْعِضَها فجمٌعها معك             ا تحوَّ

 ((49)المصدر نفسه ، المجلد الثانً ، ص )

 وٌمول فً المنطك :

 وارِ ُدلا بؤسواٍر وال أسصُ               ام وأُْمِضٌَْت َجَرِت المضاٌا فـً األن               

 ((989المجلد األول ، ص ))المصدر نفسه ، 
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وهو  ،َوَكثَْرةُ المصطلحات العلمٌة فً دٌوان )لزوم ما ال ٌلزم( لها ارتباط كبٌر بعصر الشاعر       

فً تؽذٌة التٌار وافد العلمٌة التً أسهمت نهضة علمٌة وثمافٌة واسعة " فالر -كما للنا  -عصر شهد 

بشهادة الدارسٌن  –علت من عصر أبً العالء التً جالثمافً عند أبً العالء هً بعٌنها الروافد 

م ، 4001)زٌدان ، عبدالمادر ،  ارٌخ الفكر والحضارة اإلسالمٌة "من أرلى العصور فً ت -والباحثٌن

 ، وكان المعري شؤنه شؤن شعراء عصره مفتونًا بالثمافات على اختالؾ موضوعاتها ، (( 95ص )

فً لؽته الشعرٌة المصطلحات العلمٌة على أن ٌُْخِرَج تلن الكلمات  وعلى هذا ال ٌعٌب الشاعر أن ٌُْدِخلَ 

، فالمصطلحات العلمٌة ألفاظ كؽٌرها من ألفاظ اللؽة ومن َحِكّ األدٌب أن دائرة العلم إلى الَخْلِك الفنً من

اج إلى لؽة ٌستعمل منها ما ٌحتاج إلٌه لٌَُحِدّد الفكرة التً ٌرٌد التعبٌر عنها ، والمعانً الجدٌدة لد تحت

  جدٌدة ألدائها أو لتطوٌع اللؽة المستخدمة ، وال ٌخفى أن كثًٌرا من معانً المعري جاءت جدٌدة .

وجد أبو العالء المعري فً التارٌخ اإلسالمً وؼٌر اإلسالمً لدٌمه والمعاصر له مادة ؼزٌرة ؼذت     

جه وتجمٌل منظومه ، ولد أكسبت شعره فنه األدبً ، وانتفع بها إلى أبعد مدى فً تؤٌٌد آرائه وتموٌة حج

حٌوٌة وأعانته على صوغ آرائه فً اإلصالح السٌاسً واالجتماعً ، وكذلن مادة آلرائه الفلسفٌة 

 الخاصة به ، ٌمول المعري :

 وشـبٌُب   دة  ونج ِريٌّ لطَ            ا ٌْجَد فً لَِطار المنالنسلَن ا               

 بٌـُب بعالل تشا ومٌـسن         ما ٌحـفِْكُر الحصٌؾ ناًرا فَشبَّ                

 عٌَش طبٌُب  هٌهاَت أن ٌـنوَس        جالٌـُد ملِ موالراُط مبأٌن                 

 ((15)المعري ، أحمد ، المجلد األول ، ص )

األعالم من بٌن فؤشار فً ممطوعته هذه إلى أعالم كان لهم حضور تارٌخً ، واختٌار المعري هإالء 

 مئات األعالم من حٌث أنهم توسعوا فً الكالم عن صفات عرفوا بها فً حٌاتهم .

و" لمد كان التارٌخ من المصادر الثرٌة التً استمى منها المعري مادة دٌوانه , فمد زخر دٌوان  

أو شخصٌات تارٌخٌة داث أحاللزومٌات بهذه اإلثارات ولَلََّما ٌَُمرُّ المارئ بمصٌدة ال ٌجد فٌها إشارة إلى 

، وهذا المظهر الذي خرجت فٌه المصائد عند (( 881هـ ، ص )8244)كنجٌان ، علً ،  بعٌنها "

 موالؾ : المعرفة واالعتبارارٌخ فإذا به ٌراه مصدًرا لثالثة المعري ٌُبٌَُِّن إلى أي َحٍدّ استؽل موضوع الت

 التمرٌرٌة إلى صورةٍ َحٌٍَّة ُمثِْمَرةٍ .والعمل ، فؤخرج التارٌخ من طبٌعته المتجمدة 

 ، فهو ٌُعَدُّ رائد الفلسفة فً الشعر  العربً ، إن صٌاؼة المعري تستمد أصولها من ثمافة فلسفٌة 

فمد جمع إلى مولفه من المجتمع الذي عاش فٌه نظرة شاملة إلى الكون ، فَتََخلَّى عن  ؼنائٌة الشعور إلى 

إلى فوائد معرفٌة ٌُْستَعَاُن  ي فً اللزومٌات أراد أن ٌنمل الشعر من ؼنائٌتهوكؤن المعر ، ؼنائٌة الفكر

 فٌها بالكلمة الجمٌلة تعرًٌضا وتصرًٌحا وتمرًٌرا وإٌحاًء .

جدٌدة  ، ٌُعَدُّ أبو العالء المعري رائد مدرسة األلؽاز واألحاجً ، وهً " مدرسة فرٌدة فً بابها 

وأَْعلَى بناءها  ،رن الخامس الهجري...أَسََّسَها أبو العالء المعرياتضحت معالمها فً الم ، فً مناهجها

 ،، ولد نَِجُد فً دٌوان اللزومٌات َرأًٌْا فً شعر ؼٌره(( 891هـ ، ص )8201)نبٌه ، دمحم ،  الحرٌري "

 ومن ذلن لوله :  ، وٌتخذ من األدباء رموزا فً أدبه

 ُر حـبٌبِ المرِء ِشعْ  اءَ َكؤَنَّ بم          اةِ كثٌرةً وجدُت عوارّي الحٌ        
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 ((11)المعري ، أحمد ، المجلد األول ، ص )

الؽموض فالمعري ٌرى أن اإلنسان ٌُعَانًِ من مصائب الدنٌا وكؤنَّها شعر أبً تمام الذي كان ٌَُشوبُهُ 

 .والتعمٌد

ولكن أهم  ، البدٌعٌةاستخدم أبو العالء المعري فً دٌوانه )لزوم ما ال ٌلزم( كثًٌرا من األلوان  

حتى  ، فمد استخدمها فً إفراط واضح ومبالؽة شدٌدة ، لونٌن انتشر فٌها بصورة واسعة الجناس والطباق

 ،، وَمَزَج المطبوع بالمصنوعؤكثر المعري من األصباغ البدٌعٌةف ،ال تكاد تخلو لزومٌة من لزومٌاته منها

 وكؤنه ٌضٌؾ إلى لوازمه المتعددة الزمة جدٌدة . ، فنراه ٌتعمد البدٌع تعمدا وٌتكلؾ ألوانه  تكلفا

 

 

 

أكثر أبو العالء المعري من استخدام الجناس بجمٌع درجاته , ولد " اختار فً استعمال الجناس  

    أسلوبًا ٌوشن أن ٌكون ممصوًرا علٌه : ذلن أن ٌعمد المجانسة بٌن أول كلمة فً البٌت وبٌن آخر كلمة  

 ، ومن ذلن لوله : ((449م ، ص )8719)حسٌن ، طه ،  منه "

 َراِن ٌالجوج تَ سن َخلَصْت لنف           ٌٍَّة أتراَن ٌوما لائال عن ن                

 واِت َدَرانِ فََدَراِن من لبل الف                         هده أدراَن دهرَن عن تُمَاَن بج                

 ((897المجلد الثانً ، ص ))المعري ، أحمد ، 

الشطر األول و  ، وكذلن جانس بٌن آخربٌن أول كلمة فً البٌت والمافٌة حٌث استطاع أن ٌَُإِلَّؾ جناًسا

 ومن ذلن لوله : ، بٌن المافٌة

 لُ ُمْمبِ  ّدهمْن جز  وفائ         ُل  كم تَْنَصـُح الدنٌا وال نَمب           

 ((857)المصدر نفسه ، ص )

ممبل( َحمََّك تماثال على المستوى الصوتً ، إال أن ارتباط تمبل بـ )ال( النافٌة -فالجناس الماثل فً )نمبل

للجنس أَدَّى إلى التضاد الداللً ، ولَعَلَّ الشاعر ٌمصد هذه المماثلة الصوتٌة والتضاد الداللً كً ٌعبر 

بالمدلوالت ، وأنه فً أؼلب    ا ، ال صلة له عن تلن الثنائٌة الجدلٌة ، فدور الجناس " للما ٌكون شكلًٌّ 

 (( .11م ، ص )8718" )الطرابلسً ، دمحم الهادي ، ، ٌان جاء منبها على ذات المدلول األح

ةَ عاللة لوٌة بٌن ال  : " وعلى الجملة فإنن ال تجد تجنًٌسا صوت والداللة ، فمد لال الجرجانًفَثَمَّ

)الجرجانً ، عبد الماهر ،  المعنى هو الذي طلبه واستدعاه " ٌكونممبوال ، وال سجعًا حسنًا ، حتى 

، وعلٌه عندما نفكر فً المٌمة الصوتٌة فإننا ال نفكر فٌها منفصلة عن المعنى بل (( 88هـ ، ص )8284

 نفكر فً المعنى من خالل مستوٌات متعددة تتجاوب تجاوبًا ال ٌسمح بالتفكٌر فٌها منفصلة عن ؼٌرها .

التصور األسلوبً للصوت والبحث عن طالاته ودالالته ، فكلما لمنا بتحلٌل لطاع من وهذا هو  

التعبٌر ، وجدنا أنفسنا أمام ظاهرة جمالٌة ، فاللؽة نفسها فً جمٌع مظاهرها إنما هً تعبٌر خالص ، 

 ومن ثم فهً علم جمالً ، وهً أصوات منظمة مهٌؤة من أجل التعبٌر.

 ، زوم ما ال ٌلزم( حتى ال تكاد تخلو لزومٌة من لزومٌاته منهاوالطباق منتشر فً دٌوان )ل 

 ومن ذلن لوله :   ،فؤحٌانًا ٌكون ؼٌر متزاحم

 فما فً زماٍن أنت فٌه ُسعُوُد               ا  الدنٌا نُُحوس  ألهلهأال إِنَّما                  
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 ((895)المعري ، أحمد ، المجلد األول ، ص )

 :ومن ذلن لوله ، الطباق متزاحًما ٌُؽَِطًّ البٌتوأحٌانًا ٌكون 

 اٍن وهادُم وساٍل وُمْشتَاق  وب                         اٍس وذاكـر   تََخالَفَِت األؼراض ن                

 (( .440)المصدر نفسه ، المجلد الثانً ، ص )

ي تصوٌر الحركة والتوتر فٌه ، وٌزٌد جوانبها تدلٌمًا .   فاإلكثار منه فً السٌاق الواحد ٌُمَِوّ

فالطباق ٌرمز إلى ،  وَكؤَنَّ البدٌع فً اللزومٌات كان َرْمًزا ٌَْحِمُل دالالت لرفض الوالع وإنكاره

 ؾ الجوهر .والجناس لما نجده من تشابه المظهر واختال،  ما نشاهده فً الحٌاة من تنالض

 

 التجدٌد فً األسلوب والصورة الشعرٌة :-

استخدم أبو العالء المعري طالات اللؽة فً الداللة والتركٌب والحمٌمة والمجاز وؼٌرها من 

وكان للصورة فً دٌوان )لزوم ما ال ٌلزم(  ، وسائل التعبٌر الفنً لٌعبر عن جوانب تجربته الشعرٌة

دورها الواضح فً تصوٌر مولفه من الحٌاة تجاه الكثٌر من المضاٌا الفكرٌة واالجتماعٌة فً إطار رإٌة 

 ٌمول المعري :  ، جمالٌة خاصة

ى أو أمٌر  مُ                د جاءنا هذا الِشّتَاُء وتـحتَهُ لم                  ُج فمٌر  معرَّ  َدوَّ

 (( .824)المصدر نفسه ، المجلد األول ، ص )

ذا فما أروع تلن الصورة الشعرٌة إذ ترى فصل الشتاء زاحفًا بزمهرٌره ، وترى فمًٌرا بائًسا ٌستمبل ه

ثم ترى إلى جانبه أمًٌرا ثرًٌّا متدثًرا  بِِلَحاٍؾ ال ٌكاد ٌشعر بؤلم  ، أو ٌمٌهالفصل عارًٌا ال ٌجد ما ٌدفئه 

 د الماسً .البر

وكانت أكثر تلن المصادر وضوًحا فً دٌوانه اللزومٌات الثمافة  ، وللصورة الشعرٌة مصادرها          

ا الثمافة التارٌخٌة فهً من أكثر المصادر التً استعان بها أبو العالء  بجوانبها التارٌخٌة والعلمٌة . أَمَّ

 :، ومن ذلن لولهباإلشارات التارٌخٌةَحِفَل شعره فمد  ، المعري فً تكوٌن صوره الشعرٌة

 اَع األَْبهـِر لتِه انمطاِن أَكْ لمك                   ً  ودمحم هو اْلمنبؤُ ٌشتك                

 (( .901)المصدر نفسه ، المجلد األول ، ص )

 وٌمول المعري :أبهره . فمطعت  –ملسو هيلع هللا ىلص -أكله النبً ففٌه إشارة إلى األكل المسموم الذي 

ه                    ا ٍر وإٌالفههْ لبل بنً ف                    ا تلن عجوز  أَلفْت شرَّ

 (( .808)المصدر نفسه ، ص )

حٌث جعل الدنٌا عجوزا َشبَّْت على الشر وشابت علٌه لبل إٌالؾ لرٌش رحلتً الشتاء والصٌؾ . وهذه 

 لواسعة وتُْظِهُر ثمافته المتنوعة .اإلشارات التارٌخٌة تَُإِكُّد معرفته ا
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ولد أشار  ، واعتمد علٌها فً َرْسِم صوره ، ارتفع فً شعر المعري أصداء الثمافات المختلفةو

وعروض وفمه بوصفها  الدكتور طه حسٌن إلى استخدام المعري الصطالحات العلوم من نحو وصرؾ

تشبٌهات صحٌحة  ، االصطالحات المستعارة مادة للصور الشعرٌة فٌمول : " والعََجُب أن تلمى فً هذه

 (( .444م ، ص )8719)حسٌن ، طه ،  ها أبعد ما تكون من ظرؾ الشعراء"مع أنها فً أنفس ،جٌدة

وإنما َوسََّع آفاله وضرب فً كل ناحٌة بسهم  ، فلم ٌتولؾ المعري فً ثمافته عند حدود َضٌِّمَةٍ 

علمٌة فً متناوله ٌستمد منها ما ٌشاء وٌجعلها وبذلن صارت المسائل ال ، وأخذ من كل فن بنصٌب

 مصدًرا من مصادره .

وَوَضَحْت النزعة الفكرٌة فً دٌوان )لزوم ما ال ٌلزم( فمٌله الستخدام أسلوب الحكمة واإلرشاد 

 ٌمول المعري : ، العملً ٌمثل جزءا بارًزا من تجارب المعري التؤملٌة

بَا ك            ْه ؾ ِؼضنمواهُ الشَّبٌبة كٌأل                     الٌَْبِس إِْضـنَهْ وروضات الِصّ

 ((417، ص ) )المعري ، أحمد ، المجلد الثانً 

َر المعري بإسه وٌؤسه تصوٌرا هادئًا ولكنه مإثر ، وذهب المعري بتصوٌره إلى حسرات ال  فمد َصوَّ

 : حزٌن ال ٌنتهً . وٌمول  المعري تنمضً وإلى تعجب

 ِعَل التصرٌُع ختَم المصائِد كما جُ                وَخالََؾ ناس  فً السََّجاٌَا لٌُشهروا                  

 (( .400)المصدر نفسه ، المجلد األول ، ص )

ولد التمس المعري من التصرٌع تشبًٌها طرٌفًا عندما َشبَّهَ سلون مجموعة من الناس همها مخالفة 

فً ختم  وطبائعها بصنٌع بعض الشعراء الذٌن ٌجعلون التصرٌعالمؤلوؾ والخروج على لوانٌن األشٌاء 

ٌْلَُها بمخالفة األعراؾ . ، المصائد ولٌس فً ابتدائها  فالهدؾ فً الحالتٌن واحد وهو طلب الشهرة ونَ

 التجدٌد فً الموسٌمى الشعرٌة :-

وممطوعاته على حسب اِْلتََزَم أبو العالء المعري فً دٌوانه )لزوم  ما ال ٌلزم( ترتٌب لصائده 

البحور العروضٌة كما َرتَّبََها الخلٌل ال من حٌث أوزانها األصلٌة ، ولكن من حٌث تشكٌالتها الموسٌمٌة 

ثم سائر البحور بحسب ترتٌبها  فبدأ بالبحر الطوٌل ثم انتمل إلى البسٌط ثم الوافر ثم الكامل ، المختلفة

ٌْؤَةٍ ولكً ٌتجنب المعري الملل  ، العروضً المعروؾ والسآمة كان ال ٌؤتً بوزن من األوزان على َه

وفً  ، ولد َحمََّك له ذلن وفرة فً الموسٌمى وتوزٌعًا فً األلحان،  واحدة بل ؼالبًا ما ٌستمصً أضربه

ُق بٌن  ، فاختلؾ بذلن عن الشعراء السابمٌن ، ذلن من التنوع فً النؽمات ما ال ٌخفى وفً هذا ما ٌُفَِرّ

 ات وؼٌرها من دواوٌن الشعراء السابمٌن .دٌوانه اللزومٌ
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عدد األصوات التً  وتتراوح المافٌة فً اللزومٌات " بٌن ثالثة أصوات وثمانٌة أصوات ، أي أن    

مال موسٌمً حتى ٌصل فً المافٌة من ك تتكرر فً أواخر األبٌات ٌبدأ بثالثة ثم ٌتدرج هذا العدد حسب ما

         ٌمول ،  ، فََسَما المعري بموسٌمى المافٌة ((491م ، ص )8754براهٌم ، )أنٌس ، إ إلى ثمانٌة "

 المعري : 

 راعتن فً العٌش مـن حسن اْلُمراعاة           ا تَن دنٌان من ِرٌَع الفإاُد ومراع                   

 اة من لٌلٍة لد أََجدَّا فً الـمساع               ةً كؤنـمـا الٌوُم عبد  طالب  أمــ                   

 (( .849)المصدر نفسه ، المجلد األول ، ص )

ًْ مد هما بمثابة حرفٌن ، وحركتٌن لصٌرتٌن  ثم راعى حرفًا آخر هو  ،حٌث راعى المعري هنا أَِلفَ

 باإلضافة إلى حرؾ الروي وحركته . ،العٌن

، وبالتالً للكلمة الحاملة لتلن الشعر العربًفً بناء المصٌدة فً ونظرا لما للمافٌة من أهمٌة  

 المافٌة التً تمثل ممطع البٌت ، ٌمول المعري :

 داُت لمهَجِة كل َحًٍّ موع            داُت سحائُب مبرلات  مرع                  

 (( .884)المصدر نفسه ، ص )

تمل ولد تكثر بعض حروؾ الممطع وهً حروؾ لد  فمن المالحظ أنه لم ٌخل بٌت فً هذه المصٌدة من

من استنتاج أن المعري شدٌد ن هذه الظاهرة أن تمكننا لبل أن تؤتً مجتمعة فً كلمة الممطع ، ومن شؤ

َد لم . وما ٌمكن استنتاجه دد ممكن من مكونات اللفظة لبل بلوؼهاافٌته بذكر أكبر عالحرص على أن ٌَُمِهّ

أصوات الممطع فً البٌت لبله أن لفظة الممطع تسعى إلى السٌطرة من ظاهرة الحرص على تردٌد 

 فضاء البٌت .  فَِشًّ جرس مكوناتها فً إٌماعًٌّا بِتَ 

وعند التماء التماثل الوزنً مع التماثل الصوتً تجتمع األلفاظ فٌما ٌمكن أن ٌُعدَّ ضربًا من 

ما إطاري ولده الوزن، وثانٌهما داخلً ٌنتج التوازن التجنٌسً الذي ٌنتج إٌماًعا ٌموم على أساسٌن : أحده

 :ٌمول المعري، عن تماثل األصوات ، لكنه ال ٌصل إلى مستوى الجناس التام 

 اُء وادلهمت علٌهُم الظلم         اُء   أٌامن العلمَدْت فً فم                   

 (( .95)المصدر نفسه ، ص )

ة المضمومة ، وصاؼه على البحر الخفٌؾ ، وبالنظر إلى لزم المعري فً هذه المصٌدة المٌم مع الهمز

مكونات النص من الحروؾ تَبٌَََّن أنه لم ٌخل بٌت من حرؾ المٌم ، والعدد األلصى للمٌمات فً البٌت 

فً كامل أنحاء النص موزًعا على من شؤن انتشار صوت المٌم الواحد هو ستة كما فً البٌت األول . و

ل إٌماع النص وٌمؤل أذنً ئها أن ٌجعل جرسه بِؽُنَّتِِه الممٌزة ٌطؽى على كامكل األبٌات فً كامل أجزا

 .  المتلمً
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 ، فً شعره ولد أدرن المعري ما ٌَتََطلَّبُهُ الشعر من تنؽٌم فوفر كل ما ٌُِعٌُن على تجوٌد الرنٌن

مطالع المصائد ، فً  ولد جاء ، وعمد إلى الوسائل الفنٌة التً تحمك هذا الؽرض ، ومن بٌنها التصرٌع

 كموله :

بَا كالٌَْبِس إِْضنَْه وروض           ؾ ِؼْضنَهْ ألمواهُ الشَّبٌبة كٌ                  ات الِصّ

 (( .417)المصدر نفسه ، المجلد الثانً ، ص )

ولد أشار الدكتور طه حسٌن إلى ما أَْضفَاهُ التصرٌع فً هذا البٌت من نؽم فٌمول : " فانظر  إلى هذا 

فً ٌثب به إلى هذه الجزالة الشائعة  أو لل ، كٌؾ ٌرتفع بالبٌت (( ،التصرٌع بٌن ))ؼضنه(( و ))إضنه

ولَعَلَّ تلن الجزالة التً ٌشٌر إلٌها هً الطالة  ، ((249م ، ص )8719)حسٌن ، طه ،  شطرٌه "

 وكؤنه، الموسٌمٌة اإلضافٌة التً أَْضفَاَها المعري على الصٌاؼة حٌن ُوفَِّك فً التزام ما ال ٌلزم فً لوافٌه

 .  ٌشكل تشكٌالً هندسًٌّا متناسمًا

ٌِْن البصر ُمْستََوٌَ وٌمكن أن نعد الجناس صٌؽة صوتٌة وإٌماعٌة وداللٌة تتخذ من حاستً السمع و 

، إذ تَْبُرز حاسة السمع من خالل تتبع إٌماع األحرؾ عند التصالها ، وتَْبُرز ٌإدٌان إلى التمارب الداللً

حاسة البصر من خالل تتبع رسم الحروؾ وما ٌتفك منها وما ٌختلؾ ، وبذلن فإن بُْنٌَةَ التجانس لٌست 

 المستوى الداللً وتدفعه إلى النضج واالكتمال .ذات لٌمة إٌماعٌة فحسب وإنما بنٌة تعمل على 

اللؽوي ، وبالنجاح فٌه ٌتحول ما ي إضافً ٌََمسُّ كل جوانب البناء ولزوم ما ال ٌلزم ضؽط اختٌار    

كان ٌبدو عنتًا وتكلفًا إلى لبنة جدٌدة تَُضاُؾ إلى لبنات اإلبداع الشعري فً النص تدعم خاصة جانب 

ًجا وصالبةً ، إذ ٌمكننا أن نستنتج أن ظاهرة لزوم ما ال ٌلزم هً عملٌة دعم َجِلٌَّةً اإلٌماع فٌزداد بها نُضْ 

 إلٌماع النص .

 

 

 : التجدٌد فً المضامٌن الشعرٌة -

اتسعت طالة الشعر فً العصر العباسً اتساًعا مشهوًدا ، ولد تََجلَّى ذلن فً التطورات التً            

، فمد تََحلََّل بعض الشعراء من الجمود عند الموضوعات المدٌمة ،  ظهرت فً موضوعات الشعر العباسً

ُروَن وفك العوامل البٌئٌة المختلفة التً ظهرت تؤثٌراتها المباشرة على الشعر  وأخذوا ٌَُجِدُّدون وٌَُطِوّ

وهنان فً دٌوان )لزوم ما ال ٌلزم( لصائد وممطوعات تعبر عن تجارب فكرٌة وشعورٌة  والشعراء .

مما ٌُْشِعُر المارئ بالصدق الفنً من خالل وضوح  تجربته ورإٌته للحٌاة فً عصره من  ، عمٌمة

ولٌس من  ، فالمعري ذو أصالة فردٌة تتضح شخصٌته فً شعره ، مختلؾ جوانبها الفكرٌة واالجتماعٌة

 . لخاصفٌَُحِمُّك فً شعره رإٌته ومولفه الفكري وبناءه الفنً ا ، الؽارلٌن فً الموالب التملٌدٌة

: المدح ،والرثاء ، والوصؾ ، بخلوه من أبواب الشعر المطروقوانفرد دٌوان )لزوم ما ال ٌلزم(  
لحٌاة وبحث مشكالت الحٌاة ونمد ا -عز وجل  -وانصرؾ ناظمه إلى تمجٌد هللا  ،والؽزل ، والفخر 

َح بذلن فً ممدمة هذا الدٌوان إذ ٌمول : " فمنها ما هووالموت ٌد هللا الذي شرؾ عن تمج ، ولد َصرَّ
 ة الؽافلٌن ، وتحذٌر من الدنٌا "، وتنبٌه للرلدً كل جٌد ، وبعضها تذكٌر للناسٌن، ووضع المنن فالتمجٌد
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َد هللا فٌها ، فما تكاد تخلو لصٌدة أو ممطوعة فً دٌوانه دون أن ٌَُمجِّ (( 5)المعري، أحمد ، ص ) 
َد به خارج سربه ، فلم ٌُْعَن باألؼراض تصرًٌحا أو تلمًٌحا الشعرٌة المتداولة ، واتخذ لنفسه مساًرا آخر َؼرَّ

، أَْوَدَعه أفكاره وآراءه فً الموت والحٌاة واألدٌان والنسن والعبادة والزهد والفلسفة والعمل والنمد 
ه من لبله واألخالق . وٌبدو أن المعري نهج منهجا فً األؼراض اختطه لنفسه وابتدعه ابتداًعا خالؾ فٌ

 .ولم ٌلحمه فٌه من بعده

ً بعض جوانب  ،لام المعري بِعَْرِض األؼراض والموضوعات بصورة أدق وأعمك  وأخذ ٌُنَِمّ
 ، وبرزت موضوعات جدٌدة لم تكن شائعة فً الشعر العربً المدٌم ، الشعر لتخرج منه فروع جدٌدة

 ومن أبرز تلن الموضوعات واألؼراض :

 الشعر الفلسفً :-

ورائد هذا  ، الدارسٌن أن دٌوان )لزوم ما ال ٌلزم ( فَنٌّ جدٌد فً الشعر العربًٌرى بعض  
أبا العالء فً  من ٌشارن ، " ولٌس من شعراء العرب كافةتجاه الدكتور طه حسٌن حٌث ٌمول :اال

لم ٌعرفه الناس من لبل وهو الشعر الفلسفً الذي  ، خصال امتاز بها : منها أنه أحدث فَنًّا فً الشعر
 ، نظم فٌه زهٌر ، وربما ُخٌَِّل إلى الناس أن الشعر الفلسفً لدٌم عند العرب ، وضع فٌه كتاب اللزومٌات

 وأنواع العبرة والعظة ، ألنهم طرلوا فنون الحكمة والزهد ، وأبو الطٌب ،وأبو العتاهٌة ، وعدي بن زٌد
أبو العالء فَنًّا من الشعر استنزل  . إنما أنشؤأبو العالء ولكن هذا النوع من الشعر ؼٌر الذي أنشؤه ،

للوب إلى حٌث تسلن طرٌك الشعر إلى  ،الفلسفة من منزلتها العلمٌة الممصورة على الكتب والمدارس
فالشعر الفلسفً لدٌم عند العرب نظم فٌه بعض  ، ((441م، ص )8719)حسٌن ، طه ،  الناس "

ة بالفلسفة األخاللٌة ، ولٌس نظرٌات خاصة ٌمٌم وكانت أكثر آرائهم ونظرٌاتهم متصل ، الشعراء السابمٌن
 علٌهـا األدلة . 

فلسفة أما أبو العالء المعري فمد كانت فلسفته مستمدة من الفلسفة الٌونانٌة ، والفلسفة الهندٌة ، وال 

وكان استوى له عمل فلسفً تمثل كل ما أنتجه الفكر اإلنسانً من فلسفات الفارسٌة ، وكتب الدٌن ، "

نُ الٌونا له فلسفة تجمع فً أصولها بٌن تلن  ن ومن فلسفات الشرق الهندٌة وؼٌر الهندٌة ، وأخذ ٌَُكِوّ

المتكلمٌن . فلسفة هً مزٌد من تلن المذاهب الكثٌرة التً  الفلسفات وفلسفة الفكر اإلسالمً وخاصة عند

أو لل إلى صورة فلسفٌة  ، والتً التمت فً فكره لتتحول إلى صورة فلسفٌة جدٌدة ،رائعًا تمثلها تمثالً 

، فاستطاع أن ((884)ضٌؾ ، شولً ، )د.ت( ، ص ) مٌزة "المة لها أصولها ومموماتها وطوابعهاعالئٌ

الفن للتعبٌر عن أدق األفكار الفلسفٌة وأعممها ،  ٌُْخِضَع الفلسفة والعلم للشعر ، وأن ٌُثْبَِت مدى طواعٌة

، " ولد تَمَّ على وسلطانهات للشعر لٌمته وللفلسفة شٌوعها فزاوج بٌن الشعر والفلسفة مزاوجة نادرة حفظ

لَْت لصائده معه   إلى مجموعة من النصوص الفلسفٌة "ٌدٌه تحوٌل الشعر إلى بناء فلسفً تََحوَّ

ٌمول المعري  ، علٌها الدلٌل فمد ٌؤتً بالنظرٌة وٌمٌم (( ،451ص ) ،هـ 8241)عبدالمعطً ، محمود ، 

  : 

 ُب ةَ جسٍم أن َمْسلَكهُ صــعــــإراح           ِه ـٌَُدلُّ على فضِل الممات وَكْونِ                   

 شدائُد من أمثالها َوَجَب الّرعبُ            ان دونهُ تمَد ألم تََر أَنَّ المج                  

 

 ((58)المعري ، أحمد ، المجلد األول ، ص )
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فعرض  ، وانصرؾ بؤسلوبه إلى مذهب الفالسفة ، الفلسفً أنتج له أن الحٌاة عناء لؤلجسامحٌث إِنَّ العمل 

فجعل  الموت الذي ٌرؼب فٌه الحكٌم  ، ثم ٌلمً الحجج والبراهٌن علٌها ، األمر على أنه لضٌة فلسفٌة

 إال بعد تكلؾ المشمات . صعب المرام كالمجد كالهما ال ٌنال إال بعد الجهد وال ٌبلػ

شًء ، والعمل عنده كل  فالعمل فوق ، جعل أبو العالء المعري العمل وحده أساًسا آلرائه الفلسفٌة 

ولم  ، برهانه " فلم ٌمبل إال ما ارتضاه ، لادر على الوصول إلى الحمٌمة فهو ، أفضل ما منحه اإلنسان

، فالعمل للفرد  ((941م ، ص )8710)العماد ، عباس ،  اًما ؼٌر العمل فً صبحه ومسائه "ٌتخذ له إم

 كالنبً لؤلمة ٌهدٌه إلى سواء السبٌل وٌُْرِشُدهُ إلى الفضٌلة وٌَْنَهاهُ عن الرذٌلة .

وتتشابن بالعواطؾ  لَدََّم المعري الفكرة الفلسفٌة فً لالب شعري ترتكز على العمل والحواس     

(( 79م ، ص )4009ن ، جرجً ، )زٌدا لى ٌدٌه من الخٌال إلى الحمٌمة "، " فانتمل الشعر عوالمشاعر

بهذه الموالؾ  ثم ال ٌكتفً ،حٌث أَْعَمَل عمله وأحاسٌسه فً موالفه وتجاربه ، فال نجده ٌحٌد عن الوالع، 

وٌبدو أن المناخ الفكري والمدرة اللؽوٌة التً  . وإنما ٌَُحاِوُل الهداٌة واإلرشاد إلى الصواب ، العمالنٌة

فً صٌاؼة ما فً داخله من فكر فلسفً كانا وراء ظهور ما سمً  أتاحت له حرٌة الحركة الشعرٌة

 بالشعر الفلسفً ، هذا اللون من الشعر الذي ٌعد بحك إضافة لها لٌمتها فً تٌار التجدٌد العام للشعر .

                                                               مناجاة الحٌوان :    -

تََدَع فً اِبْ  " ولد ، ري فً دٌوانه )لزوم ما ال ٌلزم( إلى مناجاة الحٌوانذهب أبو العالء المع

فحاور الدٌن والذئب والشاة وحذر  ،(( 950)الزٌات ، أحمد ، )د.ت( ، ص )" شعره مناجاة الحٌوان

ا وكانت لصائده فً تلن المناجاة أكثر رلة وأسهل تعبًٌرا ، ٌمول المعري محاورً ،  وانتمد الحمامة الثعلب

 الدٌن : 

ٌَْت الكرى وهبعـ               دَّْت من أٌادٌَن صٌحة  أٌا دٌُن عُ                   و نائُم ثت بها َم

 ((489)المعري ، أحمد ، المجلد الثانً ، ص )

،  والتصرؾ والتلوٌن ًزا بما أَْدَخلَهُ من أنماط التجدٌدٌِّ مَ تَ اًجا مُ شعاع أبً العالء المعري وهَّ  لَّ ظَ       

شًء من الطرافة والتجدٌد علٌه  واستطاع ببراعته الفنٌة ولدرته اإلبداعٌة إعادة تشكٌل شعره وإِْضفَاء

ًصا من عمود لُّ خَ بدافع الرؼبة إلى الجدٌد ولٌست تَ  وكانت حركات التطوٌر هذه ، حسب صنعته الفنٌة

فؤضاؾ إلى المواد والعناصر التً  ، إلى الزٌادة فً المٌود الشعر وصرامته وإال ما ذهب المعري

فتنوعت  ،عناصر جدٌدة أبدعها َخْلمًا آخر فً كثٌر من األحٌان   رسخت فً ذهنه من شعر سابمٌه 

وكانت تتؤلؾ فً ذهنه وخٌاله من كل ما ولع علٌه عمله  ، ثمافته وإدراكه وتجاربه عناصر التجدٌد بتنوع

أن  واستطاع المعري بما ملن من إبداع،  عٌدة الؽوروما ٌرتبط من مشاعر وموالؾ وجدانٌة ب وفكره

 وشخصٌته المبدعة . ُمتَِّحِد األجزاء ُمْنَسِجِم األطراؾ وهذا هو عنوان أصالته ًٍّ نِّ فَ  اءٍ نَبٌنها فً بِ  جَ زُ مْ ٌَ 
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 تحلٌل النتائج :

نَتََسلَُّح بمناهج حدٌثة مفٌدٌن من األسلوبٌة، وكل ذلن من أجل تحدٌد مستوى اإلبداع الشعري عند      

المعري تحدًٌدا معٌارًٌّا دلٌمًا والحكم علٌه، كما نستعٌن بالكتب الفكرٌة األخرى لمعرفة مدى الحكمة عند 

 لشعراء.المعري حتى نحكم علٌه إلى أي مدى كان شاعر الفالسفة وفٌلسوؾ ا

 الخالصة والتوصٌات :

ًَ به من اهتمام اْلُمْحَدثٌَِن ما زال بحاجة إلى تحمٌك عملً دلٌك،       إن شعر المعري رؼم كل ما َحِظ

كما أَنَّهُ بحاجة إلى دراسات كثٌرة ومتجددة فً مختلؾ النواحً الفنٌة للكشؾ عن جوانب متنوعة من 

 اإلبداع الفنً .

لؽة المعري فً دٌوان اللزومٌات لد اتخذت الوجهة اإلبداعٌة حٌث التزم االتجاه أبانت الدراسة أن      

العربً الفصٌح فً أرلى صوره، وأضاؾ علٌه من موهبته وعبمرٌته ما جعل لؽته مستماة من اإلبداع 

 الفنً.

َس المعري شعره فً لزومٌاته للتعبٌر عن تجربته الخاصة وتؤمالته ونظراته فً الحٌاة و   الناس َكرَّ

 والوجود ، وهً نظرات وتؤمالت أعلت من لٌمة األدب ودوره.

ٌُعَدُّ المعري رائد الفلسفة فً الشعر العربً، فمد جمع إلى مولفه من المجتمع الذي عاش فٌه نظرة   

شاملة إلى الكون، فَتََخلَّى عن ؼنائٌة الشعور إلى ؼنائٌة الفكر، وكؤن المعري فً اللزومٌات أراد أن ٌنمل 

 لشعر من ؼنائٌته إلى فوائد معرفٌة ٌُْستَعَاُن فٌها بالكلمة الجمٌلة تعرًٌضا وتصرًٌحا وتمرًٌرا وإٌحاًء.ا
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 :المصادر المراجع و  -

 .، لبنان ، المكتبة العصرٌة 8مط الزند ، طسهـ ، 8241،  ( المعري ، أحمد بن عبد هللا8)

 .، دار صادر ، لبنان 8اللزومٌات ، المعري ، طهـ ، 8249، ( المعري ، أحمد بن عبدهللا 2)

 المراجع : -

 .، مصر ، مكتبة األنجلو المصرٌة 4موسٌمى الشعر ، طم ، 8754، ( أنٌس ، إبراهٌم 8)

، دار  8طأسرار البالؼة ، لرأه وعلك علٌه محمود دمحم ، هـ ، 8284، ( الجرجانً ، عبد الماهر 4)

 .المدنً ، جدة 

تجدٌد ذكرى أبً العالء المجموعة الكاملة لمإلفات الدكتور طه حسٌن ، م ، 8719، ٌن ، طه ( حس9)

 . ومكتبة المدرسة ، لبنان ، دار الكتاب اللبنانً 4ط

مع أبً العالء فً سجنه المجموعة الكاملة لمإلفات الدكتور طه حسٌن ، م ، 8719، ( حسٌن ، طه 2)

 . مدرسة ، لبنان، دار الكتاب اللبنانً ومكتبة ال 4ط

 .ٌب ، الماهرة فً الشعر العباسً نحو منهج جدٌد ، )د.ط( ، مكتبة ؼر، )د.ت( ، ( خلٌؾ ، ٌوسؾ 5)

 .، لبنان ، دار الثمافة 41تارٌخ األدب العربً ، ط، )د.ت( ، ( الزٌات ، أحمد بن حسن 1)

 .م 4009نوبلٌس، لبنان ، ، دار  8تارٌخ آداب اللؽة العربٌة ، طم ، 4009، ( زٌدان ، جرجً 9)

، دار الوفاء ،  8، طلضاٌا العصر فً أدب أبً العالء المعري م، 4001، ( زٌدان ، عبد المادر 1)

 .اإلسكندرٌة 

، دار الضٌاء ،  8دراسات فً تراث أبً العالء السامرائً ، طهـ ، 8207، ( السامرائً ، إبراهٌم 9)

 .األردن 

 .م 8791، دار المعارؾ ، مصر ،  7، ط ومذاهبه فً الشعر الفنم ، 8791، ( ضٌؾ ، شولً 10)

 .، دار المعارؾ، مصر 4فصول فً الشعر ونمده ، ط، )د.ت( ( ضٌؾ ، شولً 81)

 .كر ، سورٌا ، دار الف 8مذاهب أبً العالء فً اللؽة وعلومها ، طهـ ، 8209، ( طاهر ، دمحم 12)

خصائص األسلوب فً الشولٌات، )د.ط(، المطبعة الرسمٌة م ، 8718، ، دمحم الهادي ( الطرابلسً 13)

 .هورٌة التونسٌة ، تونس للجم

دراسات فً العصر العباسً  تجلٌات اإلبداع األدبًهـ ، 8241، عبد المعطً ، محمود علً ( 14)

 .النشر  الدولً ، الرٌاض ، دار  8، طالثانً

 .، دار الفارابً ، لبنان 8، ط ال ٌلزم فً األدباإلبداع ولزوم ما م ، 4001، ( عبد العظٌم ، دمحم 15)

رجعة أبً العالء المجموعة الكاملة لمإلفات األستاذ عباس م ، 8710، ( العماد ، عباس محمود 16)

 .نان لب ، دار الكتاب اللبنانً ، 8محمود العماد ، ط

العربً حتى المرن الثامن  شكل المصٌدة العربٌة فً النمدم ، 8712، ( فخر الدٌن ، جودت 17)

 .ورات دار اآلداب ، لبنان ، )د.ط( ، منشالهجري

مصادر ثمافة أبً العالء المعري من خالل دٌوان لزوم ما ال ٌلزم ، هـ ، 8244، ( كنجٌان ، علً 18)

 .مصر ، الدار الثمافٌة للنشر ، 8ط
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ان الذي ألامه المجمع العلمً ( المهرجان األلفً ألبً العالء المعري : ٌشتمل على وصؾ المهرج19)

 4، طهـ 8282العربً لذكرى مرور ألؾ سنة على مولد أبً العالء وما لٌل فٌه من المصائد والخطب 

 .صادر ، لبنان ، دار 

 

 .، مكةجامعً مكتبة الطالب ال ،4ؼة الكتاب فً العصر العباسً , طبالهـ ، 8201، ( نبٌه ، دمحم 20)


