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Abstract:  

      The study sheds light on the foreign 

influence on the Arab society from the 

second century of Hijra , and the 

emergence of scientific articles that has 

not been pledged before , due to the 

spread of the translation movement and 

the emergence of new sciences with the 

emergence of the science of speech , 

which derived its ideas from the Greek 

philosophy and logic . This Philosophy 

affected the Arab Thought , as well as the 

language and literature . The Writers’ 

horizon expanded especially the poets , 

thus changing their view of things , so 

they used the methods of philosophers 

and rationalists in their writings Among 
them Abu Alae Al-Ma'ari . Where his contact with the other 

formed a cultural phenomenon , which is called 

"Acculturation" , within the framework of its Arab-Islamic 

cultural identity.  
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   :امللخص

براز اإىل ادلراسة هذه هتدف  ال جنبي ة املؤثرات اإ

 الثاين القرن من بداية العريب اجملمتع عىل الوافدة

 علمية مقالت ظهور يف الرتمجة حركة وانتشار للهجرة

 ظهر ما بعدما جديدة علوم ونشأ ت قبل، من تُعهد مل

 اليوانن فلسفة من أ فاكره اس تقى ،اذلي الالكم عمل

 يف الفلسفة هذه فأ ث رت املنطق، من احتوته وما

 وال دب، اللغة يف أ ث رت كام العربية، الفكرية احلياة

 فغريت الشعراء، خيال وخصب الكت اب أ فق فاتسع

ىل نظرهتم بذكل  يس تخدمون وأ حضوا ال ش ياء اإ

 خنص كتاابهتم، يف واملنطقيني الفالسفة أ ساليب

 مع تواصهل شك   حيث.  املعري العالء أ اب مهنم ابذلكر

 يف ،" املثاقفة" علهيا يصطلح حضارية، ظاهرة الآخر

طار  .الإسالمي ة العربي ة الثقافي ة هويته اإ

-التواصل-العريب ال دب –املثاقفة :املفتاحية اللكامت

ة.الهوي  -التفاعل-التأ ثري-التأ ثر
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 املقدمة:   

يشك مفهوم "املثاقفة" أ حد الراكئز الكربى اليت قامت علهيا أ مه املنجزات العلمية والفكرية 

ل أ ن  معناه قدمي، واكب البرشية عرب اترخيها وال دبي ة يف حياة البرشية. ورمغ حداثة  املصطلح اإ

 . الطويل نتيجة التصال احلاصل بيهنا واحتاكك بعضها ببعض

نَّ املتتبع لإشاكلية الثقافة عن كثب، رسعان ما يالحظ أ نَّ ثقافات الشعوب ل تس تقر      اإ

اصل يف ش ىت عىل حال ول تثبت عىل وضع، بل تشهد حتولت فعلية، نتاج التطور احل

منايح احلياة، جراء التفاعل والتالحق والتأ ث ر والتأ ث ري بني اجملمتعات وال مم. وهذا التباين يف 

نتاج  آخر يف استامثر ما دلى الآخر من عطاء واإ الثقافات جيعل لك أ مة ترغب بشك أ و أ

  . (Acculturation) "ثقايف. يصطلح عىل هذا النوع من التواصل بني الثقافات بـ "املثاقفة

ن ه من الطبيعي أ ْن يشك ِّ ال دب قناة هممة يف     ول نَّ املثقافة تقوم عىل مبدأ  التواصل فاإ

ذ متكننا  التقارب مع الشعوب والتفاعل معها، ومن هنا تأ يت أ مهية املثقافة يف ورقتنا هذه ؛اإ

وتالحق مع من الوقوف عىل مظهري التأ ثر والتأ ثري يف شعر أ يب العالء املعري، وكيف تفاعل 

 .الثقافات ال جنبي ة اخملتلفة

لقد عرفت الإنساني ة عرب اترخيها الطويل مناذج عديدة لهذه املثاقفة ،اليت أ سهمت يف     

ثراء جتارهبا احلضارية، تأ ث را وتأ ث ريا، ومن هذه الامنذج أ بو العالء  ، ابإ شاعة الفكر الإنساين  اإ

: ما معىن  تطرح مجموعة من الإشاكلت أ مهها املعري بتثاقفه مع الآخر أ خذا وعطاًء. وهنا

هل  املثاقفة؟ ما مدى تفاعل أ يب العالء املعري مع ثقافة الآخر؟ وما طبيعة هذا التفاعل؟

اس تطاع أ بو العالء املعري يف خضم التيارات الثقافي ة الوافدة أ ْن حيافظ عىل الهوي ة الثقافي ة 

 العربي ة الإسالمي ة؟
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 مقاربة نظرية أ ول: املثاقفة

تعد حمطة فارقة يف اترخي مفهوم الثقافة مع  م1871مما ل ريب فيه أ نَّ س نة       

دوارد اتيلور rimitiveP » البدائية "الثقافة يف كتابه الشهري (Tylor Edward)ال نرتوبولويج اإ

 eulturC»  اأ ين أ عطاها تعريفا عىل ذكل الك املركب اذلي يشمل املعرفة والعقائد " أ َّنَّ

والفن وال خالق والقانون والعرف ولك القدرات والعادات ال خرى اليت اكتس هبا الإنسان من 

 .  1جممتعه ابعتباره عضوا فيه"

أ صبح مرجعا لك اخملتصني  لقد اس تطاع هذا التعريف أ ن يشمل لك مظاهر الثقافة،حىت    

يف العلوم الاجامتعي ة والإنساني ة. وما ميكننا أ ن نس تنتج منه أ نَّ الثقافة ميكن اكتساهبا من 

اجملمتع، حبمك أ ن الإنسان يعيش يف وسطه، كام نس تنتج أ نَّ الثقافة ل تنحرص يف اجلانب 

تيجة ذكل حيصل التفاعل املادي فقط، بل يف اجلانب املعنوي كذكل، اكل فاكر وال خالق ون 

يف احمليط الاجامتعي بني امجلع بني حاجيات الإنسان البيولوجية اكلطعام والرشاب وحفظ 

النوع وبني رؤيته الإيديولوجية والاعتقادية والفلسفي ة للحياة، مشالك ِّ بذكل بيئة ثقافية حتقق 

 هل الاس مترارية.

نَّ هذه املقاربة ال نرثوبولوجية ملفهوم    دوارد اتيلور "ترتكز عىل  «ثقافةال » اإ اليت جاء هبا اإ

ىل نشوء  ظاهرة التثاقف واليت شغلت العديد من ال نرثوبولوجيني، وهمدت أ فاكرمه اإ

طار التنوع، يثولوجيا الثقافية، اليت تفّس  التباين بني الثقافات يف اإ كذكل فتحت الطريق  الإ

نه بدل من الاهامتم مبا يقوهل ال فراد  حنو ال نرثوبولوجي ة الرمزية مع لكيفورد غريتز اذلي يقول اإ

ا منفصةل عن  عن ثقافهتم، جيب الاهامتم ابملعىن أ و الرمز املصاحبني للمامرسات الثقافية، ل َّن 

  .2القواعد والعواطف واملعتقدات اليت  يتناقض بعضها مع بعض يف كثري من ال حيان"

   ، نساين  رث اإ آخر،ومنجزات البرشية مكل م  احلضارة اإ  شاع،ل يقترص عىل طرف دون أ

حتصل نتاج التغيري والتطوير احلاصل يف ش ىت منايح  (l’acculturation) املثقافةول ن  

فالتباين يف الثقافات جيعل  . احلياة،جراء التفاعل والتالحق والتأ ث ر والتأ ث ري بني اجملمتعات وال مم



 العدد الثالث والعرشون                                        جمةل لكية الآداب واللغات                               

2018جوان                                            56لكية الآداب واللغات                                         

آخر يف استامثر ما نتاج ثقايف.من هنا تأ خذ  لك أ مة ترغب بشك أ و أ دلى الآخر من عطاء واإ

ا مشرتك بني خمتلفني" املثاقفة احلضور الطوعي، َّن  ل تتحقق  املثاقفةل ن   والتبادل الطبيعي،اإ

آخر تتفاعل معه أ خذا وعطاًء، فهيي" تنتج عن احتاكك مس متر ومبارش  ذا مل يتوفر طرف أ اإ

ىل ثقافات خمتلفة"  . 3بني مجموعات أ فراد تنمتي اإ

ىل  ، يرجع ابتداع مصطلح" املثاقفة" يف ال صل      لهيا املوسوعة العاملية اإ كام أ شارت اإ

يقابلها يف اللغة ال جنلزيية مصطلح التبادل  ، 1880 ال نرثوبولوجيني ال مريكيني يف حدود

آثر الإس بان مصطلح التحول الثقايف ، (Cultural exchange) الثقايف  يف حني أ

(Transculturation) ، الفرنس يون مفهوم تداخل احلضارات وفضل  

(lnterpénétration descivilisations) ، ل  أ نَّ مصطلح املثاقفة أ صبح أ كرث تداول اإ

 . 4وانتشارا

ا ظاهرة تأ ث ر الثقافات البرشية بعضها ببعض ، "وذكل بفعل اتصال      تعرف املثاقفة عىل أ َّن 

ته ىل العمليات والآليات اليت مبفعولها تتأ ثر  . واقع يف ما بيهنا أ َّيَّ تكن طبيعته أ و مد  كام يشري اإ

أ خرى يه يف مع مكوانت جامعة برشية  ثقافة جامعة برشية معي نة وتتكيف جزئيا أ و لكًيا،

نَّ املثاقفة يه مبزنةل رد ِّ فعل كيان ثقايف معني  جتاه تأ ثريات وضغوط ثقافية  حاةل اتصال هبا. اإ

عالنية أ و بكيفية خفية  تأ تيه من خارجه وتاُمرس عليه مبارشة أ و عن طريق غري مبارش،

ا طريقة التفاعل والتكي ف مع ثقافات الآخرين املغايرة، تدرجيية. َّن  راد اإ ما اإ ا اضطرارَّي،اإ م   َّي واإ

ا بكيفية تقبُّلية ل شعورية" م  ما عن وعي وقصد واإ  .    5اإ

ل ما يستشف من هذا التعريف،     ن  أ و  ولتحقق املثاقفة لبد  من التواصل الثقايف بني  اإ

ويف هذه احلاةل  تصبح املثاقفة رافدا  ومن مثة حيدث التالحق والتفاعل، والتأ ث ري والتأ ث ر، ال مم،

ا  هاما، تسعى لك أ مة أ و مجموعة الاس تفادة مهنا بقدرما تس تطيع لتمنية قدراهتا وحتقيق رقهي 

آفاق العريضة أ مام مس تقبلها. وعدم  تقوم عىل مبدأ  الاحرتام، يف ظل تفاعل طوعي، وفتح ال
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آخر، قصاء ال من علوم ومعارف وخربات  ، بغرض تبادل املنافع وحقه يف الاختالف، اإ

نساني ة،  سس الثقة وتتوفر الرغبة لتحقيق هذا التفاعل لضامن التقدم والازدهار.وبذكل تتأ   اإ

ا :" تغيري يف  l’acculturation ورد يف معجم لروس الفرنيس تعريف املثاقفة     عىل أ َّن 

ثنيات ال مناط الثقافية ال صلية جملموعتني أ و أ كرث من ال فراد،  أ و مجموعتني وأ كرث من الإ

 .6"املامتيزة انجت عن اتصال مبارش ومس متر لثقافاهتم اخملتلفة

ن  املثاقفة بوصفها مصطلحا حديثا    ل   ، اإ ا شلكت ظاهرة حضارية، اإ ووس يةل للتواصل  أ َّن 

ليحصل  عرب اترخيها الطويل، سواء بني اجملمتعات البرشية  أ و بني ال فراد،  وتبادل املعارف

 ومن البديه أ ن تكون ، ات يف ال مناط الثقافية ال صلية السائدةالتفاعل اذلي ينتج عنه تغيري 

 لتوطيد جسور التصال لتحقيق احلوار منطلقات هذا التفاعل مبين عىل أ ساس احلرية،

ذا اختذت املثاقفة منحى طمس وتشويه أ م   والتثاقف وال خذ والعطاء وتبادل الثقافات، ا اإ

آخر، فهيي ل تعدو أ ن تكون صورة من صور الاسرتقاق  بداعي التعايل والهمينة، ثقافة ال

 والتبعية لهذا المنوذج املهمين.

هبذا املفهوم فتحت املثاقفة الباب عىل مرصاعيه لدلراسات املقارنة وذكل بدراسة        

بغرض الوقوف عند نقاط التاليق وعنرص املثاقفة  النصوص ال دبي ة اخملتلفة واملقارنة بيهنا،

ومن مثة نعمل عىل  فنعهيا بعقالنية لندرك حركهتا، كشف ذواتنا امجلعية،وبذكل نس ت  فهيا،

كشف كنوز وقمية تراثنا ال ديب والفكري والعمل عىل تمثينه وتوظيفه مبا خيدم جتاربنا 

 املعارصة.

 ة يف شعر أ يب العالء املعريتأ ثري الثقافات ال جنبي   اثنيا:

ىل الن اس،مع جميء الإسالم اندفع العرب جيوبون       يف ظل  ال رض ينرشون تعالميه اإ

ا اكنت قاس ية، واملمتثةل يف طغيان الفرس يف الرشق، وجترب  ظروف أ قل ما يقال عهنا أ َّن 

واكنت الفتوحات الإسالمي ة حداث عظامي يف حياة ال مة  ، الروم يف الشامل والغرب
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 ال رض، السمحة يف أ قطار اندفع العرب من جزيرهتم ينرشون الإسالم وتعالميه الإسالمي ة. "

يران و خراسان و الشام و مرص و بالد املغرب، وعربوا رقعة املاء  ففتحوا العراق و اإ

الضيقة، يف جبل طارق، وركزوا أ عالهمم عىل مشارف الربانس كام ركزوها يف الهند. واكنت 

رب بعض قبائلهم تنترش قبل الإسالم و فتوحه يف العراق و الشام، فساعد ذكل عىل تع

وأ خذت تتعرب ال قطار ال خرى اليت مل يكن لها عهد ابلعروبة من  هذين القطرين رسيعا،

 .7قبل "

مل يكد ينهتيي القرن الرابع الهجري حىت ضعفت سلطة اخلليفة العبايس، بسبب نفوذ      

دارة وتس يري شؤون دواليب ادلوةل، فاكن بيدمه مقاليد  العنرص الفاريس وتغلغهل يف اإ

ل  الامسال عامل،  ىل ظهور  ، وترصيف شؤون اخلالفة ،"ومل يبق للخلفاء اإ ويؤدي ذكل اإ

دويالت يف دوةل واحدة ،اكن بعضها دول غري عربيـة ول عباس ية تنبع يف أ طراف اخلالفة 

ىل بغداد نفسها"   .8،مث تس تقل مبا حتت يدها ورمبا مد بعضها نفوذه اإ

ىل ادلنيا)     م(، اكنت مشس احلضارة 1057-973هـ/449-363حيامن قدم أ بو العالء اإ

بسوء احلاةل الس ياس ية يف مماكل  ،" هذا العرص امتازحيث  ، العربية متيل حنـو املغيب

.كام ساء 9الإسالم واضطراب ال من يف مجيع ال مصار، وانتشار ادلعوات والفنت واحلروب"

 .10والعدوان"فاستبد اخللفاء وال مـراء وانتشـر الظمل  ال مر من مجيع نواحيه،"

"ما متزي  به هذا العرص هو حسن احلاةل الفكرية وقيام  فاإن   ومن الناحية العلمي ة،     

ىل نقل العلوم الفلسفي ة عن الثقافات 11املدارس وازدهار العلوم والآداب" ، ويعزى ذكل اإ

فقد عاش شاعران ما بني منتصف القرن الرابع  ، بعدما انترشت حركة الرتمجة ، القدمية

ن احلركة الفكرية عند العرب. ومنتصف القرن اخلامس الهجري" اب  يف ذكل العرص مت   أ ي اإ

فاكنت بغداد  نقل العلوم اليوانني ة ونبغ بني املسلمني كثريون من العلامء واملفكرين والنقاد،

ىل  وكثري من املدن الرشقية ال خرى مراكز علمية احتك ت فهيا الروحية السامي ة اليت محلت اإ

لهيم البحث  ن اس الإميان ابلتوحيد واملعاد والآداب ادلينيةال  ،"ابلعقلية" اليواننية اليت محلت اإ
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واكن من جراء ذكل الاحتاكك اش تداد الفرق الالكمية وتعدد  املنطقي والنظرَّيت العلمية.

 .12املنازع الفكرية بني منارص للنصوص ادلينية أ و مضاد لها"

ة املضطربة ال ثر البالغ  يف نفس أ يب العالء، ففي هذا اجلو اكن لهذه ال جواء الفكري        

ة أ بو العالء املعري العنان لفكره، يس تقي  املشحون بكرثة التجاذابت، يطلق حكمي املعر 

فرتاه يعانق  والعبث الفكري، عساه أ ن خيلص زمانه من أ وجاع التخلف، احلمكة من منابعها،

الزنديق،  ب احلقيقة، حىت ريم بنعوت ش ىت مهنا،ال فق املفتوح وميزق الغشاء اذلي حيج

بل قال بعضهم:" من هذا ال معى اذلي يتجرأ  عىل قدس ية املعتقدات؟ وقال  وامللحد؛

آخرون:  .13من هذا امللحد الضال اذلي حرم أ لك اللحوم وذحب احليواانت؟" أ

وحقيقة ال مر أ ن  أ اب العالء اكن صاحب ثقافة ممتزية، وعقل حر،" واسع الثقافات سعة      

انت واملعتقدات اخملتلفة ، كام يعرف الفلسفة والتنجمي والتارخي  شديدة، فهو يعرف ادلَّي 

ه الكثري أ ن ه 14والتصوف، وما يطوى يف ذكل من ثقافات يوانني ة وفارس ي ة وهندي ة" . حىت عد 

ع عن  كثري من مذلات ادلنيا،،فيلسوفااكن  ل  أ ن ه تور  وزهد أ يب  وزهده فهيا." ل ليشء اإ

ىل مسائل ادلين ل يكفي لنعده فيلسوفا ابملعىن  العالء وما يطوى فيه من نظر جريء اإ

اليوانين لهذه اللكمة، وهو أ يضا مل يعرف عنه أ ن ه من ى مذهبا من مذاهب الفلسفة 

املطروح ما اذلي محل أ اب العالء عىل التفاعل مع التيارات الثقافي ة والسؤال  .15اليوانني ة"

 ابلثقافة الربمهي ة الهندي ة، واليوانني ة ومذاهب الباطني ة. تأ ث ره عىل غرار الوافدة؟

 

 

 تأ ثري الربمهي ة الهندي ة يف شعر أ يب العالء املعري: -1

ىل حد ممارسة بعض طقوسهم     م عىل نفسه أ لك  ، بلغ تأ ث ر أ يب العالء بثقافة الهنود اإ حفر 

مك وعسل النحل، أ ما الشق  الآخر من تأ ثره ابلربمهي ة هو الرأ فة  اللحم واللنب والبيض والس 
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آخر يوم يف حياته، ابحليوان وعدم التعرض هل بسوء ىل أ ن ه الزتم هبذا ال مر اإ  ولعل أ مه ،بل اإ

 ال بيات نظمها يف هذا املوضوع 

 :16قوهل

 لِّتَسَمـَع  أَنباَء الُمورِّ الَصحائِّحِّ      غََدوَت َمريَض الَعقلِّ َوادلينِّ فَاِّلقيَن

ن غَريضِّ اذَلابئِّحِّ    فاَل تَأ لُكَن ما أَخَرَج املـاُء ظالِّمـًا     ِّ قواتـً مِّ  َول تَبغ

ـاٍت أَراَدت رَصحيــَُه     َطفالِّها دوَن الغَـواين الرَصائِّحِّ       َوأَبيََض أُم   لِّ

ــٌل      بِّمـا َوَضَعت فَالُظمُل رَشُّ القَبائِّحِّ     َول تَفَجَعنَّ الَطيـَر َويَه غَوافِّ

ن ه رجل ل يأ لك ما يأ لكه الآخرون،      متأ ثريف ذكل بطائفة تدعى )اجلائينية(،اليت من  اإ

،كام مينع قتل  تباع أ لك حلم همام اكن نوعهفال حق لل   مبادهئا ،"أ ْن منعت أ لك اللحوم،

" . وقد محلت كثريا من أ شعاره بني ثناَّيها هذا الاعتقاد، وخاصة يف ديوانه 17الهوام...

 ات.اللزومي  

ن  أ اب العالء بتأ ث ره مبذهب الهنود وتركه أ لك اللحم،     ،وكذكل ترك أ لك  لس نني طويةل اإ

منا يريد أ ن  البيض واللنب والسمك، ىل حياة صارمة اإ يمتث ل القمي  الإنساني ة يف سلوكه، وامليل اإ

ذن أ ن يتأ ث ر أ بو العالء بأ فاكر  . ،بل كرهها وعد  الوجود فهيا جناية وجرمية متقشفة فال ضري اإ

،ل عن مذهب فلسفي  واليت أ خذها متفرقة"، الهنود وثقافهتم اليت اكنت منترشة يف زمانه

ن    .18الصةل بني الهند وبالد العرب اش تدت يف زمانه"معني، ول غرو يف ذكل فاإ

 تأ ثري الثقافة ادلرزي ة يف شعر أ يب العالء املعري: -2

فاملعري عارص ادلعوة  ليس ابل مر العجيب كذكل أ ن يتأ ث ر أ بو العالء بثقافة ادلروز،    

ذا علمنا أ ن  املعري من بين تنوخ وأ ن  مجيع التنوخني ،أ و  َّنا، واإ اب  أ كرثمه ادلرزي ة يف اإ

وأ ن  شاميل سورية اكنت من ميادين تكل ادلعوة، فال غرابة أ ْن  ، اس تجابوا لدلعوة ادلرزية

آرائه ش هبا غريبا مبا جاء يف املذهب  نرى يف بعض أ
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 وليس بعجيب أ ن يعرض املعري لبعض العقائد ادلرزي ة ابلس تحسان أ و النقد، ادلرزي. 

َّناول أ ن يظهَر أ ثر هذه العقائد عليه، فاملعر  ابَّ  .19ي كام رأ ينا عارص ادلعوة ادلرزية يف اإ

ن  املمتعن يف لزومي ات أ يب العالء      ىل حد  المتث ل، جيده ، اإ  يوافق ادلروز يف أ ش ياء كثرية اإ

 من ذكل "أ ن  املعري يتعرض للرشائع تعرضا ظاهرا ويعتقد أ ن مصدرها أ ريض ل ساموي،

ا من أ جل ذكل انقصة؛ ذا تعرض  وأ َّن  ل حصاب ال دَّين انتقدمه وانتقد كثريا مما يظنه وهو اإ

 .20ولقد ساوى بيهنم لكهم يف املرتبة " أ تباعهم فهيم؛

 :21ويف هذا يقول أ بو العالء  

َّت يَ   َّام تَورات ـَضل ن
ِ
ــ ُـ وُد َوا َن الُعلاَمءِّ َوالَحبارِّ   ها  ـــ  كِّذٌب مِّ

ىل اجلَب ارِّ   
ِ
س ناٍد ا

ِ
ثلِّهِّم مُثَّ اِّعتَلوا   فَنَموا ابِّ  قَد أَس نَدوا َعن مِّ

 22ويقول:

ذا أ مسُكوا ذا أ سبتُوا    فيا للنَّصارى اإ  وَّي للهيود اإ

ئِّلوا عن عبادهتْم  تُوا    وقد س ُ َّدوها ول تثبَـّ  مفا أ ي

ن   ول جعب يف ذكل،     مذاهب الباطني ة انترشت يف زمن أ يب العالء املعري رشقا  فاإ

جيد  واملمتعن يف وجه الش به بني فلسفة أ يب العالء املعري وبني مذاهب الباطنية، وغراب،

،"ول غرو يف ذكل فاإن  خصوصا فامي يتعلق مبوقفه من ال دَّين ، تكل القوامس املشرتكة

 وتوطدت يف خمتلف أ قطار العامل الإساليم، أ َّيم أ يب العالء قد انترشت مذاهب الباطنية،

وان مل يعتنق مذهب فرقة  فاحتك أ بو العالء يف كثري من دعاهتم واطلع عىل بعض كتهبم،

 .23من فرقهم"

بل وصل احلد بأ يب العالء تقدميه للعمل الصاحل عىل الفروض، وهو يفضل أ يضا العمل    

آداء الفروض ذهب ادلرزي يفضل معل اخلري عىل ،كام أ ن  امل الصاحل عىل الفروض ادلينية أ

آراء لها ش به غريب مبا جاء  يف أ وقاهتا. آدم)ع( خاصة أ ن  أ اب العالء يف رؤيته للخلق ويف أ بل اإ

 :25،كقوهل 24يف العقيدة ادلرزية عن أ يب البرش
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آَدٌم يف َمذَهبِّ العقلِّ واحداً   ولكن ُه عنَد القياسِّ أ وادم  وما أ

 : 26ويقول

، مشرياً يف صْبحه واملساءِّ كََذَب الظنُّ  ماَم سوى الـ    ـعقلِّ  ، ل اإ

مام( مع لفظة)عقل( يف هذا الرتكيب الغريب  يقول معر فروخ      ذا تأ ملت لفظة )اإ :"فاإ

ش يخ  »، وعلمت أ ن أ عىل مراتب ادلروز احلارضة رتبة«يف صبحه واملساء »جبانب قوهل: 

ميكن أ ن يكوان  «الصبح واملساء »وأ ن عندمه معىن خاصا، «عقل»وأ ن لهذه اللكمة  «العقل
آخره» ذا فعلت هذا لكه مث اس تنتجت لنفسك من ذكل لكه أ ن   ؛«أ ول ادلهر وأ  «الإمام »اإ

رت يف تعليل ما يتواىل أ مام خميلتك من  «ابلعقل» أ و أ نه يلقب «العقل»عندمه هو  حِّ

 .27ي عىل وضوح كثري أ و قليل"الافرتاضات اليت جتد علهيا الشواهد يف لزوميات املعر 

خفاء احلقيقة والمتويه علهيا،      فأ ضلت الناس  ترى العقيدة ادلرزية أ ن  ال دَّين معلت عىل اإ

ىل ظلامت الكفر والضالل ،ذلكل" تربأ ت ادلرزي ة من ال دَّين  وأ خرجهتم من اجلن ة والإميان اإ

ىل الترب ي من مجيع املذاهب  . بل دعا علامؤها28واعتربت لك مؤمن هبا اكفرا ومرشاك" لكها، "اإ

 .29واملقالت وال دَّين والاعتقادات لكها عىل أ صناف اختالفاهتا "

بل أ كرث من هذا يرى حتالف الهيود مع النصارى يف حماوةل قتل املس يح عليه السالم،      

 :30فيقول

 ىل قتلِّ املسيـحِّ بال اختالفِّ ــــع       توافَقتِّ الهيـوُد مع النَّصـاَرى

 بْل اصطلُحوا عىل رشبِّ الُساَلفِّ     ما اصطلُحوا عىل تركِّ ادلانَّيو 

ة علهيا وأ قل اهامتما، ليس كام      ومل تسمل النصارى من شاعر املعرة ،لكن ه اكن أ خف حد 

 فعل مع الهيود 

 :31ورشائعهم احملرفة ،فقال

بًا لِّلَمس يحِّ بَيـَن أُنـاٍس   ٍد نََسبــوهُ    جَعَ ىل اَلَلِّ والِـّ
ِ
 َوا

ُم َصلـَـبوهُ  وا بِّأََّن  ىل الهَيودِّ النَصارى     َوأَقَـر 
ِ
 أَسلََمتُه ا
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م نس ُبوه هلل تعاىل،مث  -عليه السالم-يتعجب أ بو العالء من قول النصارى يف املس يح      بأ َّن 

 أ سلموه

 للهيود فقتلوه.

ل سلطة العقل هو      ن  اذلي محل أ اب العالء عىل التحرر من لك سلطة اإ تأ ثره  اإ

العقائدية والنظرَّيت  ابلتصورات الثقافية السائدة يف زمانه اليت ظهرت فيه وخباصة ال فاكر

فتشلكت دليه تكل الروح النقدية الساخرة. خصوصا يف ديوانه)اللزوميات(  الفلسفية،

آراء أ جنبي ة كثرية تفرقت يف  تجدات عرصه."املسائل العويصة ملس   يصور ن  أ اب املعري تأ ث ر بأ اإ

. أ ليس هو 32ولكن ه يف الوقت نفسه مل يعتنق مذهبا  بعينه ول اسرتق ته فلسفـة ما" لزومياته.

 :33القائل

ْن سأ لُوا عن مذهيْب فهو خش يٌة     من هللاِّ ل طوقًا أ بُت ول جرَبا  اإ

انت لك ها يف كثري من شعره يف اللزومي ات،     وهذا ل يعين البت ة أ ن  أ اب العالء ملا ينتقد ادلَّي 

ىل تشخيص ال مراض اليت أ نتجها عرصه، ينكر النبوات واليت تناخست  ،بل اكن يسعى اإ

بفعل الظروف البائسة،ذلكل تراه حيمك عقهل يف خضم وأ تون تكل املفارقات." ولكنه مع 

أ ظهر يف أ بيات  عديدة من هذه الل زوميات نفسها   ساء الظن ابلرسل وال نبياء،همام ذكل،

يثاره دلين الإسالم  خالصه لربه وتفضيهل لنبيه محمد صىل هللا عليه وسمل عىل سائر ال نبياء واإ اإ

 .34عىل سائر ال دَّين"

ثري من ما اراتب أ بو العالء ،أ و شك يوما يف وجود هللا تعاىل ، ويف قصائده عىل ك     

سه ال بيات، ه ويقد    35قوهل: ،من ذكل، اليت يوحد  فهيا هللا تعاىل ويس بح حبمده ،وميجد 

 ول أ لْقَى بَدائَعُه جَبْحدِّ    أ قرُّ بأ َن يلِّ راًب قديًرا 

ىل نعمه و فضهل ويعرتف بقدرته، يقر  أ بو العالء بوجود هللا تعاىل،      ،فاهلل  ويشري اإ

ليه صاحب الفضل والنعمة، ذا قوبل الإسالم بسائر ال دَّين فهو  يرجع ال مر لك ه." واإ واإ
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ل عىل امجليع وأ ن ك لرتى املعري يف بعض مواقفه يتعرض للجد، فهيامج  عند املعري مفض 

 . 36الهيود والنصارى والفرق الإسالمي ة اخملتلفة)اكملعزتةل واملرجئة وبعض الش يعة والصوفية("

ن  أ اب العالء بتصوره هذا،      آن  " اإ مل يفصل بني العقل وادلين فهو رجل عقل ودين يف أ

ومل يتعرف عليه من  وهو عندان اس تطاع أ ن يتعرف جوهر ادلين يف حدود عقهل، واحد.

 38فيقول: .37فاكن الرشع والإميـان القليب طريقه يف ذكل" خـالل نوافذ هذا العقل،

وا ابلقياسِّ ما َرتَُبوهُ  َذا ما سأ لَت أ حصاب ديٍن   غرََيُ  واإ

بوهُ   ل يدينوَن ابلعقولِّ ولكـن     بأ ابطيـل زخرٍف كذ 

ين والعقل، فأ بو العالء يرى      ين مل ينهتجوا  "مفارقة عظمية بني ادل  فهناك طوائف يف ادل 

 وخاصة فامي يتعلق ابلنظر وتناقضوا فهيا، بل حادوا عهنا كثريا، ادلين عىل أ صوهل املعروفة،

النب وة ول  فهول ينكر .39سلوك وطريقة وليس جمرد شعائر"فادلين  والعمل يف جمال ادلين،

 اذلي اختذوا ادلين مطية، بل ينقد بثقافته الواسعة أ فعال هؤلء املتدينني، الرسل، ينتقد

فضل وا وأ ضل وا وحادت  ول جل حتقيق غايهتم هذه بدلوا وحرفوا، لكسب بعض حطام ادلنيا،

 هبم نفوسهم عن الهدى واحلق.

ل  أ ن ه ل يسمل     بل جند أ اب العالء ورمغ تأ ث ره ببعض الآراء الفكرية والعقدية عند ادلروز، اإ

التقمص واذلين يعتقدون ابنتقال النفس من جسم برشي  بك يشء، فرتاه يتصدى لعقيدة 

آخر، ىل جسم برشي أ وأ ن  النفس البرشي ة ل متوت، بل اذلي ميوت مقيصها وهو اجلسد،  اإ

آخر.أ ما الن ف ىل جسم أ  س فتنتقل اإ

 :40يقول    

هَبا النَّْقلُ  ىل غَْيـرهِّ حىت ُيذ ِّ  يقولون اإن اجلسَم يُْنقل ُروُحُه     اإ

ذا مْل يَُؤي ِّد ما أ تَْوك به الَعْقـلُ  ً     اإ  فـال تقبلْن ما خُيْربونََك َضةلَّ

ىل دليل رفض أ بو العالء فكرة التقمص ومل يقبل هبا،     فهذا الاعتقاد عنده ل يستند اإ

ىلعقيل ،  ن  التقمص دعوة اإ ناكر للمعاد والبعث و أ ن  هناك جن ة  مث اإ واحلال أ ن   وانرًا، اإ
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ن  هذه  .علهيا رسالت السامء اكفة الإميان ابملعاد هو من أ سس الاعتقاد ادليين اليت تالقت اإ

 فهو يقر ابلبعث، فلسفته الإسالمي ة، التصورات املنترشة زمن الشاعر ما اكنت لتؤث ر يف

وأ عامهل يف  وتتحدد طبيعة هذه احلياة نتيجة لسلوكه، الإنسان، ابعتباره حياة اثنية حيياها 

ما جن ة للصاحلني املتقني، احلياة ادلنيا، ما حجمي للاكفرين، فاإ ويف هذا  وليشء بيهنام، واإ

 :41يقول

ْتنٌَة   مُث امل فٌَّة أ وفِّ  امُت جفنٌَّة أ واَنرُ ويه احلياُة فَعِّ

وحث  الإنسان عىل ماكرم  وعىل أ ساس هذا الاعتقاد يتوفر دافع اخلري والإحسان،    

 :42فيقول ال خالق،

 ْ اَن   أ شعر املْيَت نشوًرا فنرشِّ  ومىت شاَء اذلي صورَّ

ذا هللُا حرشْ  ْخُر اإ بَُّه     فهو اذلُّ ل غِّ  فافعلِّ اخلرَي وأ م ِّ

ويدحض الكثري من الفلسفات والعقائد  وهو هبذا املوقف يثبت قدرة هللا عىل احلرش،    

 :43يقول أ بو العالء ال جنبي ة اليت نفت البعث ابلشك اذلي طرحه الإسالم.

زِّ اخلالَّق َحرْشِّي مْكةِّ خالقِّي طّي ِّ و نرَْشِّي   وليس مبُْعجِّ ِّ  حبِّ

ضطراب الناجت عن تأ ثره ابلثقافات ال جنبي ة ولعل  ما يلفت يف شعر أ يب العالء ذكل الا   

تعرف عىل الفلسفات اليوانني ة و الفارس ي ة اليت اكنت  "الوافدة عىل البيئة العربية، فقد

فأ خذ عن اليوانن  منترشة يف عرصه بواسطة الرتجامت، ودرسها دراسة متقنة وتأ ث ر هبا،

وعن البوذيني نزعة الزهد والاعزتال، وعن املزدكية فكرة ادلهر ال معى  الاجتاه العقالين،

 .44الشبيه مببدأ  الظلمة اذلي يسبب الرش و الفساد"

،فاكن اضطرابه هذا ومن هجة أ خرى نلحظ متسكه هبوي ة ثقافته العربي ة الإسالمي ة  

ومن اخلطأ   باك.اضطراب مؤمن حياول أ ْن جيمع بني العقل والنقل، فيقع يف يشء من الارت "

 .45أ ْن حنمك عليه من شعره ابجلحود"



 العدد الثالث والعرشون                                        جمةل لكية الآداب واللغات                               

2018جوان                                            66لكية الآداب واللغات                                         

وتأ ث ره هبا، لكنه يف الوقت نفسه اكن  رمغ حتمس أ يب العالء لكثري من الثقافات الوافدة،    

ومتانة مقوماهتا،مث أ ن  تفاعهل مع ثقافة الآخر،اكن  يستشعر عراقة ثقافته العربي ة الإسالمي ة،

ى ىل معاين  اليت ل تقرها نفس حرة أ بي ة، لك املفاسد والرذائل، يتلمس منه التصد  تواقة اإ

خاصة بعدما اختلط الكثري من العرب بغريمه من ال مم  العدل والإحسان والريق الاجامتعي،

 عام اعتادته احلياة العربية البس يطة. واليت محلت عادات وأ فاكر دخيةل، والثقافات الوافدة،

 يوانني ة يف شعر أ يب العالء املعري:تأ ثري الفلسفة ال  -3 

س نحت ل يب العالء املعري وهو يف بغداد فرصة الاحتاكك بعلامء الالكم ،حيث" اكنت    

السامي ة اليت  «الروحي ة»بغداد وكثري من املدن الرشقية ال خرى مراكز علمية احتك ت فهيا 

ىل الن اس الإميان ابلتوحيد واملعاد والآداب ادلينية، اليوانني ة اليت محلت  «ابلعقلية» محلت اإ

" لهيم البحث املنطقي والنظرَّيت العلمية  .وابلتايل الاطالع عىل كثري من املقالت 46اإ

الفلسفية اليت مل يعهدها من قبل" ابعتبارها أ ول ما ظهر يف عمل الالكم، مث ترمجت فلسفة 

حىت ظن كثريا  م تأ ثريا،فأ ثرت هذه الفلسفة يف الالك وفهيا املنطق والعمل الإلهيي، اليوانن،

منا هو ابن فلسفة اليوانن"  .47من الناس أ ن الالكم عند املسلمني اإ

أ م هو شاعر  هل هو شاعر؟ أ م هو شاعر مفكر، اختلف الن قاد يف خشصية أ يب العالء،    

آرائـه الفلسفية  فيلسوف؟ آاثره تبني عن أ ن أ وهمام يكن من خالف حول فلسفة أ يب العالء فاإ

 فقد تعرف علهيا، وفلسفته مل تودل من فراغ،" للزومي ات أ م غريه من نتاجه ال ديب،سواًء يف ا

ودرسها دراسة  خاصة اليوانني ة والفارس ية اليت اكنت منترشة يف عرصه بواسطة الرتجامت،

 وعن البوذيني نزعة الزهد والاعزتال، فأ خذ عن اليوانن الاجتاه العقالين، متقنة وتأ ث ر هبا،

 .48املزدكي ة فكرة ادلهر ال معى الشبيه مببدأ  الظلمة اذلي يسبب الرش  والفساد "وعن 

 :49وردت لكمة فيلسوف يف مواضع ش ىت من شعره ،من ذكل قوهل   

ىَل  َرَدْدتِّ 
ِ
 الُْكُسـوُف  تَقَعُ  َمىَت  أَْسأَلْ  فمَلَْ    أَْمـَري الَْخلْقِّ  َملِّيكِّ  ا

نْ  ولُ ـالَْجهُ َسملَِّ  فمََكْ  لَ     االَْمنَايــَـ مِّ َمــ َوُعوجِّ لْحِّ  الَْفْيلَُسوُف  امِّ ابِّ
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ن  أ ي دارس   فكثري  للزومي ات لبد  أ ن يلحظ وقوع مؤلفها حتت تأ ث ري الفلسفة الإغريقية، " اإ

تبدو ك َّنا صدى لتكل اليت برش  هبا  من املعاين واملفاهمي والآراء الواردة يف أ بيات ادليوان،

 كثري من اليواننيني، وعىل ال خص مهنم سقراط وزينون القربيص الروايق وفيثاغور،

والاكتب الرتاجيدي يوربيدس، والفيلسوف املتشامئ بريون، ومبتدع  ودميقراطيس،

ء من ادلَّيلكتيك هرياقليطس، واللكيب ديوجينيس، وأ بيقور وغريمه أ يضا...أ خذ أ بو العال

فيثاغور فكرة اقرتان الفضيةل ابملعرفة والرذيةل ابجلهل. وهذه الفكرة انطلق مهنا سقراط 

 كام تعمل  من هؤلء الثالثة سعة ال فق، وزينون القربيص مؤسس املدرسة الرواقية،

ورضورة الامتس املعرفة من مصادرها همام  والإميان ابلعمل والعقل، والتسامح ادليين واملذهيب،

آابئنا. وهؤلء الفالسفة اندوا برضورة تدريب أ نفس نا  اكنت مباينة ملعتقداتنا اليت ورثناها عن أ

واعتقدوا بوجود الرصاع  وخمالفة أ هواء النفس، والتحمك يف الانفعالت، عىل حتمل املشقات،

داخل نفس الإنسان،ومضن الكون أ يضا،ورصحوا بوجود قوتني متعارضتني يف الكون هام 

ة رمز اخلري والرش.وامتكل فيثاغور ودميقرطيس وزينون وهرياقليطس أ فاكرا النور والظلم

منا يه يف حركة وحتول  علمية حصيحة عن تشك الكون من ذرات متحركة ل تفىن أ بدا،واإ

ن   وقالوا بأ ن  ال رض والكواكب الس بعة تدور حول الشمس، أ بديني، النجوم أ يضا يه  واإ

 50ذرات"والشموس أ يضا تتكون من  أ يضا مشوس،

آراء هؤلء الفالسفة يف كثري من القضاَّي،     من ذكل قضية  يتجىل تأ ث ر أ يب العالء بأ

ىل املادة ،فاملادة عنده قدمية قدم ال زل ،لكهنا خادلة، ويف  ال جسام اليت يرجعها يف أ صلها اإ

 :51ذكل يقول

ىل ال رضِّ أ جساُمنا   ونلحُق ابلعنرصِّ الطاهرِّ   تعوُد اإ

 انسك      مير اليدين عىل الظاهرِّ ويْقيض بنا فرضه 
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كام تأ ث ر أ بو العالء ابلقضية الفلسفية املتعلقة ابلزمان واملاكن ،وهو يتحدث عن مفهوم    

ىل أ ن ه يقول بقدمه وخلوده" . 52الزمن"أ حلق به صفة القدم مما جعل بعض ادلارسني يذهبون اإ

 :53فيقول

 تقَاَدمخالٌق ل يَُشكُّ فيه قدمٌي   وزماٌن عىل ال انم 

ن  حتديد الزمن يبقى فوق قدرة الإنسان وتصوره،     فالزمان قدمي  ل ن ه أ قدم منه. وعليه فاإ

ن  القدم املطلق صفة خاصة ابهلل  نه ليس كذكل .اإ ىل الإنسان،  أ ما ابلنس بة هلل فاإ ابلقياس اإ

 ل ن ه ل خيضع ملقوةل الزمان واملاكن. تعاىل خالق هذا الكون،

 :54وكذكل قوهل

نْتِّقاهُلُ    وَدْهر هَلُ ابلساكنيه ُمُرورُ  ااَن َماَكن َل جَيُوُز اِّ  ُحوَّ

 كام وعدم التنقل، ،روالاس تقرا يرى أ بو العالء أ ن  املاكن يتصف خباصية ويه الثبوت،     

لكن ومن خالل التعريفات السابقـة للماكن  ، ونفى عنه اللون واحلجم وصفه ابلإحاطة.

 وسكوت أ يب العالء عن هذا ال مر، أ و صفة احلدوث عهنا، القدم،،نلحظ غياب صفة 

ال مر اذلي جعل بعض ادلارسني يعتقدون أ ن  أ وجد عدم الاتساق يف رؤيته حول الوجود.

رؤية الشاعر خبصوص املادة والزمان واملاكن يطبعها التناقض ومن بيهنم ادلكتور حامد أ بو 

 ن نثبت ل يب العالء رأ َّي حمددا يف هذه املسأ ةل،"ومن هنا ل نس تطيع أ   : شاويش اذلي يقول

ن  أ اب العالء اكن يناقض نفسه مناقضة رصحية "  .55ولك ما ميكن قوهل يف هذا الشأ ن اإ

 ويتجىل هذا التناقض عندما يس تدل عىل نفي البعث مبذهب أ رسطو طاليس يف قدم العامل،

 : 56وذكل يف قوهل

َدٍم   ن قِّ  َوَهبَّ َمن ماَت لَم جَيَمُعهُُم الفكََلُ   لَو ََصَّ ماقاَل َرسطاليُس مِّ

ىل القول :"بأ ن  املعري اس تلهم        ويذهب ادلكتور مجيل صليبا يف تفسري هذا التناقض اإ

آراءه من قدم العامل أ و حدوثه من منبعني؛ ذا اتبع أ حاكم  أ أ حدهام العقل واثنهيام النقل ؛فاكن اإ
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ذا اتبع أ حاكم النق ذا شعر مبا يف هذين العقل يرصح ابلقدم ، واإ ل يرصح ابحلدوث ، واإ

دراك هذه احلقائق اليت جتاوز طوره" ىل عقهل،واهتمه ابلعجز عن اإ  .57القولني من تناقض عاد اإ

ليه ادلكتور مجيل صليبا ،خري تفسري يف رصاع الهوي ة عند أ يب العالء       ولعل  ما ذهب اإ

آخر سن معره وهم ام يكن من تردد وحرية  أ يب العالء وحريته أ مام تكل القضاَّي الغيبية حىت أ

ل  أ ن  شعره الفلسفي مع ق من مفهوم التثاقف، و شك  لوحة فنية ازدان هبا الشعر  ،اإ

 ل يرجو، اليت اس تقاها من الثقافات ال جنبي ة ؛ مجعت بني القمية الفكري ة والفلسفي ة العريب،

ل الصدق بغض النظر عن  ل  احلق ول ينشد اإ  املشاعر وال هواء والقمي السائدة.يف ذكل اإ

وبذكل اس تطاع أ ن يقمي حوارا متينا بني الثقافات  ، مرجعيات الثقافة العربي ة الإسالمي ة وبني

ذا بنظام فكري ونسق ذهين، وبني ثقافة ال مة وتراهثا. الوافدة، عن حل وتأ ويل قضاَّي  جعز فاإ

ىل الرتاث العريب الإساليم.وبذكل برهن عىل انامت تركها وسمل  أ مره هلل. غيبية،  ئه الصحيح اإ

آداب ال   : اثلثا  :جنبي ةتأ ثري شعر أ يب العالء املعري يف ال

فاملتتبع حلركة ال دب  مل يعد القول بتأ ث ر الثقافات ال جنبي ة ابل دب العريب موضع شك،     

 متازج ادلم العريب ابدلم الفاريس، العبايس،أ ين خاصة يف العرص العريب عرب مراحهل التارخيية،

ن مل تزد عليه مشول ومعقا  "يالحظ أ ن   آاثر العرب يف الفرس مل تكن تقل عام نقلوه مهنم واإ أ

كام اكن لل دب العريب يف ال ندلس تأ ثريه البالغ يف ال دب الإس باين وال ورويب بعد  .58وسعة"

ىل أ ورواب وبذكل شق حيث لعبت صقلية دورا ابرزا يف نقل حضارة املسلمني ذكل،  اإ

ىل العاملي ة.  ال دب العريب  طريقه اإ

 

 تأ ثري شعر أ يب العالء املعري يف معر اخلي ام:

م( يف مدينة نيسابور،فهيا عاش وفهيا دفن 1044هـ/436ودل معر اخليام س نة)     

 (.م1123هـ/517س نة)
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حياة صعبة بسب ظروف عرصه القاس ية ،حيث شهد رصاعات فكري ة  عاش معراخلي ام   

اكن من نتاجئها أ ن زهد فهيا  ، ومذهبي ة، واضطراابت وفنت س ياس ية واليت زادت حياته أ ملا

ل صديق يفهمه ول خالل يواس يه، ومن هنا  وتشاءم مهنا فشعر أ نه يعيش يف غربة،

مس معر اخلي ام مع أ يب العالء الواقع ويف هذا يتقا شاعت نزعة التشاؤم هذه يف شعره.

ادلين اذلين رموه ابلزندقة واملروق  وخاصة فقهاء اس،الاجامتعي املزري وفساد أ خالق الن  

ل  أ ن  يتصدى لهذه ال وضاع البائسة. عن ادلين،  مفا اكن منه اإ

اليت اكن  اجلديدة،خاصة تعالمي أ فالطون ومدرس ته  اخلي ام ابلفلسفة اليوانني ة، معر تأ ث ر    

 ."59ةأ ي الطريقة التعلميية املشائي   قد أ سسها اس مترار لطريقة سقراط؛

ل احلق.     لها، وذكل لقربه من املبدأ  ال و  وهو  يعترب معر اخلي ام العقل أ رشف اخمللوقات وأ و 

ليـه أ بو  "اتفق أ غلب املؤلفني واملؤرخني وخاصة املعنينيالعالء يف تقديسه للعقل. ما ذهب اإ

آراهئام الفلسفي ة من  خلي ام بأ يب العالء املعري فكرَّي، عىل تأ ث را ابل دب مهنم، ملا شاهدوا بني أ

ذكل أ َّنم لكام طالعوا أ شعار  وجوه ش به،جعلهتم يُعنون بدراسة أ شعارهام دراسة مقارنة،

فيعلو اترة برصف اللكامت  وجدوا نفسا واحدا يتخلل بني ثناَّي ال بيات، هذين الشاعرين،

ويبط  ومهنج هذين الشاعرين املشرتك يف فلسفة احلياة، ادلاةل عىل مغزى هذين الفكرين،

ىل نتيجة هذه الفلسفة،  .60ويه املوت" اترة أ خرى ليشري اإ

ن  املمتعن يف أ شعار أ يب العالء ومعر اخليام يلحظ مدى التوافق والتشابه يف املواضيع     اإ

لهيا يف أ شعارهام، ن   اليت تطرقا اإ بعض ادلارسني يرون ما احتوته الرابعيات هو ترديد بل اإ

يقول أ محد الصايف الن جفي مرتمج رابعيات  لكثري من تصورات وأ فاكر أ يب العالء املعري،

آن لكتاب العربية وأ دابهئا، اخليام:" ليدققوا النظر يف فلسفة اخليام  فقد فتحت اجملال ال

ين  رأ يت  كثريا من معاين اخلي ام مأ خودة عن املعري يف ويقابلوا بيهنا وبني فلسفة)املعري(فاإ

 .61)لزومياته( أ و) يف سقط الزند("

 :62يتجىل  تأ ث ر معر اخلي ام بأ يب العالء يف موضوع امخلرة،يقول أ بو العالء   
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َّْت  الَْخْمرَ  أَنَّ  تََمنَّيُْت  َّْت  كَْيَف  جُتَهِّ ليُنِّ       لِّنَْشَوةٍ  َحل  الَْحالُ  يبِّ  اْطَمأَن

 63ويقول:

ي  أَيَأ يتِّ  َعلُ  نيَبِّ لقَةً  الَْخْمرَ  جَيْ لَ       طِّ نْ  ثُْقاًل  فَتَْحمِّ ي مِّ  َوأَْحَزاينِّ  مُهُومِّ

 :64أ خذ اخلي ام هذا املعىن فقال ما تعريبه

ْل     ْزٍق َوأَْرسِّ َ افْتَْح يلِّ اَبَب رِّ ْن ُدْونِّ َمن ِّ اَلاَنمِّ  َريب ِّ َ قُويتِّ مِّ  يلِّ

 َ ـاَل يلِّ ْم نَْشـَوَة الط ِّ ي َوأَدِّ آَلمِّ ْشُت َعْن أ ليَنِّ َما عِّ  َحىتَّ        تُْذهِّ

ومدى سوء احلال  فيرشهبا ليك ينيس مهومه وأ حزانه، متىن  أ بو العالء لو أ ن  امخلر ُحلت،    

ليه، ىل  لو أ ن  نبيا جاء حبمك حتليل امخلر، بل يمتىن أ كرث من ذكل، اذلي وصل اإ فيسعى اإ

 حىت يدفع عن نفسه ضيق احلياة. رشهبا،

ن  تأ ث ر معر اخلي ام بأ يب العالء،    واهتدائه به يف كثري من القمي وال فاكر، وليس ادلافع فيه  اإ

اجلانب الإنساين حلياة أ يب العالء ،أ و لتشابه حياتهيام ،سواء عىل املس توى الشخىص أ و عىل 

ن  تأ ثر معر اخلي ام ابيب العال مبثابة  ء، اكن"مس توى القضاَّي الفكري ة والفلسفية اليت عاجلاها ،اإ

التلقيح والإخصاب لشعر معر اخلي ام ،فهيي مبثابة بذور فني ة وفكري ة  اس تقاها من أ يب العالء 

 . 65وأ نبهتا يف شعره"

ا دار رشور ول يشء يهبج فهيا،    نيا عىل أ َّن  ىل ادل  مث أ ن ك همام  ينظر أ بو العالء اإ

ن ك لن تس تطيع، ا حاولت أ ن حترتس مـن رشورها فاإ ريشة فنان متشامئ يرمس  وك َّن 

ومن حيب ادلنيا  ،صورة يكتنفها الرش  وال مل واحلزن ول أ ثر فهيا للّسور والهبجة لدلنيا،

 يلبس ثوب الصغار واذلةل.

 :66يقول أ بو العالء

َّه ن نيا الكذوَب فاإ ةٍل وَصغار   وَمْن هوَي ادل   رهنٌي بثَويَبْ ذِّ

 :67ويقول  

نْيا عيََل   ِّ يفِّ ادلُّ ثُْل ذاهببقاِئِّ ل  غَابٌِّر مِّ ٌَّة   َوهل أاََن اإ ي  َرزِّ
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يتفق معر اخلي ام مع أ يب العالء يف تقبيح هذه احلياة، وذهما والإابنة عن مصائهبا وفناهئا     

ىل حالته ال وىل، وأ ن  جسم الإنسان يبقى  عنرصه القدمي، أ و معرضا لل ذى حىت يرجع اإ

ىل طبيعته التكوينية  فعندما ميوت الإنسان، وهذا بعد املوت، املمتثل يف الرتاب، يرجع اإ

 :68فيقول ال وىل،

ىل ال رضِّ أ جساُمنا   ونلحُق ابلعنرصِّ الطاهرِّ   تعوُد اإ

 ويْقيض بنا فرضه انسك      مير اليدين عىل الظاهرِّ 

ىل هذا ال صل اذلي نشأ  منه، الإنسان أ صهل تراب،     ويلحق ابلعنرص  ول حماةل س يعود اإ

والقصد أ ن  الإنسان عند منيته،يوضع عليه الرتاب  اذلي ميكن للمتعبد أ ن يتميم به، الطاهر،

 فميكن للناسك املتعبد أ ن يالمسه ويتميم به. اذلي أ صهل الطهارة، ؛

 :69ويؤكد أ بو العالء هذا الرأ ي عندما يقول

 ْ تطْعت اإن رسِّ َبادِّ  ُرفَاتِّ  عىَل ل اختَِّيال رَويًْدا   ْالهَواءِّ  يف اس ْ  العِّ

ـَراًرا     حلًْدا صارَ  قد حلْدٍ  ُربَّ  كٍ  مِّ  ال ضَدادِّ  تََزاُحم من ضاحِّ

يــ يف   نِّ    ـدفـي اايـــَ بَقـ عـىل نـَوَدفـي آبـــ انــال زم لِّ َطوِّ  ادِّ وال

يرى أ بو العالء أ ن القبور متل  سطح هذه البس يطة وسطح هذا الرتاب الفس يح، ويه  

ولكن أ ين قبور ال ولني؟ لقد ابدوا وامزتج رفاهتم   ممتدة أ مامناكذكل منذ غابر الزمان 

ل مقربة كربى، ذلا ل ختتال عىل رفات البرش،ل ن  تراهبا هو  ابل رض، فليست ال رض اإ

آابئك، ن كنت معجبا  رفات أ جساد أ جدادك وأ فطر يف الهواء  بنفسك أ يا الإنسان،ولكن اإ

ىل ذكل سبيال . ن اس تطعت اإ  اإ

نعام النظر يف الرابعي   اخلي ام يتجاوب ويتفاعل مع هذا الاجتاه الفلسفي ل يب  معر ات جندواإ

 :70فيقول العالء؛

 رأ يُت خزافًا رحاُه تدوُر  جيد  يف صوغِّ داننِّ امخُلورِّ               

يهنَا    مُجُجَمة الشاهِّ بَساقِّ الفقِّريِّ                    َّه خُيلطُ يف طِّ  كـأ ن
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يف حقيقة الإنسان  نلحظ أ ن معر اخلي ام تأ ث ر بأ يب العالء، ابلتأ مل يف معىن البيتني،      

ليه يعود، فيصبح الرتاب الطاهر وس يلـة لتأ دية العبـادات وذكل عن  اذلي خلقه من تـراب واإ

ن اكن تشاؤم أ يب العالء، طريق التيـمم، وبه تؤدى الفرائـض واملناسك، اكن دافعه تزهيد  واإ

 لإعـراض عنـها ،متكئا يف ذكل عىل منطلقاته العقدية،وطلب ا الناس يف ادلنيا وخزاَّيها،

ن معر اخلي ام اكن تشاؤمه من ادلنيا، ل   الذلات، منطلقا للمتع و فاإ فادلنيا مس  ول دواء لها اإ

يس تحرض صورة اخلزاف وهو عىل رحاه يصنع أ كواب  حىت وهو يعرب عن مأ ساته، امخلر،

 وهو أ رذل القوم، الفرس بطني ساق الفقري،وهو مكل  اليت ختلط من طينة الشاه، امخلور؛

ىل حقيقة املصري الإنساين،  اليت يس توي فهيا ال مري ابحلقري والغين ابلفقري. وك ن ه يلمح اإ

ن  "    لهيا  اإ ق اإ ادلارس ل شعار املعري واخليام جيد تشاهبا ملحوظا بني املوضوعات اليت تطر 

ليه اخلي ام يف الكثري من رابعياته،ذهب  وبني ما املعري ولكامته يف بعض أ شعاره، مما ميكن  اإ

 .71اعتباره ترديدا ونقال عن املفكر العريب الشاعر أ يب العالء املعري"

سواء عىل مس توى املامرسة أ و عىل مس توى  وعىل هذا يفّس  سلوك معر اخليام هذا،   

ب عبد الفتاح وهوما جعل الاكت عىل مدى تأ ثره العميق بشخصية أ يب العالء وفكره، التفكري

 يعين هذا أ ن  اخليام ابن رويح للمعري؟هل  مل ا يس تفهم قائال: يطرح سؤالا معيقا؛ كيليطو

ن ه يشاطره عىل لك حال مرارته وشك ه وتشاؤمه."  .72اإ

 خامتة: 

جيابي ة بتفاعهل مع الآخر تأ ث را      ت املثاقفة يف شعر أ يب العالء املعري ظاهرة حصي ة واإ شلك 

مفد   اس تطاع أ بو العالء جتاوز ذكل التقوقع اذلي عرفه الكثري من شعراء العرب، فقد وتأ ث ريا،

بداعيا قل  نظريه. جسور احلوار مع غريه، ات من مفا احتوته اللزومي   لينتج يف الهناية معال اإ

آراء فكري   واذلي  تبني عن مدى الريق الثقايف اذلي وصهل أ بو العالء، ة،ة واجامتعي  ة وفلسفي  أ

نتاجه حنو العاملي  قفز   ة.ابإ
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آخر ل ختلو من الفضيةل،     ن  التثاقف معها  رضورة خترتق لك ال عراف، ول ن  ثقافة ال  فاإ

من هذا املنطلق تفاعل أ بو العالء املعري مع الثقافات الوافدة عىل  لتأ خذ طابعها الإنساين،

مس تفيدا ورات املتسارعة ،والتط ، واس تجابة  منه لسريورة التغري،اجملمتع العريب بعني العقل

ىل ثراء شعر أ يب العالء ثراءً ال مراذلي  من هذه الثقافات، آفاق  كبريا، أ دى اإ فتوسعت أ

ثبات  أ خيلته، وتعددت صوره، ىل اإ وبذكل قفز ابلشعر قفزة معالقة ؛ملا معد بشعره اإ

والثقافات اليت لكن هذه العلوم اليت حصلها من دلن الغري  ة.ة والفلسفي  النظرَّيت العلمي  

ب هبا، ل  أ ن ه اس تطاع أ ن يلوَّن   ريها املبارش يف ذاته ووعيه،ورمغ تأ ث   تأ د  ا خبصوصيات اإ

 ومقومات هويته الثقافي ة العربي ة الإسالمي ة.
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