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مة مقدِّ

املنهج أجل من

سنني منذ أعلنته الذي الرأي هذا إىل انتهيت حتى سنني، العالء أبا تفهمُت
بذلك فلعله اليوم، نُرش حتى والرتديد، للمدارسة بعدها تركتُه ثم (١٣٥٩ه/١٩٤٠م)

قويٍّا. سويٍّا الحياة جاء قد يكون
أو كامًال نظيًما، أو نثريًا العالء أبي آثار من الشمس رأى قد أن أحسب ما كل قرأُت
قد آثاره من ي ُسمِّ الذي كل وال جاءنا، قد العالء أبو خلَّف الذي كلُّ وليس … منقوًصا
— حويل قومي كاكتفاء — وجد بما اكتفائي كان وبذلك طالبه. يف الجد من الذمة أبرأنا

1… إليه وأدعو أفهمه كما األدبي باملنهج وفاء غري
نُرش الذي كلُّ وليس نرشها، صور خري يف املعروفة النسخ عىل قراءتي يف واعتمدت
— حويل قومي كاكتفاء — نُرش بما اكتفائي كان وبذلك … ه نصُّ ق وحقِّ نسبُه أُثبت قد منها

… إليه وأدعو أفهمه كما األدبي باملنهج وفاء غري
بعدما إيثاًرا، باملنهج الوفاء عدم آثروا قد — وجماعات أفراًدا — قومي يكن إن أنه عىل
حولهم، الغرب يف املحدثون به ُعني ثم قبلهم، آباؤهم به ُعني وبعدما جهاًرا، إليه دعوا
قويل، به أقدم ذا أنا ها ثم … اضطراًرا الوفاء غري من القدر هذا إىل اضطررت إنما أنا فإنِّي
… هذا؟ كان ِلم تدري فهل التقريظ، أو بالتقديم رضاك يلتمس حيث معك الحديث صدر
نفسه. املنهج أجل من كان إنَّما باملنهج، الوفاء غري من كان ما إن لك: قلت ما إذا تعجب ال

بعدها. وما ص٨٤ املرصي»، األدب «إىل كتاب يف الخويل أ. 1



العالء أبي يف رأي

وداخيل خارجي األدبي املنهج

كالجمع األدبي؛ الدرس خطى من اليوم ونذكر أمس ذكرنا الذي هذا أنَّ األمر وجلية
ودعاماته جنباته املنهج: من هي إنما … لها املتثبت التحقيق ثم للنصوص، املستقيص
املستشف، الدقيق الفهم من ذلك بعد ما ثم … الخارجي املنهج ها: فسمِّ شئت إن أو املادية،
العناية علينا تجدي وال … الداخيل املنهج ه: فسمِّ شئت إن أو وروحه، لبابه املنهج من هو
قلت، ما الخارجي املنهج يف قلت فلما … الداخيل للمعنوي طلبًا إال الخارجي املادي بهذا
تقديري— سنحت—يف العالء، أبي إحياء يف املتكررة2 املناسبات كانت ثم علمت، ما وعلمت
ألنه وفنه؛ العالء أبي دراسة من فيه املرجو املثال وتقديم الداخيل، املنهج يف للتحدث فرصٌة
وظروفها حياته ويف نفسه، عن الحديَث الناس صدق قد رجل — بعيد منذ أنست فيما —
والتحليل النفيس، لنتفهم رحب مجال أولئك، كل يف … وتساميه وسعته فنِّه يف ثم وأزماتها،
أبو يكون وبذلك وعقدها، البرشية النفس عن الحديثة الدنيا عرفت بما واالنتفاع الشخيص،
ويقوم البحث، هذا إليه يهدف ما وهو … الداخيل األدبي باملنهج للعناية مثال خري العالء
شخصيُة فيه تتصل نفيس، أساس ذا صحيًحا فهًما وأدبه أديبنا فْهم يف الرأي ذلك عليه

تقليدية. مقررات أو ادعائية بنظرات فيه يكتفى وال بأدبه، األديب

الداخيل املنهج إكمال

أجلُّ أنها نؤمن التي املرجوَّة الغاية تحقيق عىل املثابرة املثال، وذلك الدرس، هذا من نحاول
الدستور هو واملنهج … وتكميله املنهج تحرير هي: تلك األدبيَّة، حياتنا ينقص ما وأكرب
يف قواه تنوع عىل اإلدراك قواعد ويضبط ألوانه، اختالف عىل التفكري أصول يقرر الذي
يُؤخذ، وعنهم واإلكمال التحرير هذا الناس يلتمس والجامعيني الجامعة وعند … اإلنسان
ذلك حال فما وإال الكامل، املصحح املنهج عىل يُقم لم ما أعمالهم من عمل يف خري وال

للمعري، أسبوع إقامة ١٣٥٦ه سنة األول فؤاد بجامعة اآلداب كلية اعتزام املناسبات هذه أوىل كانت 2

بتشييد الرجل ذكرى إحياء عىل والغرب الرشق تعاون عن األخبار إذاعة ثانيتها كانت ثم … يقم لم وإن
دريس نتيجة أذيع أن رأيت الثانية املناسبة ولهذه عنه. ُكتب ما جميع تضم مكتبة جانبها وإىل له، مقربة
خالصة فألقيت امللكية، الجغرافية الجمعية يف السنوي موسمها الكلية تنظم التي العامة املحارضات يف له

١٩٤٠م. سنة أبريل شهر يف بمحارضتني الرأي هذا
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الفن، ويتذوق الشخصيات، ويحلل العصور، فيصف وتاريخه: األدب درس يُعاني الذي
كل يف التناول الجريئة املدى البعيدة األحكام تلك ويحكم واألفراد، األمم مزاج عن ويتحدث
أيًضا ا نصٍّ يقرأ كيف ا وأمَّ ا، نصٍّ يحقق كيف وال ا، نصٍّ يُثبت كيف يدري ال وهو جميًعا، ذلك
املنهجية باملسألة العناية كانت ذلك: أجل من ! وأشقُّ أبعد عليه فهو متفهم دارس قراءة

األدبيَّة. النهضة به تخدم ما وأعظم آكد
ذلك أقيِّد أن الحقِّ من فإنَّ ! األدبيَّ املنهج لوا أصَّ قد القدماء إنَّ قريبًا: — قلت ولنئ

غري. ال إليه أرشنا الذي الخارجيِّ للجانب تأصيل بأنَّه
حتى يزال ال ما وتحريرها وإثباتها ونقلها النصوص جمع يف القواعد من قرَّروا فقد

… للبقاء صالًحا كافيًا اليوم
يوفوا لم فيه أنهم تقرير من لنا مفرَّ فال النصاألدبي لفهم املتناول الداخيل املنهج أما
بني ما بفرق ليقاس منه اليوم ينبغي ما وبني فيه عملهم بني ما فرق وأن الواجب، عىل
وظواهره، بالكون اإلنسان معرفة بني وما الشاهد، ويومنا الغابر أمسهم بني العقيل التقدم

الحارض… وعهدنا البعيد، عهدهم يف وقواها، والنفس
وعمل فيه، عملهم من فذكرنا وتصحيحه، الخارجي املنهج تحرير إىل دعونا ما فإذا
التكميل نطلب إنما األدبي النص وفْهم الداخيل، املنهج يف فإننا ويفيد، يتكامل ما غريهم3
وكذلك ضعيًفا، مبهًما شعوًرا به شعروا أو السبيل هذا يف ينالوه لم ما وزيادة واإلضافة

الداخيل. املنهج وتكميل الخارجي، املنهج تحرير اثنني: بعملني نقوم أن يجب
النص فْهم يف عليه نتابعهم ومضينا عنهم، ورثناه ما تقدِّر أن التكميل هذا لك ويبنيِّ
تفسريًا نفرسه فحسب، ولفظه مادته من النص نفهم إنما وترانا تراهم إذ وتذوُّقه؛ األدبيِّ
اإلعراب بني ما بقدر نحويٍّا توجيًها ونوجهه قليًال4 السطح عن بعيًدا أو سطحيٍّا لغويٍّا
العمل من ليست النحوية، بالصناعة خاطئة عناية إىل ذلك نُجاوز لم إن صلة، من واملعنى
قد بل — إيماءً إليه تُشري بيانًا أدبي تفنن من فيه ما نُبنيِّ ثم … ما يشء يف األدبي
حدود ويف … وتدارسناها ورثناها التي الفلسفية البالغة مقررات — أحيانًا إليه تُيسء
ونتذوَّقه األدب نفهم — وجمودها ضيقها عىل — البالغية النحوية اللغوية الخطة هذه

(مخطوطة). وحديثًا قديًما النقيل املنهج عن اآلداب بكلية املاجستري لطلبة محارضات الخويل، أ. 3
هذا، لكاتب التفسري رسالة من القرآن مفردات دراسة كيفية يف العميق اللغوي التفسري وصف راجع 4

الُكتَّاب. لجماعة الثانية الطبعة ص٤١–٤٤،
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العالء أبي يف رأي

ذلك يف ع تجمَّ قد والناس املتفنن بني ما كل وكأنما … عليه ونحكم ونؤرخه ونقدِّره وننقده
والقواعد … جامًدا أثريٍّا بيانًا املفردات ببيان املعاجم ه تحدُّ الذي اللفظي املادي الكيان
القويل الفن لجمال البالغية والضوابط … وتصنُّعها سطحيتها يف الجمل لتأليف النحوية
يُعربِّ حينما الفن وإن … أبًدا الحطام هذا الفن كان ما والجمال ال !… وتصورها جفافها يف
وخطرات خلجات ل يُسجِّ إنما األدب، هو الذي الكالمي التعبري ذلك بالجمال اإلحساس عن
وألفت ه، حسَّ هت ووجَّ ذوقه، دبَّرت التي هي التعبري لصاحب نفسيَّة تيارات بل وجوالت،
ملك وقد يجد، ما يقول ُمسحًرا مستهًوى معه يكون قويٍّا دفًعا أحيانًا لتدفعه وإنَّها نصه،
إعرابه، أقام أو لفظه، نظم كيف الواعية قواه تُقدِّر أن قبل لسانُه به فجرى نفسه عليه
لعل بل … إلخ وتأخريًا تقديًما أو وتنكريًا، تعريًفا عبارته، ق نسَّ أو استعارته، وأجرى
تأليفه، وتبنيُّ قوله، تدبُّر إىل — يحتاجون فيمن — يحتاج قد نفسه األثر صاحب األديب
القويل الفنَّ عانوا والذين … يتأمل وقارئ يتفهم، سامع من ذلك يف حاجة أقل يكون فال
األدباء والنُّقاد … بديًها ويفهمونه جليٍّا، أصُفه الذي هذا يُدركون صوره من صورة يف

… جيًدا ذلك يعرفون
القول، وتؤلِّف الفن، تصنع نفسية لقًوى الخارجي الظاهر هذا وراء إنَّ … نعم
لم إراديٍّا ليس ما منه أن زعمت لو بعمل املتفنن، يد عىل كله ذلك وتجري املعنى، ر وتصوِّ
لم وإن قوية، آثاًرا كلِّه لذلك تحمل لتظل األدب صاحب عبارات وإن … تبعد ولم تخطئ
وعىل املادية، الطريقة أصحاُب يستبنها لم وإن جلية، اللفظية، الخطة أصحاُب بها يشعر
املعرفة بأضواء ويتبينها الوجدانيَّة، وملحاته النفسيَّة، بخربته ذلك يلتمس أن الفنِّ متفهم

… وتأثريها وتأثرها، وحياتها، النفس، لحركات اإلنسانية
… نفسيٍّا فهًما واألديب األدب فنفهم لألدب، الداخيلَّ املنهج نُكمل أن ينبغي وكذلك
… الرأي هذا إىل فيه انتهيت إذ العالء؛ أبي فْهم من املثال هذا النفيسسْقت الفهم ذلك ومن

التكميل هذا أركان وأبنيِّ واألديب، لألدب النَّفيس الفهم خَطى هنا لك أُجمَل أن شئت ولو
إنَّها: لقلت للمنهج املنشود

فهمك يف يتصل بحيث متماسكة وحدة له أنَّ وعىل جملة، األديب أدب يف النظر (١)
عىل فنٍّا فنٍّا إليه وناظر فنونه، عىل منسقه أنت ثُم … بآخره وأوله ببعيده، قريبه وتذوقك،

هنا. اإلجمال هذا من بأوسع بعد أصفه الَّذي النحو
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األدبيَّة الشخصية تفهم كما صاحبه بشخصية األدب وفهم بأدبه، األديب وصل (٢)
ظروفها يف الشخصية فْهم من يتقدَّم إذ تداخل، وال دور غري يف صاحبها بآثار نفسها
الخفايا هذه فهم من يتأخر ثُم األدب، خفايا فْهم عىل يُعني ما إليها وما والحيوية الجسميَّة
هذا يف واألديب األدب بني الوصل فيتم لصاحبها، النفسية الشخصيَّة فهم يُكمل ما األدبية

مضطرب. غري مجِديًا وصًال النفيس الفهم
الدقيق املجرب النفيس الدرس دوائر يف ويُعَرف ُعِرَف بما املتجدد! الدائم االنتفاع (٣)
النفيس — الدرَسني بتعاون االنتفاع هذا ويتم وغرائزه، ومشاعره وملكاته اإلنسان لقوى
باألضواء األدباء تمدُّ التي املثمرة بالعناية األدبي النفس علم يخصُّ تعاونًا — واألدبي

الفنون. يف ذلك آثار عن لهم وتكشف األنفس، لفْهم الكافية

باملثال هنا ُمكتفيًا واألدب لألديب النفيس الفهم ألركان اإلجمال هذا عىل اآلن أزيد وال
لعلها أخرى، لفرصة الخطوات هذه تفصيل تارًكا العالء» أبي يف «رأي يقدمه الذي العميل

نفسه. العالء أبي لدرس تكميًال تكون — هللا أعان إذا —

متصلة حلقات

يف اآلن قبل أحاوله لم القول، من بدًعا لألدب النفيس الفهم عن به أحدثك الذي هذا «وليس
املختلفة صورها يف األدبية الدراسة اتصال تقدر حني إنَّك بل ، كالَّ األدبية: مناهجنا تحرير
تأصيل سبيل يف املدى ضيقة غري العهد بعيدة بمحاوالت مني مسبوًقا القول هذا تستبني
البالغة منهج تكميل يف اآلن قبل كان ما املحاوالت هذه ومن … األدبيَّة النفسيَّة الدراسة
األدبي النَّفس بعلم القول فنِّ صلة تدعم نفسيَّة بمقدمة له يُقدِّم قول» «فن تصري بحيث
… أدبها وتاج األكرب العربية كتاب وهو للقرآن النفيس بالتفسري القول منها أنَّ كما …
هذا عن حديثي ثُم … التفسري يف النَّفيس األصل لهذا قليل غري تطبيق يف ذلك من تمَّ وما
يف النفيس العنرص أنَّ تقدير عىل يقوم تعليًال وتعليله للقرآن»، النَّفيس «اإلعجاز يف الرأي
رفع إىل بل واألديب، لألدب النفيس الفهم إىل اليوم دعوت ما فإذا وروحه،5 لبابه هو األدب
حلقات هي بل الرأي، بادي وال اليوم، عمل ذلك فليس لألدب» النفسية «املدرسة قواعد

هذا. لكاتب النفس» وعلم «البالغة رسالة يف كله ذلك عن اإلجمال اقرأ 5
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العالء أبي يف رأي

… الرأي هذا أهديُت هنا ومن ُمتَّسًقا، قويٍّا بينها االتصال وترى آخَرها، أولُها يشدُّ متصلة
األدب.» دراسة يف النفسيَّة املدرسة من القواعد يرفعون الذين إىل

أيًضا … البيئة ثُمَّ

عن كلمتي اآلن قبل سبقت وقد وتكميله، وتحريره األدبي املنهج عن الحديث د تردَّ وإذ
وتاريخه، األدب درس يف ذلك مراعاة ورضورة ببيئته، الفن تأثر وشدة األدب»، «إقليمية
بيئته؟ أبناء أحُد به يقوم أن العالء» «أبي لدرس أهدى إذن يكون أفال سائيل: فلعلك
تقدِّرها. أن ينبغي املدروس األديب ويف الدرس، هذا يف أشياء هناك لكن … نعم أن فأجيبك:
سمات وتبني العالء، ألبي النَّفيس الكيان فْهم حاولت إنما فإنِّي الدرس: يف ا فأمَّ
ومعنًى، لفًظا، ألدبه: الدرس بقية من ذلك وراء ما وتركت يشء، كل قبل الفنية شخصيته

له. باٍق وهو مني أهدى بيئته ابن يكون ذلك ويف وموضوًعا،
صاحبنا: درس يل ن يحالَّ كبريان معنيان فهناك املدروس: يف وأما

باطنه عىل عكف قد الوجود ظواهر من حوله عما مبكًرا عينَيه أغمض حني أنَّه أولهما:
أقدار عىل واعتمد عليه، املادية البيئة أثر ما، نوًعا فخفَّ ومحفوظه، مذخوره يستلهم
قريبة األخرى البيئات أبناء وبني بينه لة الصِّ جعلت للعربية، األدبي املرياث من مشرتكة

قوية.
بجعل — كاد أو — تفرَّد قد العربية أدب يف العالء أبا أنَّ األخطر، األجلُّ وهو وثانيهما:
الدين، كان كما واإلنسان، الكون لفهم أداًة — الفن يكون أن ينبغي كما — القويل الفن
أخضع وبذلك خالدة، إنسانية محاوالت من ذلك، غري وكان العلم، وكان الفلسفة، وكانت
آفاق عىل ذلك من وأرشف ووجدانه، املتفنن لتأمل الكربى والكون الحياة ُمشكالت
من — كله بذلك — فدنا سعتها، يف والتصوف والتدين التفلسف آفاق تالقي بعيدة
بالفن مستمتع لكل وساغ العربية، أدب متذوقي بله جميًعا، اإلنسانية متفهمي نفوس
اإلنسانية، للروح الكربى الخفقات فيجد العالء أبي آثار يف يجول أن الوجود يف متأمل

النفسيَّة. الخربة أضواء له تكشفه ما البرشي الهيكل هذا أرسار من ويُبرص
الرشقية غري أو الرشقية بل — العربية البيئات من قريبًا العالء أبو كان القدر وبهذا

بيئته. أبناء عىل درسه يقرص ال قربًا — أيًضا
… وبعد
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مقدِّمة

أساس عىل وفنه العالء أبي درس حاولت واستكماله، الداخيل األدبي املنهج أجل فمن
ال أرواحهم من فنَّهم لنفهَم األساس؛ هذا مثل عىل جميًعا أدبائنا درس إىل وأدعو … نفيس

فحسب. ألفاظهم من

الخويل أمني
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الدهر عىل

ال��ي��ب��س ض��وءه غ��طَّ��ى ال��ج��م��ر ك��أنَّ��ه ن��ب��اه��ت��ه ع��ن��ه ن��أت م��ا وخ��ام��ل

نباهتُه قط عنه نأْت فما نفَسه، عنى ولعله العالء، أبو الحبيس املتوحد قال هكذا
الدائمة، العناية موضع العالء أبو كان الحديث العرص هذا ويف … واستتاره انكماشه رغم
قرابة ومنذ 1… اإلنجليزي الشاعر ملتن وبني بينه يُقارن كان سنة وخمسني بضعة فمنذ
يدرس مىضكان قرٍن ربع ومن 2… األملاني الفيلسوف بشوبنهاور يُقابل كان عاًما ثالثني
يف به ليطوف مرقده من يبعثه الشام4 أبناء أحد كان حينما األوىل3 املرصية الجامعة يف
وعظماء الفالسفة ورءوس والفنون الحكمة آلهة معه يلقى وفرنسا، وإيطاليا اليونان بالد

متصًال. اليوم حتى الحديث هذا زال ما ثم الرجال،

بعدها. وما ص٤٤٩ م١٠، املقتطف 1
باشا. الوهاب عبد ح. ح. بقلم السبيل» «ملقى رسالته مقدمة 2

بك. حسني طه للدكتور العالء» أبي «ذكرى 3
يف قلَّده ثم ١٩١٥م، سنة ببريوت ُطبعت التي املعري» «فردوس رسالته يف األرناءوط معروف األستاذ 4

قلَّد. من ذلك



العالء أبي يف رأي

بينهم يعهدوا لم املسلمني وأن ا،5 حقٍّ فيلسوًفا كان العالء أبا أن إىل املحدثون انتهى
أقوال إىل والعملية،6 العلمية الفلسفة بني جمع قد مثله، فيلسوًفا وحديثهم قديمهم يف

ذلك. تُشبه
واختلجت الغزير، األدُب ذلك عنها صدر التي العنيفة القوية الشخصية هذه ولكنَّ
الفلسفة، وأقسام املعرفة، فروع جميع يف واملعاني الخواطر بأشتات صاحبها جوانح
النَّفيس الكيان لفهم جديدة محاولة وهذه للبحث، ومجاًال للدرس، موضًعا تزال ال
عىل العامة شخصيته وتقدير وتوجيهها، حياته يف املؤثرة العوامل وإدراك العالء، ألبي
يف ذهاب وال الفروض، يف إرساف دون للرجل والنفيس الجسمي الواقع من أساس
املحاولة هذه إىل الغيب بظهر العالء أبو اطلع وكأنَّما … بعيد حدٍّ إىل االدعائية االعتبارات

قال: يوم فهمه يف الجديدة

م��س��ت��ع��ادا م��ع��نً��ى ك��ررت ك��م��ا رج��ال ل��ي��ف��ه��م��ن��ي ي��ك��ررن��ي
١٥٨ :١ الزند سقط

وحكيم الفيلسوف، الشاعر ودعوه بالفلسفة، الرجل بوصف املحدثون ولع قد وإذ
من أساس عىل القول نُدير فإنَّا ذلك، وأشباه الحكماء وإمام الحكماء، وشاعر الشعراء،

عن: فنتحدث الفلسفي التقسيم

العالء أبي عند املعرفة مسألة

والغايات:7 الفصول يف يقول النظم. قيود من وفكاك القول، من سعة يف وهو
كما املتواتر.» والخرب املدرك، والعيان الثابت، بالقياس أشياء: بثالثة العلم «يُدرك
معني.»8 الثالثة لهذه هللا ونور ربيء، والنظر خبيء، والخاطر نبيء، «العقل يقول:

ص٣٣٠. أوىل، طبعة العالء، أبي ذكرى 5

ص٤٠٨. السابق، املصدر 6
ص٤٦٨. 7

ص٢٠٨. 8
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الدهر عىل

شعره يف ذلك يؤيد وهو والخرب، واملشاهدة، العقل، وسبيلُها ممكنة عنده فاملعرفُة
يقول: إذ ويكرره،

راج ال��م��ه��ي��م��ن غ��ي��ر ي��رُج��َون وال ب��ه��دي��ه ت��ه��دوا ال��ع��ق��ل س��ب��ي��ل ف��ي خ��ذوا
ب��س��راج ح��ج��ى م��ن ك��ل م��م��ت��ع ف��إن��ه ال��م��ل��ي��ك ن��ور ت��ط��ف��ئ��وا وال

9١٦٩ :١

م��ج��ازا ي��ق��ول أن ل��س��ان��ك واح��ب��س ه��داي��ة أردت إذا ح��ج��اك ف��اس��أل

٦ :٢

ال��ف��ك��ر غ��ي��ر ال��ن��ه��ج ي��ك��ش��ف وم��ا ال��دل��ي��ل ه��ذا ح��ار ف��ق��د ت��ف��ك��ر،

٣٥٧ :١
ويقول: الوصول، سبيل الصحيح التفكري ويرى العقل، هدى إىل فيطمنئ

ص��ع��ب��ا م��ا ه��ان ص��ح��ي��ح ع��ق��ل ف��س��اد يُ��م��ازج��ه ال ف��ك��ًرا ت��ف��ك��رت إذا

٨٣ :١

وال��ف��ك��ر ب��ال��روي��ة إال ال��ن��اس م��ن غ��ائ��ص ال��ح��ق درة ي��ت��ن��اول ول��م

٣٠٥ :١

الجمالية بمطبعة املطبوعة هي هنا إليها املشار والنسخة للصفحة، والثاني اللزوميات لجزء األول الرقم 9
١٣٢٣ه. سنة بمرص
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العالء أبي يف رأي

م��ع��ت��رك��ا ال��ه��ي��ج��اء ف��ي ت��َر ول��م ع��ن��ه ح��ام��ل��ه ال��ث��ق��ل أل��ق��ى ال��ع��ق��ل ص��ف��ا ول��و

١٣٣ :٢

فقال: ذلك يف ظنه وحسن

غ��ي��وب ب��ع��ل��م ج��اءا ب��ت��ج��رب��ة ال��ف��ت��ى م��ن ال��م��ص��ي��ب ال��ظ��ن ق��رن إذا

١٠٢ :١

الحرية: من مخلًصا االستدالل يف ورأى

اس��ت��دل ل��م��ا ف��وف��ق م��س��ت��رش��د ت��ح��ي��ر

٢١٧ :٢

ذلك: يف قوله من فكان املطمنئ، الواثق حديث القياس عن وتحدث

ب��ال��خ��در ال��م��وت ب��ع��ض ت��ع��رف ف��ال��رج��ل ت��ره ت��ك��ن ل��م أم��ًرا ك��ان ب��م��ا وق��س

٣١١ :١

واس��ت��م��ر ق��ي��اٌس ص��حَّ ف��ل��ق��د ال��ن��ه��ى ت��ع��ِص ال ال��م��ل��ح��د أي��ه��ا

٣٥٣ :١

يقول: الخرب تصديق ويف

ت��ك��ذي��ب��ا ق��ال م��ا ع��ل��ى ال��ك��ذوب واج��ِز م��وض��ع��ه األن��ب��اء ل��ص��ادق��ك ف��اع��رف

٨٨ :١
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الدهر عىل

رزأ: الصادق تكذيب ويرى

ك��اذب وت��ص��دي��ق م��نَّ��ا خ��ب��رة ع��ل��ى ص��ادق ت��ك��ذي��ب ال��رزء أدام وم��م��ا
٩٧ :١

عليها الخطأ ويدخل للمعرفة، املدارك هذه يُفسد مما فيحذر قُدًما يميض وهو
ونظره: حكمه عىل سبيًال لهما يدع وال وعاطفته، هواه بالعقل الحاكم يتقَي بأن فينصح

ي��ق��ل��ي وم��ن ي��ح��ب َم��ن ل��دي��ه ت��س��اوى ب��ال��ح��ج��ى ي��ح��ك��م األش��ي��اء ف��ي ك��ان وَم��ْن

١٨٤ :٢
عقله: إىل األخبار مستمع يرجع وأن

ف��ل��ي��خ��ت��ب��ر ذاك ف��ي ش��ك ف��إن ب��ال��ح��دي��ث ص��ادق وخ��ب��ره

٣٥٩ :١

ون��ك��ر ع��رف إل��ي��ه ف��ي��ض��وي ـ��ع��ق��ل ب��ال��ـ ي��وزن ال��م��س��م��وع وال��ح��دي��ث
٢٨١ :١

يخاطب ذلك يف قوله فمن به، التامة الثقة ر يوفِّ فيشء ومقدرته للعقل تمجيده وأما
الروح:

ق��ب��س��ا ال��ح��ج��ا ن��ور م��ن أع��ط��اك وال��ل��ه ب��ه اه��ت��دي��ت م��ا ع��ق��ل م��ص��ب��اح ت��رك��ِت

٢٧ :٢
والتصديق: باإلكرام أوىل والعقل

وت��ص��دي��ق ب��إك��رام أول��ى وال��ع��ق��ل ك��اذب��ه��م ت��ص��دي��ق ف��ي ال��ع��ق��ل ن��ك��ذب

١٢٦ :٢
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العالء أبي يف رأي

جميًال: رآه ما فافعل العقل وعليك

ال��ش��وار م��ش��ت��ار ف��ه��و ج��م��ي��ًال رآه م��ا واف��ع��ل ال��ع��ق��ل ع��ل��ي��ك

٣٢٦ :١
النادي: ضمه مشري خري والعقل

ال��ن��ادي ��ه ض��مَّ م��ش��ي��ر خ��ي��ر ف��ال��ع��ق��ل ه��دًرا غ��ي��ره وات��رك ال��ع��ق��ل ف��ش��اور

٢٢٩ :١
املدار: قطب والعقل

وتُ��داُر ك��لُّ��ه��ا تُ��دبَّ��ر ف��ِب��ه رًح��ى ل��ه واألم��ور ق��ط��ٌب ال��ل��بُّ

٢٦٧ :١
هلك: العقل بسوى اهتدى ومن

ت��ب��َال ط��ال��م��ا م��اءً ي��ه��دي��ه ب��ات م��ن أورده ال��م��ع��ق��ول ب��س��وى اه��ت��دى م��ن

١٦٩ :٢
وأعوانه: أنصاره أفضل والعقل

وأع��وان��ي أن��ص��اري أف��ض��ل ب��ال��ع��ق��ل ن��ش��وت��ه��ا ط��ي��ب أش��ري ال��راح أش��رب ال

٣١٥ :٢
بالثريا: يناط حبل والفكر

ال��ط��رف ذل��ك ب��ال��ث��ري��ا ي��ن��ط م��ن��ه ط��رف ع��ل��ى ت��م��س��ك م��ت��ى ح��ب��ل ال��ف��ك��ر

٨٩ :٢
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الدهر عىل

يغيض: ال بحر والعقل

ت��غ��ت��رف األي��ام ب��ن��و وم��ن��ه ش��ي��ئً��ا غ��وارب��ه غ��ي��ض��ت م��ا ك��ال��ب��ح��ر وال��ع��ق��ل

٥٩ :٢

مشمًسا: نهاًرا ليلك يحيل والعقل

م��ش��م��س ب��ع��ق��ل��ك ل��ي��ل ف��ي م��ب��ي��ت��ك ي��زل ال ال��ع��ق��ل ت��س��ت��ع��م��ل إن وإنَّ��ك

٣٣ :٢

العقل: سوى العالء ألبي إمام وال

وال��م��س��اء ص��ب��ح��ه ف��ي م��ش��ي��ًرا ـ��ق��ل ال��ع��ق��ـ س��وى إم��ام ال ال��ظ��ن ك��ذب
واإلرس��اء ال��م��س��ي��ر ع��ن��د ـ��م��ة ال��رح��ـ ج��ل��ب أط��ع��ت��ه م��ا ف��إذا

١٩ :١

العقل: سوى له إمام وال الدنيا عن وسريحل

ع��ق��ل��ي س��وى إم��ام��ي م��ا ع��ن��ه��ا وأرح��ل ج��اه��ًدا ال��خ��ي��ر إل��ى ي��دع��و م��ن س��أت��ب��ع

١٨٣ :٢

عنده: نبيٌّ املتبوع اإلمام العقل وهذا

ن��ب��يُّ ع��ق��ل ف��ك��لُّ ف��اس��أل��نْ��ه ب��ع��ق��ٍل ُخ��ص��ص��َت إن ال��غ��رُّ أي��ه��ا

٣٦١ :٢
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العالء أبي يف رأي

االطمئنان، هذا املعرفة إىل يطمنئ حني وهو … نبيء العقل يقول: ناثًرا سمعناه وقد
ويقول: ويخالفها، السفسطة يشاجر التمجيد هذا العقل ويمجد

ن��ع��م��ى وال ش��ق��اء ال أن أث��ب��ت��وا ف��ه��ل ح��ق��ي��ق��ة ألم��ر م��ا أن��اس وق��ال
س��ع��م��ا10 ب��ه��م ال��ض��الل خ��ي��ُل ج��رت ح��ي��ارى م��ع��ش��ر وال��ن��ف��ي اإلي��ج��اب ف��ي وش��ك��ك
زع��م��ا أك��ذب��ن��ا ال��ن��اس ربُّ وي��ع��ل��م وت��ش��اج��ر م��زع��م ف��ي وه��م ف��ن��ح��ن

٢٤٢ :٢

ك��ان ح��ي��ث ن��اظ��ره م��ن ي��ب��ه��ت ص��خ��رة م��ن أوق��ح ال��ف��ت��ى ه��ذا
ك��ان ال��ق��ول ف��ي اإلل��ح��اد ع��ن وه��و دي��ن��ه ف��ي اإلخ��الص وي��دَّع��ي
م��ك��ان ف��ي ال ال��ج��س��م وأن خ��م��س ن��ص��ف��ه��ا م��ا ال��ع��ش��ر أن ي��زع��م

٣٣٣ :٢

وهو وحده، للعقل إال يؤمن ال عقيل رجل املعري إن فتقول: معه ومثله كله ذلك تسمع
خاصة.11 العقل عىل االعتماد يف واملسلمني اليونان من النظريني الفالسفة رأي يرى

النقل بخطر شعر املتواتر بالخرب العلم أدرك بعدما فإنه إليه، واستمع رويدك لكن
إياها. وإفساده األخبار عىل

وت��ك��ث��ي��ر ت��ق��ل��ي��ل ال��ق��ول وآف��ة ب��ه��ا س��م��ع��ت أن��ب��اء غ��يَّ��ر وال��ن��ق��ل

٢٥٩ :١

ال��ن��اق��ل ك��ذب ل��ي ب��ان وق��د م��خ��ب��ر ب��إس��ن��اده أت��ان��ي

٢١١ :٢

للخيل). (ال القاموس يف كما لإلبل لكن السري من رضٌب ْعم السَّ 10
.٣٤٠ ص٣٣٩: أوىل، ط العالء، أبي ذكرى 11
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وتساءل: لهذا األخبار فاتهم

وأس��م��ار؟! أب��اط��ي��ل ذاك ك��لُّ أم ف��ن��ق��ب��ل��ه ال��ح��اك��ي م��ن ق��ول ص��حَّ ه��ل

٢٥٧ :١

ال��ش��ارد ال��خ��ب��ر ه��ذا أي��ن م��ن راش��ًدا ف��ق��ل أم��ًرا خ��ب��رت��ن��ي

٢١٢ :١
عنده: متهمة القايض يدي بني العدول يؤديها والشهادة

ع��دول��ه ال��ق��اض��ي ل��ن��ص��ه��ا أق��ام ب��زور وردت ش��ه��ادة ورب

١٧٥ :٢
الديني: الخرب وهاجم

ُخ��بْ��ره��ا ال��ن��اس ع��ل��ى أع��ي��ى ط��رق ل��ه��ا ش��ج��ون��ه��ا ك��ث��ي��ر أن��ب��اء أت��ت��ن��ي
وَح��بْ��ره��ا ال��ي��ه��ود ودي��ان ـ��م��ج��وس ال��ـ وم��وب��ذ ال��ن��ص��ارى ق��س دون��ه��ا ص��ف��ا
وح��ب��ره��ا ف��ي��ه��ا األوراق ض��اع��ت ل��ق��د ص��ح��ائ��ف ف��ي ل��ه��م أح��ادي��ثً��ا وخ��ط��وا

٢٥١ :١
األخبار: عىل األديان اعتماد وعاب

األخ��ب��ار إل��ى م��ق��ال��ده أل��ق��ى دي��ن��ه ع��ن م��ن��اض��ًال غ��ل��ب��ت وإذا
اإلخ��ب��ار س��وى ي��ل��ح��ق��ه م��ي��ن ال وج��م��ي��ع��ه��ا س��ت��ة ل��ف��ظ��ك أق��س��ام

٣٤٢ :١

واألح��ب��ار ال��ع��ل��م��اء ت��ك��ذب ب��ل ب��ك��اذب ال��م��داد ال��ح��ب��ر م��ا آل��ي��ت
اإلخ��ب��ار أف��رد م��ن��ه��ا ب��ال��م��ي��ن س��ت��ة ال��ت��ك��ل��م أص��ن��اف ووج��دت

٢٧٠ :١
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الخرب مهاجمة عند يقف ال وهو الدين، يف رأيه عن الكالم يف يستوىف بما ذلك وتعقب
الناس: يف متوارثًا عمًال االفرتاء ويرى كلِّه، الخرب إىل ذلك يجاوز بل وحده الديني

ت��ف��ري ال��ش��ي��خ م��ق��ص ع��ل��ى ف��أن��ت ح��دي��ثً��ا م��ف��ت��ريً��ا أب��اك وج��دت

٣٢٤ :٣
خربًا: يصدِّق أال إىل تجربته به وتنتهي

ن��ق��ي��ال م��دى ق��ري��ب ع��ن ح��دي��ثً��ا أص��دق ل��م ح��ت��ى ج��رَّب��ت ل��ق��د

١٧٤ :٢
يقول: إذ معرفة؛ سبيل عنده يكون أن من الخرب فيخرج

م��رص��ود األرض ف��ي ك��وك��ب وال ن��ق��ل ب��ه��ا ي��ج��يء أخ��ب��ار ال��ع��ل��م ت��ع��ط��ن��ا ل��م

٢٠١ :١

يستطيعه: فال يبغيه هو فإذا له، تقريره سمعت الذي القياس إىل الخرب وندع

ن��ف��ض��ي ال��رم��ي��ة ي��ث��ب��ت ف��ل��م ـ��س ال��م��ق��اي��ي��ـ أب��غ��ي ال��س��ه��ام ن��ف��ض��ت ق��د

٦٢ :٢
الناس: بأمور عيت قد املقاييس وإذا

م��ظ��ل��م ال��ظ��ه��ي��رة ع��ن��د ف��ح��ن��دس��ن��ا أم��رن��ا ال��م��ق��اي��ي��س أع��ي��ا ل��ق��د ل��ع��م��ري

٢٢١ :٢
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شيئًا: للناس يثبت لم القياس هذا وإذا

ت��س��دي��د ال��م��وت رم��ي أنَّ س��وى ش��ي��ئً��ا ق��ي��اس��ه��م ي��ث��ب��ت ول��م ف��أش��ووا رم��وا

٢٠٣ :١
قياسهم: يتهم هو وهكذا

ع��م��د ل��ه ت��ث��ب��ت ول��م ال��ع��ي��ون يُ��وه��ي زخ��رف��ه ب��ان ق��ي��اس ف��ي ب��ال��غ��وا وق��د
١٩٧ :١

إن إذ خاطئ؛ عمل نفسه القياس ألن بل فيه؛ لخطئهم الناس قياس يُنكر ال وهو
تقاس: ال الحوادث أحكام

ي��ق��س��ن��ه ال ال��ح��وادث وأح��ك��ام ع��م��رو ل��ف��ق��ر ي��ك��ون زي��د غ��ن��ى
٢٩٧ :٢

ضالل: فالقياس مضطردة، النظام لهذا أصول وال ثابتة نواميس هناك وليست

ح��ص��ر ي��ج��م��ع��ه��ا ل��ي��س أص��ول وت��ل��ك ض��ل��ة ل��ل��ح��وادث ق��ي��اًس��ا ت��روم

٢٤٧ :١

نستخلصها أخرى مراحُل سبقته وقد متأخًرا، إال يجئ لم للقياس التضليل هذا ولعل
فهو تقريرها، يف إلحاحه سمعنا التي للمعرفة يتشوق العالء فأبو شعره؛ من سهولة يف

اإلنسان: وصف يف متلهًفا يقول

م��داره ب��دء ك��ي��ف ع��ل��ي��ه ي��دور ال��ذي ال��ف��ل��ك ي��س��أل ح��ت��ى وي��ج��ه��ل
ان��ح��داره ف��ي ط��ام��ع ن��أي ط��ول ع��ل��ى ك��أن��ه ج��ه��ًال ال��ل��ي��ل ن��ج��م ي��ح��اور

٣١٠ :١
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سبيل يف التطواف يفيده وال متلصًصا، بها يطوف حريزة دار يف الحق يجد وهو
َمعلم: إىل يهديه َمن يُلِف لم مظلم حندس يف هو بل شيئًا، الحق

ال��م��ظ��ل��م ح��ن��دس��ك م��ن أس��ف��رت ف��م��ا ع��ص��ًرا اآلف��اق ف��ي ط��وف��َت
َم��ع��ل��م إل��ى رش��د م��ن ي��ه��دي��ك َم��ن ت��ل��ِف ف��ل��م أق��واًم��ا س��أل��َت

٢٧٠ :٢
الناس: عىل أغلب والجهل

ال��ق��ه��ار ال��واح��د وي��ب��ق��ى ن��ف��ن��ى أن��ن��ا ع��ل��م غ��ي��ر أغ��ل��ب وال��ج��ه��ل

٢٧٤ :١

مللتبس.12 أمرنا إن مقتبس، ويا مقبس، يا ناثًرا: فيقول الحرية، من يرصخ فهو
الِقرت وثبت — املستخرج — املنجوف دون السجوف أرخيت — هللا أي — وبعلمه ويقول:

حائر: فالعالم وهكذا — السنام يف النصل أي — الِكرت13 يف

ال��دأم��اء14 ت��ض��م��ه��ا وه��واف ه��واء ك��ط��ي��ر ح��ائ��ر ع��ال��م

٤٣ :١

خ��ري��ت ال��ق��وم ف��ي وم��ا ال��ط��ري��ق ن��ه��ج س��ال��ُك��ه��ا ض��لَّ ق��ف��ار ف��ي ك��أن��ن��ا

١٣٠ :١

ص١٩. والغايات، الفضول 12
ص٢٩. السابق، املصدر 13

البحر. والدأماء الرب، كهوام البحر هواف 14
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��دات م��ت��ه��جِّ ال��ت��ق��ى ف��ي دوائ��ُب أس��اءت وم��ا ال��ع��ق��ول ت��ح��يَّ��رت

١٣٤ :١

األمر: يقني يف شكت قد فالنفس

ش��كَّ��ت��ا ق��ن��ي��ًص��ا رم��تَ��ا إن ��ان ـ��ك��فَّ وال��ـ األم��ر ي��ق��ي��ن ف��ي ش��كَّ��ت وال��ن��ف��ُس

١٤٣ :١

وحده: هو ال كله عرصه الشك ساد وكأنما

ال��ت��ظ��ن��ي ع��ل��ى ح��ج��اه م��ن ح��ص��ل��ن��ا زم��ان ف��ي ال��ت��ي��ق��ن ع��دم وق��د

٣١٧ :٢

فحسب: ظن إال العلم وما

ُح��زي أو ب��ال��ظ��ن ق��ي��ل ش��يء وع��ل��م��ك وح��ك��م��ة ع��ل��ًم��ا دع��واك ع��ج��ب وم��ن

٣٦٨ :٢

رصيًحا: لبابًا تطلب فال العالم اختلط قد بل

وام��ت��زج ع��ال��م��ن��ا س��ي��ط ف��ق��د ال��ص��ري��ح ال��ل��ب��اب ت��ط��ل��ب��ن وال

٢٧٦ :١

اليقني: العالء أبو ينفي وهكذا

وأح��دس��ا أظ��ن أن اج��ت��ه��ادي أق��ص��ى وإن��م��ا ي��ق��ي��ن ف��ال ال��ي��ق��ي��ن أم��ا

٢٨ :٢
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يف إال اليقني ينفي ال تراه فهل األخري، املوضع هذا يف بالغد علمه يقني ينفي إنه نعم،
…؟15 العالم هذا عىل الشك ظل يبسط وال الشهادة عالم يف ينفيه ال ولكنه الغيبية، األمور

فيقول: وتعليلها الطبيعية الظواهر يف العلم ينفي إذ إليه؛ فاستمع ذلك حسبت إن

ع��ذب��ا16 وق��د ي��ش��ع��ر ل��م واألَْرُي إل��ي��ه م��رارت��ه أل��ق��ى م��ا ��ْرُي ال��شَّ ي��ع��ل��م ال
ك��ذب��ا ف��ق��د داٍر، أن��ه ادَّع��ى م��ن إج��اب��ت��ك��م ف��أع��ي��ت��ن��ي س��أل��ت��م��ون��ي

٨٢ :١
جحد: حرف إال — مطلًقا — الحقائق عن لسؤاله جوابًا يلَق لم أنه يعلن وإذ

ج��ح��د ح��رف إال أل��ف��ي��ت ف��م��ا ق��وم ك��لَّ ال��ح��ق��ائ��ق ع��ن س��أل��ت

٢٣١ :١
املعرفة: إىل سبيل ال أن فعنده

م��ن��ار ف��ي��ه ل��ي��س األدل��ة ح��ب��س ب��م��ه��م��ه أج��ن ن��ور ب��ال ل��ي��ل

٢٧٦ :١

األم��ر17 ع��ن��ده ي��ف��ص��ل وال��ل��ه أم��ر ب��ال ت��ي��ه ف��ي وال��ن��اس

٢٧٧ :١
مطلًقا: — يدري عامله وال يدري هو ال أنه يُقسم وهو

ال��داج��ي ال��ح��ن��دس ف��ي ك��وك��ب��ي َم��ن ع��ال��م��ي وال أدري م��ا آل��ي��ت

١٧٤ :١

ص٣٤٣. أوىل، ط العالء، أبي ذكرى 15

الحنظل. ُي: ْ الرشَّ 16
العلم. األمر: 17
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طبيعتها: فتلك تخترب، وال األمور تسري أال قدر وقد

وال��م��ق��ب��ره وال��م��ن��زل إب��راد وال��ـ وال��ق��ي��ظ واإلص��ب��اح ال��ل��ي��ل
ت��س��ب��ره ل��ن ال��ق��درة: ف��ن��ادت ق��ب��ل��ن��ا م��ن األم��ور س��بْ��ر رام ك��م

٣٠١ :١

ضالل. أشد هللا ملك يف ضالة والعقول ،(٢٧١ الفصول (يف قال ما عنده والرأي

كلَّه التمجيد هذا ده ومجَّ بلغ ما الشأن من العالء أبي لدى بلغ الذي العقل هو أهذا ولكن
حينًا: وينفر حينًا ينقاد عليم غري وهو القياد سلَس ليس إنه نعم، …؟!

ع��ل��ي��م غ��ي��ر وه��و أخ��رى وي��ن��ف��ر ت��ارة ي��ص��ح��ب ال��ع��ق��ل أن وأش��ع��ر

٢٥٥ :٢
وظله: الغمام يسرتها كالشمس فيفله، يحاربه الطبع وأن

ف��ي��ف��ل��ه وع��ق��ل��ه��م األن��ام ُم��َه��ج ب��ه م��زج��ت ال��ذي ال��ط��ب��ع ي��ت��ح��ارب
وظ��ل��ه ال��غ��م��ام ي��س��ت��ره��ا ك��ال��ش��م��س ب��ن��اف��ع س��ن��اه م��ا ي��ن��ظ��ر وي��ظ��ل

١٦٠ :٢
عقولهم: إعمال طول يُغنهم لم الناس أوالء هم وها

إع��م��ال��ه��ا ط��ول يُ��غ��ن��ه��م ف��ل��م أف��ك��اره��م ال��ن��اس أع��م��ل وق��د

٢١٣ :٢
توهموه: وهًما إال أصول من لوه أصَّ ما وليس سفسطة، فهي إذن

ال��بُ��ه��م ارت��ض��ع ك��م��ا أط��ف��اًال ي��رب��ون س��ائ��م ج��ل��ة م��ث��ل أن��اس ك��ب��ار
ال��وه��م ي��ت��ب��ع��ه��ا ب��ات أم��ور ي��ق��ي��ن ��ل��وا ف��أصَّ أم��ًرا ال��ن��اس ب��ع��ض ت��وه��م

٢١٩ :٢
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…؟ نعدُّه املفكرين أي فمن املعرفة: مسألة يف املعري قال هكذا
الدينيات يف ونفاها نفيها، عىل وأقسم املعرفة نفى ألنه السفسطائيني؛ يف نعدُّه هل
املتفلسف ألن السوفسطائيني؛ يف نعدَّه لن ال، والشهادة؟ الغيب ويف والدنيويات
عنه، يحيد وال ذلك ويلتزم املعرفة، عن العقل عجز إىل يطمنئ رجل السوفسطائي
ما عىل — وصاحبنا ا، ندٍّ العقل يجعل وال القياس يلتمس وال الحقائق يبتغي فال
عىل العقل بذكر وشاد وسائطها، وعدَّد الحقيقة إىل الوصول إمكان أثبت قد — سمعنا

… واضًحا إكثاًرا كله ذلك يف وأكثر رأينا، ما نحو
املتفلسف ألن … الريبيني يف نعدَّه لن أيًضا، ال … شكَّاًكا؟18 أدريٍّا ال املعري نعدُّ فهل
حينًا يستيقن فال ذلك ويلتزم لالستيقان، سبيًال وال للتثبت طريًقا يرى ال رجل الالأدري

… ذلك يف قال ما وشهدنا العالء أبو فعل كما ما، حينًا بالعقل ويأتم ما،
علم وابتغى نبيٍّا، وجعله الرفعة هذه العقل شأن من رفع ألنه عقليٍّا؛ نعدُّه هالَّ
ال ولكن قريبًا؟ قدَّمنا مما وإلخ و… … باالستدالل الحرية ودفع والتجربة بالظن الغيوب
بني طرف إىل طرف من يثبون ال مكانهم، يف ثابتون ألنهم العقليني؛ يف نعدَّه لن أيًضا،
الحلو وحالوة املر مرارة يف حتى للتعليل قابلة غري مجموعة العالم يرون وال وآخر، يوم
نسرب بأال القدر وحكم النواميس واضطراب الشك سيطرة يقرون وال واإلبراد، القيظ ويف

… ينادي العالء أبا سمعنا كما نخترب، وال األشياء
مستيقنًا؟ وال شكَّاًكا وال سفسطائيٍّا يكن لم إن العالء أبو يكون فماذا

قبيل من الوجود هذا عىل أحكامه يف مرتدًدا كان إنه اإلجمال: يف «ويقال ص٢٠٨: ،١٥ مجلد الهالل، يف 18

وال مصريه يدرون ال أنهم اعرتفوا الوجود هذا عن سئلوا إذا إنهم أي أدرية» «ال لهم: يقال الذين الفالسفة
قوله: أشعاره من ذلك عىل يدل ومما كنهه، يدركون

م��ح��م��وده��ا وال خ��ل��ي��ف��ت��ه��ا أن��ي ي��س��رن��ي ف��ل��ي��س ال��دن��ي��ا ك��ان��ت ال
وث��م��وده��ا ع��اُده��ا وَخ��تْ��ه��ا ط��ُرًق��ا س��ال��ك أن��ي غ��ي��ر أم��ري وج��ه��ل��ت

الكثري أشعاره من ذلك غري عىل يدل ومما نقول: ولكننا … القطعة تلك من هذا بعد أبيات ستة إىل
قريبًا!» قرأته الذي
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أسبق سؤال عن اإلجابة من نفرغ حتى نرجئه … اآلن عنه الجواب نرجئ سؤال هذا
وهو: منه،

ثابتة؟ آراء العالء ألبي هل

وراء فيما ولكنه ل التنقُّ هذا املعرفة مسألة يف ل تنقَّ قد العالء أبو يكون أن املمكن أمن
عليها وثبت بعينها آراء التزم قد — واإلنسان العالم شئون يف الفلسفة أبحاث من — ذلك

فيه. النظر نريد ما هذا منها؟ دهًرا أو كلها حياته
الرياضيات معقدات وال ومغيباتها اإللهيات مشكالت إىل ذلك من نقصد وال
بل … ثابتًا رأيًا للمعري فيها نلتمس الفلسفة، دقائق من ذلك إىل وما وغوامضها،
حيث من الرجل حياة تمسُّ التي اإلنسانية الشئون من العملية الفلسفة يف ننظر أن نؤثر
وعىل … دائًما الفيلسوف يف األصل هو كما بتفكريه سلوكه يتأثر أن بد ال مفكر، إنسان هو
وكراهة املرأة ومجافاة الحيوان وتحريم العالء أبي زهد من وشاع ُعِرف فيما سننظر هذا
له، والتزامه رأيه عىل ثباته مقدار ونرى واحتجاجه، رأيه فيه نتتبع ذلك، إىل وما النسل،

…؟ ذلك منه كان وكيف ومتى

العالء أبي زهد

فسك مشيك ويف «انسك ناثًرا: يقول العالء أبا فنسمع بعامة، والنسك الزهد إىل وننظر
كالعود رجًال هللا وأعان فأبرك، أكل مضطر ال فرتك وجد جائع فعل — هونًا امش —

طلب.»19 وال عنده حلب ال الهرم
امللك: زي عىل الراهب وزي الغنى، عيش عىل الفاقة عيش املفضل فهو الشعر يف وأما

راه��ب زي رائ��ق م��ل��ك زي وم��ن ف��اق��ة ع��ي��ش ال��غ��ن��ى ع��ي��ش م��ن وأف��ض��ل

٩٨٠ :١

.٢٢٣ والغايات، الفصول 19
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وأصحابه: النسك إىل باالرتياح ويأمر

ي��رت��ح ل��م ال��ق��وم ف��ات��ك إذا وأص��ح��اب��ه ارت��ح ال��ن��س��ك إل��ى

١٨٧ :١
به: يأمر فوًزا النسك ويجعل

ان��ه��ي��اره��ا ق��ب��ل األرض ف��ي ألق��دام��ك��م وث��ب��ت��وا ال��ح��ي��اة ف��ي ب��ن��س��ك ف��ف��وزوا
١٣٠ :١

بن حاجب قوس من وأرشف العامري عامر رمح من أحمى عنده النسك وعصا
زرارة:

ح��اج��ب ق��وس م��ن ال��ف��خ��ر ع��ن��د وأش��رف ع��ام��ر رم��ح م��ن ث��م أح��م��ى ال��ن��س��ك ع��ص��ا

٩٦ :١

وذلك واقتدار، صحة يف يرس عن كان ما منه الحق أن فريى النسك، هذا يبني وهو
عنده: الدين هو

ع��م��را م��ا م��ن��ه واق��ت��دار ص��ح��ة ف��ي ي��س��ر ع��ن ال��ل��ذات ال��ف��ت��ى ه��ج��ر ال��دي��ن

٢٩٥ :١
فرضورة: األربعني سن بعد التنسك أما شارخ، واملرء النسك ويكون

ال��ص��وارخ ت��ق��وم أن إال ي��ب��َق ول��م ض��رورة األرب��ع��ي��ن ب��ع��د ت��ن��س��ك��ت
ش��ارخ وال��م��رء ال��ن��س��ك ف��ض��ل ال��ن��اس ي��رى وإن��م��ا ت��ث��اب أن ت��رج��ى ف��ك��ي��ف

١٨٨ :١
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حطام: من وتملك تعطى ما لكل الزاهد هذا عند قيمة وال

م��ق��دار ل��ه م��ا وت��م��ل��ك ت��ع��ط��ى م��ا وك��ل ال��ق��ل��ي��ل ب��ال��ش��يء وت��ض��ن

٢٦٧ :١
عنده: باملال وأهون

ال��ع��دم ق��وام ف��ي ي��س��ر ورب ب��ه أه��ون ك��ال��ت��اب��ع وال��م��ال
٢٧٧ :٢

القناعة، األوسط والغنى املوت، هو األكرب فالغنى ثالثة: أصناف الغنى أن وعنده
باملباح.20 املحظور عن فاستغن املال، غنى وثالثهما

والفقر الغنى بني يسوي وهو

ال��ع��دم ال��ث��روة م��ن أع��ف��ى ب��ل ل��س��ي��ان ال��ن��ه��ى م��ذه��ب ف��ي وال��ف��ق��ر ال��غ��ن��ى وإن

٥١ :٣ الزند سقط
الغنى: من الحياة يف أروح الفقر

ك��م��خ��ول21 خ��ائ��ًال ي��ج��ع��ل وال��م��وت ال��غ��ن��ى م��ن ال��ح��ي��اة ف��ي أروح وال��ف��ق��ر

٢٠١ :٢
الرشد: كفاقد وحرسًة هموًما الناس أقل والفقري

ع��ادم وال��رش��د ل��ل��م��ال غ��نً��ى ف��ق��ي��ُد وح��س��رًة ه��م��وًم��ا ال��دن��ي��ا ب��ن��ي أق��ل

٢٢٦ :٢

ص٣٥٧. الفصول، 20
املال. أعطى الذي واملخول وغريهم، واإلماء والعبيد النعم من الخول واحد الخائل 21
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نعاًما: وعدَّهم التنعم أصحاب احتقر وقد

ال��ه��ب��ي��دا ي��ل��ت��ق��ط راح ن��ع��ام ال��ب��راي��ا ف��ي ال��ت��ن��ع��م ذوي ك��أن
٢١٨ :١

أذى من التخلص شاء من السالم: عليه — املسيح بهتاف أشبه هتفة املعري وهتف
وليتبعني: أثقاله فليحطَّ الدنيا

م��ع��ان أل��وف أف��ادت��ن��ا ث��الث ق��ي��ام��ة وان��ت��ظ��ار وم��وت ح��ي��اة
ل��ع��ان ف��راق أه��ل��ي��ه��ا ت��ف��ارق إن��ه��ا ال��م��روءة ال��دن��ي��ا ت��م��ه��را ف��ال
ط��ع��ان ب��ي��وم أو ب��ي��وم ض��راب وص��ارم س��ن��ان م��ن ت��ط��ل��ب��اه��ا وال
واتَّ��ب��ع��ان��ي األث��ق��ال ب��ه��ا ف��ُح��طَّ��ا أذات��ه��ا م��ن ت��خ��ل��ص��ا أن ش��ئ��ت��م��ا وإن

٣١٠ :٢

خ��زاي��اه��ا ع��ن ت��ن��اءت ن��ف��س��ي ك��رأي رائ��ي��ة ال��ن��اس ن��ف��وس ك��ل أن ل��و
رزاي��اه��ا م��ن واس��ت��راح��وا اق��ت��ن��وا وال ول��دوا ف��م��ا ال��دن��ي��ا ه��ذه وع��ط��ل��وا

٣٥٠ :٢

ناثًرا: ذلك يف فقال وإيذاء، ألٍم إىل واملعادن الجواهر أسماء اللفظية بلباقته ل وحوَّ
نرضات22 غري األوجه يرتك والنضار املعصية، يدر والدر الديانة، خاتم تفض الفضة

شاعًرا: يقول كما

ال��ه��مُّ ب��َي ودرَّ إال دره��ًم��ا وال ب��ي وم��ال إال ق��ط م��اًال ن��ل��ت وم��ا

٥١ :٢ سقط

ص١١٧ والغايات، الفصول 22
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ظ��اه��ر وج��دك ت��ت��ب��ي��ر وال��ت��ب��ر ف��ض��ة إال اإلن��س��ان ف��ض��ة م��ا
ج��واه��ر ب��األذاة ال��ج��واه��ر إن ت��س��ره ل��ل��ه��م��وم در وال��در

٢٦٥ :١

ال��ِح��ب��ر م��ت��ون��ه��ا ي��ش��ق ب��ي��ض وَرق ع��ل��ى وِرق م��ن وح��ص��ل��ت
ال��ت��ب��ر ب��ت��ب��ارك ق��ض��ى ول��ق��د س��ب��ك��ت ب��ف��ض��ة ن��ه��اك ف��ض��ت

٢٧٨ :١
امللك: أمر من العالء أبو ن هوَّ وطاملا

ال��ت��اج ع��اق��د م��ل��ي��ًك��ا ي��ك��ون أن م��ن ل��ه أع��ز رم��س ف��ي خ��ل��ك ل��ك��ون
ب��م��ح��ت��اج خ��ل��ق إل��ى ل��ي��س وال��م��ي��ت ل��ت��ن��ص��ره آالًف��ا ي��ح��ت��اج ال��م��ل��ك

١٧٠ :١
املحتاج: الفقري هو املليك أن فعنده

ال��خ��دم م��ع��ون��ة م��ن ي��ل��زم��ه ل��م��ا ال��ف��ق��ي��ر ه��و ف��ي��ن��ا وال��م��ل��ك

٢٧٣ :٢
لهم: امللوك لذات ترك عىل يحرِّض وهو

واألح��بَ��ُل23 ال��ك��م��أُة ف��ح��س��ب��ن��ا ل��ذات��ه��م ال��م��ل��ك أله��ل ف��ات��رك

١٦٢ :١

اللوبياء. األحبل: 23
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مراًرا: بذلك وجهر ملًكا يكون أن لنفسه وكره

وَخ��رج َم��ك��س م��ن ال��م��اُل إل��يَّ يُ��ج��ب��ى ال��م��ل��ك أن��ي أخ��ت��ار وم��ا

١٧١ :١

م��ح��م��ود ال��م��ل��ُك ب��أن��ي أَُس��رُّ وال ُخ��لُ��ق ع��ل��ى م��ح��م��وًدا ك��ن��ُت أن أَُس��رُّ
م��ح��م��وده��ا وال خ��ل��ي��ف��ت��ه��ا أن��ي ي��س��رن��ي ف��ل��ي��س ال��دن��ي��ا ك��ان��ت ال

٢٠٨ :١

وم��س��ع��ود م��ح��م��ود ذك��ر ع��ن ف��َع��دِّ خ��ائ��ُف��ه وال��م��س��ع��وُد ال��ل��ه م��ح��م��وُدن��ا

٢٣٠ :١

وآل��ك��ا وخ��انً��ا وم��ح��م��وًدا ع��ل��يٍّ��ا م��ع��ش��ًرا ال��م��آل��َك ع��ن��ي م��ب��ل��ٌغ ف��َم��ن
ال��ص��ع��ال��ك��ا ال��م��ق��ت��ري��ن أض��اه��ي ول��ك��ن ك��أَج��لِّ��ك��م أن��ن��ي أت��م��نَّ��ى ف��م��ا

١٣٢ :٢
أرشار: ألنهم الشخص سوَّدوا ولو الناس عىل السيادة رفض ويرى

تَ��ُس��ِد وال ف��خ��ال��ف��ه��م ط��وًع��ا إل��ي��َك س��ي��ادتَ��ه��م أل��ق��وا إن ال��ن��اس ف��ي خ��ي��َر ال

٢٧٧ :١
خطابة: أو إمامة أو إمارة العامة الشئون والية عن وينهى

ال��م��س��ج��د إم��ام أو ال��خ��ط��اب��ة ح��ل��ف ت��رى أو ال��ح��ك��وم��ة ت��ل��ي أن أن��ه��اك
ال��م��ن��ج��ِد ح��س��اَم ت��ح��س��ب��ه��ا ال��م��ص��ر ف��ي ِدرَّة وات��خ��اذك اإلم��ارة وذَِر
ُج��ِد أو ب��ن��ف��س��ك ف��اب��خ��ل وأص��ادٍق ألق��ارب ك��ره��تُ��ه��ا األم��ور ت��ل��ك

٢٣٤ :١
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الرش: يجلب جملة العال أن ويرى

ق��ن��ب��ر ش��ك��اه م��ا ع��ل��يٌّ ً ن��ب��أ ش��ك��ا وك��م ال��ع��الء ي��ج��ل��ب��ه وال��ش��ر

٢٦٣ :١
بها: النفس وويالت األماني لصوص من ويحذر

م��ن��ق��وب��ا ال��م��رء ق��ل��ب ال��دي��ن ع��ن ردت س��ارق��ة ف��ه��ي األم��ان��ي ل��ص��وص ف��اح��ذر

٨٦ :١

ت��ج��ري األرض ف��ي غ��اي��ة ألي��ة ب��ع��ي��د أم��ل م��ن ال��ن��ف��س ف��وي��ح
٣٢٢ :١

الُرب، غال إذا الشعري الفرس مشاركة من الزهد؛ ومظاهر النسك أعمال عىل ويحرِّض
وما الثياب، من بالساتر واالكتفاء الفخار، يف والرشب بالزيت، واالئتدام بالزبيب، والتحلية

يقول: إذ نثره يف هذا وترى ذلك، إىل
غمر مال من خري األفواه من للظمأ ومذِهٌب السرتات من وحاجب املأكل من «بلغة

.٣٩١ فصول وخمر.» وعسل وأمر ونهي
شعره: يف تقرؤه كما

ت��م��ج��د ط��ْرف��ك وس��او ال��ك��ري��م ـ��ف��رس ال��ـ ف��ش��ارك ال��ن��ق��ي ال��بُ��ر غ��ال وإذا
ع��ن��ج��د24 م��ن ح��الوة ون��زر أدًم��ا ض��ي��ائ��ه��ا س��ل��ي��ط م��ن ل��ن��ف��س��ك واج��ع��ل
ال��ع��س��ج��د إن��اء وال ال��ل��ج��ي��ن ق��دح ت��رد ال ش��راب��ك ب��ف��خ��ار وارس��م
ب��رج��د25 م��ن ف��ق��ط��ع��ة ش��ت��وت وإذا س��ات��ر ث��ي��اب��ك م��ن ص��ي��ف��ك ي��ك��ف��ي��ك

٢٣٤ :١

الزبيب. العنجد: 24
القطن. الربجد: 25
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األوب��ار ت��ت��خ��يَّ��ر أن أغ��ن��ت��ك وع��ب��اءة م��ط��اع��ًم��ا ك��ف��اك ج��ش��ب

٢٧٠ :١

ال��ص��ف��ر م��ن اإلن��اء وي��ج��زي��ك أس��أت ع��س��ج��د أك��واب اس��ت��ع��م��ل��ت إذا وأن��ت

٣٠٨ :١

ِم��غ��ول��ه��ا ال��روح وراء إن ل��ألم��ر وت��م��ش��ي��ة ب��أج��م��ال ال��زم��ان ق��ض
ج��دول��ه��ا األرض م��ن��ع��ت��ك إن ال��رك��ب ف��ي ح��م��ل��ت ش��رب��ة م��ن��ه ي��ك��ف��ي��ك وال��ورد

١٧١ :٢

بالطري وليتشبَّه ومناصل، بأسنَّة الوغى يف ال الروض يف فليطلبه طالب الرزق طلب وإن
الحواصل: ملءَ اليسار وتعد خماًصا تغدو

وم��ن��اص��ل أس��ن��ة م��ن ال ال��ش��ج��راء م��ن ب��ال��م��رور ال��رزق واط��ل��ب
ال��ح��واص��ل م��لءَ ال��ي��س��ار وت��ُع��دُّ خ��م��اًص��ا ت��غ��دو ب��ال��ط��ي��ر وت��ش��ب��ه

٢١٦ :٢
لنسكه: مفسد فهذا لجمال املتنسك يتطلع وال

ل��ه ن��س��ك ف��ال ال��ج��م��ال ورام ن��اس��ك ال��ف��ت��ى إن ق��ي��ل إذا

١٨١ :٢

نصح الذي هذا مثل فعل وأنه النسك يف نفسه أمر يصف أن يرتك ال ذلك إىل يرشد وحني
بظل: وتشبه حل أيرس من عاش يكره، وال يحب ال رجل قوله يف العالء فأبو به،

ث��ق��ل��ي تَ��زْد ف��ال ع��ل��يَّ ث��ق��ل��ي أق��ل��ي وم��ا أه��وى م��ا ص��اِح ي��ا

٢٠٦ :٢
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ب��ظ��لِّ وت��ش��بَّ��ه��ُت ح��ل أي��س��ر م��ن ِع��ش��ُت

٢٠٦ :٢
ويقنع: باليسري يفرح

ج م��ع��وَّ ل��َش��رِب أص��غ��ي وال َق��دح��ي ب��ف��ض��ة أش��دَّ أال م��ذه��ب��ي م��ن
األرَوج ب��ال��ي��س��ي��ر وأف��رح يُ��غ��ن��ي ب��ت��ق��نُّ��ع م��دَّت��ي ��ي أُق��ضِّ ل��ك��ْن
ج م��ت��وَّ أغ��رَّ ث��وبَ��ي ف��ي ب��ال��ُم��ل��ك ق��ائ��م أن��ي أودُّ ول��س��ُت ه��ذا

١٧٣ :١

املركب: عن قدماه فنابت األمور، يف وتغنَّى بالخزف رشب قد ودفئه سرته فيقنعه

وف��رش ال��ع��ي��وَن راق ل��ب��اس م��ن وِدف��ئ��ي س��ت��ري ال��زم��ان م��ن م��ق��ن��ع��ي
ب��َخ��رش26 م��ح��ك��م��ات ع��ن ف��أغ��ن��ى ـ��ش ال��وْخ��ـ ب��ال��َخ��َزف ال��م��ي��اه ش��رب��ت ق��د
وبُ��رش ُده��م رك��وب ع��ن ق��دم��اي ف��ن��اب��ت األم��ور ف��ي وت��غ��ن��ي��ت

٥٤ :٢
كنزه: والتقى ساتره، وطمره غناه، قوته

م��وع��ودي ال��م��وت وورد ك��ن��زي م��والي وت��ق��ى س��ات��ري وط��م��ري غ��ن��اي ق��وت��ي

٢٣٠ :٢
واأللكن: الفصيح مثله يأبى وقوته بامللون، ليس لباسه

أدك��ن27 وال خ��ل��وق��ي وال أخ��ض��ر ف��ال ال��ب��رس ل��ب��اس��ي
واألل��ك��ن ال��خ��ل��ق ه��ذا ف��ص��ي��ح م��ث��ل��ه أب��ى ال��ش��يء وق��وت��ي

٢٨٧ :٢

املنقوش. والخرش: الرديء، الوخش: 26
به. شبيه أو القطن الربس: 27
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… وال وال نخًال يعرش وال برئًا يحفر ال الدنيا أعمال ترك قد

ب��ال��وارش28 م��ث��ل��ي وال ـ��رب ال��ش��ـ ع��ل��ى ي��وًم��ا ب��ال��واغ��ل أن��ا م��ا
ال��ع��ارش ي��ُد ت��ب��ق��ى وم��ا ـ��دن��ي��ا ال��ـ ف��ي ال��ن��خ��َل وال ال��ج��ف��َر أع��رُش ال

٥٣ :٢

اآلكلني. عىل الداخل الوارش: 28
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والدم؛ الذبح يكره العالء أبا فسنجد تفصيلية، خاصة نظرًة والزهد النسك إىل نظرنا وإذا
.١٢٩ فصول: الغدير. ماء يف يدك فاغمس الدم؛ يف أيديَهم القوم غمس إذا ناثًرا: يقول إذ

والوحش: النعم تخافه دامت ما لألسد نسك ال أن وعنده

ل��ألس��د ال��نُّ��س��ك أم��ُر ص��حَّ ف��م��ا ف��رًس��ا خ��ائ��ف��ًة واألن��ع��ام ال��وح��ُش دام��ِت م��ا

٢٢٧ :١

ألٌم: جريه بسبب الروح مسَّ وال دم له يُرق لم الزيت، إدام ويكفيه

أل��ٌم ج��رى إذ روًح��ا م��سَّ وال دٌم ل��ه أري��ق م��ا س��ل��ي��ط أُدًم��ا ي��ك��ف��ي��ك

٢٢٩ :٢

األكباد: هذه من املمنَّع وطلبهم الحيوان أكباد أكَل الناس عىل يعيب فهو

ال��ض��بِّ ك��ب��َد ُرم��ت��م��و أن إل��ى ووح��ٍش وج��ام��ل ش��اءٍ أك��ب��اُد ت��ك��ف��ك��م ول��م

٩٥ :١
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واإلنضاج: واإلغالء الطبخ من السوام لحوم ألعفوا أنصفوا ولو

ال��ب��رم1 ف��ي ال��ك��س��ور غ��ل��ي��ان ع��ن س��وام��ه��م��و ن��زَّه��وا أن��ص��ف��وا ل��و

٢٧٢ :٢

دماءها ويجعلون دماءهم ويصونون مقابر، أجوافهم يجعلون اللحوم بأكلهم وهم
ُجباًرا:

اإلق��ب��ار ع��ن ل��غ��ان��ي��ة ق��ب��ًرا أح��ش��ائ��ه ف��ي اإلن��س��ان ص��يَّ��ر ق��د
ب��ُج��ب��ار دم��ائ��ه��ا وص��َف وأج��اد ب��ق��ط��رة ال��م��ص��ون دِم��ه م��ن ج��اد م��ا

٣٤٢ :١

لألقران: السيف سلِّ عن نهيه لالعتباط امُلَدى إرهاف عن ينهى وهو

ص��ق��ي��َال2 ِق��رٍن ع��ل��ى ت��ش��َه��ر وال ن��ح��ٍض ل��ع��ب��ي��ِط م��ًدى تُ��ره��ف وال
١٧٤ :٢

الدنيا طلب عن فنهى الدنيا، هذه يف العنف مظاهر معها كره حس، رقة ويعلنها
بالسيف: والعيش

ط��ع��ان ب��ي��وِم أو ِض��راٍب ب��ي��وِم وص��ارٍم س��ن��اٍن م��ن تَ��ط��لُ��ب��اه��ا وال

٣١٠ :٢

العظام. الكسور 1
اللحم. النَّحض: 2
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مطلًقا: السيف سلِّ عن ونهى

غ��م��دا م��ا ال��ده��ر ل��ه��ذا س��ي��ف ك��ف��اك دًم��ا تُ��ري��َق ك��ي ح��س��اًم��ا ت��ش��ي��َم��ْن وال

٢١٥ :١

ل��رم��ح أو ل��س��ي��ف ت��ع��رض ف��ال ق��ت��ًال األي��ام ح��وادث ك��ف��ت��ك

١٨٦ :١

استعماله: عن فنهى بالسيف، عنده اقرتن إذ الجرح به يسرب امِلرود حتى الحديد وكره

ال��ج��رائ��ح س��ب��ر األم��ي��ال ت��ل��زم��وا وال دم م��ن ال��س��ي��ف ت��خ��ض��ب��وا ال ت��رش��دوا ف��إن

١٨٤ :١

الذبائح: كغريض أكله عن نُهي إذ السمك أمن كما والطري الحيوان أمن وهكذا

ال��ذب��ائ��ح غ��ري��ض م��ن ق��وتً��ا ت��ب��ِغ وال ظ��ال��ًم��ا ال��م��اء أخ��رج م��ا ت��أك��ل��ن ف��ال
ال��ق��ب��ائ��ح ش��رُّ ف��ال��ظ��ل��م وض��ع��ت ب��م��ا غ��واف��ل وه��ي ال��ط��ي��ر ت��ف��ج��ع��ن وال

١٨٤ :١

فما لنفسه، يعمل إنما الحيوان أن العالء أبو رأى بل ذبحها، عند التحريم يقف ولم
حاجاتها: يف لرتكض إال الخيل ُخِلقت

ال��ف��رُس ح��اج��ات��ه ف��ي ل��ي��ُرك��ض إال وم��ص��م��ت��ة ُع��رٍّ م��ن ال��خ��ي��ل تُ��خ��ل��ق ل��م

٢١ :٢
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عسلت: ما بمشتارها علمت ولو النحل، ألنفسها إال جمعت وما

ال��دَّبْ��ر3 ألن��ف��س��ه��ا إال ج��م��ع��ت ف��م��ا ذق��تَ��ه ال��ن��ح��ل ج��ن��ى ف��ي ح��ت��ى ال��ل��ه خ��ِف

٢٤٥ :١

ال��ن��ح��ُل ألن��ف��س��ه��ا إال ج��م��ع��ت ف��م��ا ُش��رتَ��ه ال��ن��ح��ل ج��ن��ى ف��ي ح��ت��ى ال��ل��ه ت��ِق

١٤٨ :٢

وال��م��ن��ائ��ح ل��ل��ن��دى ج��م��ع��ت��ه وال ل��غ��ي��ره��ا ي��ك��ون ك��ي أح��رزت��ه ف��م��ا

١٨٤ :١

ت��ع��س��ل ج��ب��ل ف��ي ت��ره��ا ل��م ب��م��ش��ت��اره��ا ال��ن��ح��ل ت��ع��ل��م ل��و

١٦٤ :٢
قال: إذ اللبن عن فنهى الحيوان يعطي عما نهى وهكذا

ال��ص��رائ��ح ال��غ��وان��ي دون ألط��ف��ال��ه��ا ص��ري��ح��ه أرادت ��ات أمَّ وَالبْ��ي��ض4

١٨٤ :١

النحل. جماعة بْر: الدَّ 3
نصه: ما الرسالة يف بعد وقال (١ األدباء، (معجم الدعاة، لداعي مراسلته يف البيت هذا العالء أبو ذكر 4

أمه أصحاب عىل وتوفر عظيًما وجًدا عليه وجدت ولدها ذُِبح إذا األم أن ومشهور اللبن، باألبيض املراد
رصيحه. أرادت أمات وأبيض هكذا: الرسالة يف البيت روى وقد لبنها، من يرضع كان ما
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الحيوان تحريم

أمه: لبن يف الجدي مشاركة وكره

��ان وال��ضَّ ال��وح��ش ب��ن��اِت أروُع وال ب��ه ي��ع��ي��ش درٍّ ف��ي ال��ج��دَي أُش��رُك ال

٣١٦ :٢

ال��ل��ب��ن ف��ي ال��ف��ري��ر ه��ذا أش��رك وال ب��ال��رض��ي��ع األم أف��ج��ع ال

٣٢٤ :٢
البيض: عن نهى كما

ِب��ْض��نَ��ه اإلن��س��ان أي��ه��ا ف��م��ال��ك ري��ش ذات ودائ��ع ت��أخ��ذ ف��ال

٢٩٥ :٢
النحل: عسل عن نهى كما

ف��وائ��ح ن��ب��ت أزه��ار م��ن ك��واس��ب ل��ه ب��ك��رت ال��ذي ال��ن��ح��ل ض��رب ودَع

١٨٤ :١

ت��ك��س��ب��ي��ن؟ ل��م��ن ن��ح��ل ي��ا وي��ح��ك ن��وره��ا إل��ى ال��ن��ح��ل غ��دت ق��د
ت��ل��ب��س��ي��ن5 وال األرى ف��ي��ل��َس��ُب ب��آالت��ه م��ش��ت��ار ي��ج��يء
ت��ح��س��ب��ي��ن وال ت��ع��ي��ش��ي��ن ب��ل ال ب��ه؟ ع��ل��ًم��ا ال��ع��م��ر أت��ح��س��ب��ي��ن

٣٣٢ :٢

لدغ. كمنع: لَسَب، 5
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العالء أبي يف رأي

ترويع كل العالء أبو كره بل الحيوانية الثمار أخذ وال الذبح، عند األمر يقف ولم
عنه: ونهى والحيوان للطري

ي��م��ج��ه6 ل��ك��ي ال��ح��بَّ ي��ل��ت��ق��ط ��ه بُ��جَّ ي��غ��ذو ال��ط��ائ��ر تُ��رع ال

١٦٨ :١
املغني وهو فيها، فيقع الحبالة له تنصب أو فيقتله، فتى يرضبه الطائر وبكى

الهاتف:

ال��ك��ت��ف��ا ب��ف��ه��ره ف��أوه��ى الٍه ف��تً��ى رم��اه ط��ائ��ر ع��ل��ى واب��ِك
ُك��ت��ف��ا ك��أن��م��ا ف��ي��ه��ا ف��ظ��ل نُ��ص��ب��ت ح��ب��ال��ٌة ص��ادف��تْ��ه أو
نُ��ت��ف��ا أو ال��ش��روق ع��ن��د ف��ق��صَّ م��ج��ت��ه��ًدا ال��م��ع��اش ي��ب��غ��ي ب��كَّ��ر
َه��ت��ف��ا أو ع��ل��ي��ه ف��غ��نَّ��ى ـ��غ��ص��ن ال��ـ ف��رع م��ا ال��ح��ي��اة ف��ي ك��أن��ه

٩٤ :٢
.٢٥٢ :١ اللزوميات يف حمامة مرصع تفصيل يف ووصف

الضعف: يف تشبهه ألنها الطري؛ وال الظبيات تخافه ال إنه نفسه: عن وقال

ف��رق وب��ي��ن��ك��م��ا ب��ي��ن��ي ف��م��ا ش��ذاي ت��خ��ف ال ظ��ب��ي وي��ا ائ��م��ن��ي ط��ائ��ر ف��ي��ا

١٠٣ :٢

رب��ض��ن��ه أو األص��ائ��ل ع��ل��ى وردن خ��ائ��ف��ات م��ن��ي ال��ظ��ب��ي��ات وم��ا

٢٩٥ :٢

ُط��َل��يَّ��ا م��رات��ع��ه��ا ف��ي تُ��راع��ي أض��ح��ت األدم��اءُ أم��ن��ت��ن��ي ل��ق��د
٣٦٣ :٣

الَفْرخ. بالضم : البُجُّ 6
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الحيوان تحريم

به: الرفق وطلب له ظلًما واعتده الجمل رضب وآمله

ال��ض��ارب ك��وزر ي��ح��م��ل��ه وزر ال وظ��ه��ُره ال��ب��ط��يء ال��ع��ود ض��ارَب ي��ا
وأق��ارب أب��اع��د ظ��ال��م��ي��ن ف��ي ظ��ال��م أن��ك ف��ش��ه��دت ب��ه ارف��ق

١١٦ :١

يلقاه: وما العري هذا عناء ووصف جهًال، وعدَّه ذنب بغري العري رضب رابه كما

ي��ت��ق��لَّ��ُد م��ا س��اء ض��ربً��ا ال��ع��ي��ر ع��ل��ى ب��ج��ه��ل��ه ال��ف��ق��ي��ر م��غ��دى راب��ن��ي ل��ق��د
ي��ت��ج��ل��د ف��ت��رة ذي ع��ل��ى أح��ال ونَ��ى ف��إن يَ��ط��ي��ق ال م��ا ��لُ��ه يُ��ح��مِّ
ف��ي��ج��ل��د ش��ن��ًع��ا ال��ح��د ع��ل��ي��ه ي��ق��ام م��ح��ص��ن غ��ي��ر م��ف��ت��ر ك��زان ي��ظ��ل
ي��ت��ب��لَّ��د ع��اج��ًزا ف��اع��ذر ك��ش��ج��ي��ه ب��ظ��ه��ِره ال��رزاي��ا أب��الُد ت��ظ��اَه��ُر

١٩١ :١

والهوام، الوحش إىل تجاوزته إنما الحيوان من املستأنس عند شفقته تقف لم بل
نفسه: الوحش طرد عن فنهى

ال��ط��ارد وال ال��دن��ي��ا ف��ي ـ��م��ط��رود ال��ـ ي��ل��ب��ث ف��م��ا ال��وح��ش ت��ط��رد ال
٢١٢ :١

ملحتاج، تعطيه درهم من خريًا إياه ترسيحه وعدَّ (٣٥٦ (فصول الربغوث قتل وكره
الحياة: حب يف امللك وبني بينه وسوَّى

م��ح��ت��اج��ا ت��ع��ط��ي��ه دره��م م��ن أب��رُّ ب��ه ظ��ف��رت ب��رغ��وثً��ا ك��ف��يَّ ت��س��ري��ح
ال��ت��اج��ا ي��ع��ق��د أم��س��ى ك��ن��دة وج��ون أط��ل��ق��ه ال��ج��ون األس��ك ب��ي��ن ف��رق ال
م��ه��ت��اج��ا ال��ع��ي��ش وي��روم ح��ب��ي��ب��ة ل��ه وال��ح��ي��اة ي��ت��وق��ى ك��اله��م��ا

١٦٨ :١

آلالمه وإحساسه وأدناه، أعاله الحيوان وبني بينه ما وصلة وطعامه العالء أبي زهد هذا
الحياة؟ إىل هو نظره فكيف
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احلياة كراهته

لربم1 بالحياة إني فقال: وشاعًرا، ناثًرا بها وبرم الحياة عن العالء أبي نفس انرصفت لقد
البقاء إن يقول: شعره ويف إياة2 فيها ليس ظلمة والحياة شقاء، طول إال البقاء ما …

رزء:

ذاه��ب م��ث��ل غ��اب��ر إال أن��ا وه��ل رزي��ة ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ف��ي ب��ق��ائ��ي

١٠٠ :١
عليه: دعاء هو إنما البقاء بطول له والدعاء

ع��ل��يَّ��ا ت��دع��و إن��م��ا روي��دك رداد أخ��و ب��ال��ح��ي��اة ل��ي دع��ا

٣٦٣ :٢
غرور: الدنيا وحب

وم��رج ه��رج ف��ي ال��ن��اس أق��ام غ��رور ال��دن��ي��ا األن��ف��س وح��ب

١٧١ :١

.٢٥١ الفصول 1
الشمس. ضوء واإلياة: .٤٤٣ الفصول 2



العالء أبي يف رأي

الجهل: إمامة أسُّ وحبُّها

ِس��ت��ر ب��اط��ن ع��ل��ى وال��ب��ادي ل��ج��ه��ل��ك إم��ام��ة أسُّ ال��دار ه��ذي وح��بُّ��ك

٢٤٥ :١
وصغار: ذلة رهني ومحبها

وَص��غ��ار ذلَّ��ٍة ب��ث��وبَ��ي ره��ي��ٌن ف��إن��ه ال��ك��ذوب ال��دن��ي��ا ه��ِوي وَم��ن

٣١١ :١
منها: الربء هو والردى علة، فالعيش والبقاء، املعيشة من التنفري يف وتفنن

ل��ط��ي��ات��ي أن��ص��رْف س��ب��ي��ل��ي ف��خ��لِّ��ي ال��رَدى ب��رؤه��ا ع��ل��ة إال ال��ع��ي��ش وم��ا

١٤٦ :١
أوزارها: الحمام يضع حرب والعيش

أوزاُر وك��لُّ��ن��ا ال��ِح��م��اُم إال أوزاَره��ا ي��ض��ع ل��م ح��رٌب وال��ع��ي��ش

٢٧٣ :١
إساره: املنية تفك عاٍن الحياة يف وهو

إس��اري ت��ف��ك أن ال��م��ن��ي��ة أرج��و ب��ه��ا ع��اٍن أن��ن��ي ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن

٣٤٠ :١
العبور: ينتظر الجرس وراء وقوفه بالحياة طال وقد

ال��ع��ب��ور ي��ن��ظ��ر وإن��م��ا ج��س��ر وراء وق��وف��ي ط��ال

٢٦١ :١
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الحياة كراهته

ع��ب��ورا أري��د ال وت��خ��ل��ف��ت أم��ام��ي ج��س��ر ف��وق ال��ن��اس ع��ب��ر

٣٠٢ :١
عيد: املمات ويوم صوم والحياة

ع��ي��د ال��ِح��م��ام ي��وم ل��ع��ل م��م��ات��ي إل��ى ح��ي��ات��ي ص��م��ت

٢٠٥ :١

أَُع��يِّ��د ذاك وي��وم ال��ِح��م��ام ِف��ط��ري وإن��م��ا ال��ح��ي��اة ط��وَل ص��ائ��م أن��ا

٢٠٨ :١

ف��ط��ر ال��م��ن��ي��ة ع��ل��ى ووف��ودي س��وم��ي أرف��ع ول��س��ُت ص��وم��ي ط��ال

٢٨٠ :١
يشتهي: وال يحس ال الجماد حال الحياة يف تمنى وكم

ي��ش��رق أو ب��م��أك��ل ي��غ��ص ح��ج��ًرا ت��رى ف��م��ا ال��ج��م��اد أع��ف��ى ال��ذي ع��ز
ي��ت��خ��رق ل��م��ل��ب��س ق��ط ري��ع م��ا وش��ت��ائ��ه ص��ي��ف��ه ف��ي م��ت��ع��ريً��ا
ي��ت��رق��رق ب��ف��ادح ف��ي��ه دم��ع ال م��ت��ب��لِّ��ًدا خ��ل��ت��ه أو م��ت��ج��ل��ًدا
م��ط��رق3 أو م��ل��ط��س ي��ض��رب راح إن م��ج��زًع��ا ف��ي��ظ��ه��ر ي��ؤل��م��ه ح��س ال
ُزرق4 أو أج��دل ي��ل��ق��ُط واف��اه ��ب م��ت��ك��سِّ ط��ائ��ر غ��دوَة يَ��غ��ُد ل��م

١٠٩ :٢

البعري. خف أو عريض حجر امللطس: 3
طائر. الزرق: 4
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العالء أبي يف رأي

ُم��ح��ق��ا أو زاد إم��ا ي��ع��ل��ُم ل��ي��س إذ أغ��ب��ط��ه ب��تُّ ف��إن��ي ال��ج��م��اُد أم��ا
ُس��ح��ق��ا إذ ال��داري األص��ه��ب وال ف��ي��ه أخ��ذت ال��ت��ي ب��ال��ن��ار ال��ع��ود ي��ش��ع��ر ال

١١٥ :٢

��الم��ا ال��سِّ األل��َم ل��ف��ق��ِده��ا غ��ب��ط��َت ه��الَّ ال��روُح ه��ذي ف��ي��ه أج��س��ًم��ا

٣٤٩ :٢

أت��ل��م��ل��م ل��م ال��رزءُ أت��ان��ي م��ا إذا ي��ل��م��ل��م ه��ض��اب م��ن أن��ي ت��م��ن��ي��ت

٢٥٢ :٢

عن أُمسك أن لجاز التبعة أمنت لو يقول: فهو االنتحار، يف التفكري يُفتْه لم العالء وأبو
(ف٣٦٠). السبيل غوائل أرهب ولكن الحياة، ضنك من أخلص حتى والرشاب الطعام

األسف غري من العدم برهط ألحق كدت قد فقال: (١٢٤) الغفران يف هذا مثل وذكر
رأَي ذلك بعد ويذكر … بإبار نخيل أصلح ولم الجبار عىل قدومي أرهب ولكنما الندم، وال
من كلُّ يرغب لئال املوت؛ عن الرجل حجز يف هللا وحكمة هذا، مخالفة يف الحكماء بعض

.(١٢٥ ،١٢٤ (انظر املوت، يف غضبه احتدم
الحق لبيت الهالك رمس وإن فيقول: (ص١٢٧) يسري بعد املوت فضل إىل ويعود
وإن القدم، مع املؤنة ويكفيه عدم، بعد به الثاوي يغني أنه عىل األشق بامللم طرق وإن

الضبي: قال وسبء، سبي من يبعد خبء رش ملن الجسد

ع��دم وال ع��ل��يَّ خ��وف ب��ع��ده��ا م��ا ح��ف��رة ق��ص��ري ب��أن ع��ل��م��ت ول��ق��د
وان��ه��دم ت��ق��وض م��ا أح��ف��ل ف��ع��الم م��اك��ث زورة ال��ح��ق ب��ي��ت ف��أزور

٢٧٧ :٢
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الحياة كراهته

الراجز: قال ميتًا، إليه املنتقل كان وإن بيتًا، القرب تُسمي العرب زالت وما

ب��ن��ي��ت��ه ح��س��ب ب��ي��ت رب ي��ا ب��ي��ت��ه ل��دوي��د ي��ب��ن��ي ال��ي��وم
أب��ل��ي��ت��ه ب��ل��ى ل��ل��ده��ر ك��ان ل��و ل��وي��ت��ه ب��رة ذي وم��ع��ص��م

ك��ف��ي��ت��ه واح��ًدا ق��رن��ي ك��ان أو

لم فيشء مساوئها وبيان الدنيا ذم يف حديثه أما الحياة، كره عن حديثه من هذا
به. ويتصل كرهها يف قيل بما الكثرة يف يوزن وهو له، أعرض

الناس جماعات إىل نظر فكيف الكراهية هذه الحياة وكره الزهد هذا العالء أبو زهد وإذا
إىل نظر وكيف …؟ واملرأة األرسة إىل نظر كيف …؟ الكربى أو الصغرى صورها يف

…؟ واألمة الشعب
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واملرأة األرسة

وال زينب، إىل والجنب إياك فقال: مجانبتها، إىل ودعا املرأة فكره األرسة العالء أبو كره
مساوئ شعره يف وبنيَّ … بالضالل1 موكلة النفس فإن الحقاب، تحت بما النقاب يغرينك

كالعقرب: عنده تارة فهي كثريًا املرأة

ت��س��رب��ه��ا ف��ي ال��س��م ك��رب��ة م��س��ارب��ه��ا ف��ي ال��ج��ود وإن��م��ا

١١٧ :١
: غيٍّ حبل وتارة

ال��ت��ل��ي��ُد ال��ش��رُف يُ��ض��يَّ��ع ب��ه��نَّ غ��يٍّ ح��ب��ال ال��ن��س��اءَ إن أال

٢٠٧ :١
: توقيهنَّ يجب كاألسود والنساء

ف��ران��ق2 ف��ي��ه��ا وال��ط��ي��ب ال��ش��رى ك��ل��ي��ث ف��ك��لُّ��ه��ا ال��غ��ان��ي��ات س��ب��ي��ل ��وا ت��َوقَّ

١٠٥ :٢

ص١٥٩. الفصول 1
األسد. قدام ينذر الذي الفرانق: 2



العالء أبي يف رأي

العقل: ضعف مثال عنده وهن

م��َس��ك3 ل��ه��ا ن��س��وان ع��ق��ل ال��ح��ج��ا وف��ي ُق��ت��ل��وا ه��م��و إن رج��ال ع��ق��ل ال��ح��رب ف��ي

١٢٩ :٢
وكيد: أذًى أنهن كما

ح��ب��س��ت��ه ك��ل��ل ف��ي أص��ب��ح��ن ل��م��ا وك��ي��د أذًى أن��ه��ن ول��وال

ذلك: يف سواء األديان جميع من والنساء

وم��س��ل��م��ات ي��ه��ود م��ن وع��ي��نً��ا ال��ن��ص��ارى أت��راب ل��دي��ك وس��او

١٥٥ :١
: متاعبهنَّ ويعدد اإلناث يلد ملن يرثي وصاحبنا

م��ق��س��م��ات؟ وج��وه ف��ي ت��ب��يَّ��ن ب��ؤس ف��أي اإلن��اث ت��ع��ِط وإن
م��ل��وَّم��ات ال��خ��ط��وب وي��ل��ق��ي��ن َح��ل��يً��ا ويُ��ردن بُ��ع��ول��ًة يُ��ردن
م��ت��غ��ش��م��ات غ��ارٍة ف��ي وال ح��رب ي��وم ب��داف��ع��اٍت ول��س��َن

ال��م��ت��أيِّ��م��اِت ل��ل��ن��س��وة ف��ي��ا ك��راًم��ا أزواًج��ا ي��ف��ق��دن وق��د
ال��م��ت��ه��ض��م��ات ف��ي أم��س��ي��ن إذا ع��اًرا وي��ك��نَّ أع��اديً��ا ي��ل��دَن
م��خ��دم��ات ال��ع��ش��ي رح��ن إذا ف��ن ب��غ��ي��ر خ��دم��ن إن ي��رع��ن��ك

١٥٢ :١

املاء. يمسك ما املَسك: 3
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األوانس قرب وزيارة والخدور، الكلل من لهنَّ أوىف والدفن املكرمات إحدى ودفنهن
عرائس: يقال أن من خري

ال��م��ك��رم��ات إح��دى إلح��داه��ن ف��اج��ع��ات وال��ح��وادث ودف��ن

١٢٥ :١

وال��خ��دور ال��م��ن��ي��ع��ة ال��ك��ل��ل م��ن أوف��ى ل��ه��ن ال��غ��ان��ي��ات ودف��ن

٣٥٢ :١

ع��رائ��س ي��ق��ال أن م��ن ل��ه��ا خ��ي��ر ق��ب��وره��ا ت��زور أن األوان��س إن

٢٦ :٢
امرأة: ُخلقت تكن لم أن السعادة فبدء شأنهن هذا كان وإذ

رج��ب أن��ه��ا ج��م��ادى ت��ود ف��ه��ل ام��رأة ت��خ��ل��ق ل��م أن ال��س��ع��ادة ب��دء
٦٥ :١

غي: أعالم فتنة فوارس ظاملات فهنَّ يذكر، أن هللا شاء ما فتنتهن عن يذكر وهو

م��ت��ظ��ل��م��ات واج��ه��ت��ن��ا وق��د م��ظ��ل��م ب��ش��ر ج��ئ��ن ال��ظ��ل��م أوالت
م��ع��ل��م��ات ب��األس��اور ل��ق��ي��ن��ك غ��ي أع��الم ف��ت��ن��ة ف��وارس

١٥١ :١
إبليس: كوسوسة حليهن وسواس

ال��ن��اس ص��دور ف��ي وس��وس إب��ل��ي��َس ِخ��ل��تُ��ه َح��ْل��ٍي َوس��واس م��ن أب��ل��س��ُت

٤٣ :٢
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اإلعصار: صنيعها عواصف منهنَّ واملعرصات

إع��ص��ار ص��ن��ي��ع��ه��ا ك��ال��م��ع��ص��رات ع��واص��ف ال��خ��راد م��ن وال��م��ع��ص��رات
٢٦٧ :١

ونظام وحجابهنَّ واختالطهنَّ وعبادتهنَّ تعليمهنَّ يف آراؤه جاءت األساس هذا وعىل
األسد:4 عريسة من وأفتك أدهى املحببة العروس خدر أن إىل انتهى حتى حياتهنَّ

األس��د ع��ري��س��ة م��ن وأف��ت��ك أده��ى م��ح��ب��ب��ة ك��ان��ت وإن ال��ع��روس خ��در

٢٢٧ :١

األخ��دار ف��ي اآلس��اد ك��م��ع��رس خ��دره��ا ف��ي ت��ح��ج��ب��ت ال��ع��روس وأرى

٣٤٥ :١

والزوجة: الزواج فقبح

ونَ��ش5 ب��أواٍق ال��ض��ح��ى ش��م��س ت��ظ��ن ف��ي��م��ا وه��ي ت��زوَّج��ت��ه��ا
تُ��ن��ش ل��م م��آربَ��ه ف��ل��ي��ت أوط��اَره ال��ق��ل��ب ب��ه��ا ي��ن��وُش
ال��ح��ن��ش ف��ه��و س��ل��ي��ل��ك م��ن وَخ��ْف ُق��ربَ��ه��ا ف��ه��ْب أف��ع��ى ع��روُس��ك

٥٤ :٢

تَُزف: لم واملرأة يتزوج لم املرء ق ُوفِّ فلو

رج��ل6 إل��ى ت��زف��ف ل��م ال��غ��ري��رة أو ام��رأة إل��ى ي��ب��ه��ش ل��م ال��م��رء ��ق ُوفِّ ل��و

١٩٢ :٢
مأواه. األسد: عريسة 4

درهًما. عرشين وزن : النشُّ 5
ارتاح. كمنع: إليه بهش 6
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واملرأة األرسة

رسيًعا: الدنيا فراق املرء يملك لم إن الزواج عن نهى بل

ِب��ْك��ًرا وال ع��وانً��ا ت��ن��ك��ح وال ف��ِع��فَّ ف��راِق��ه��ا وش��ي��َك ت��م��ل��ك ل��م أن��َت ف��إن

٢٨٣ :١
الزواج: عن والكف الغريزة بمقاومة وأمر

األص��ه��ارا ت��ت��خ��يَّ��ر أن واس��ت��ك��ف ج��اه��ًدا ال��م��س��ي��ئ��ة غ��ري��زت��ك ف��ازج��ر

٢٧٤ :١
لفظه: ذلك يف وقسا بغريها، فكيف الحرة زواج من خريًا الخصاء وجعل

ل��م��وِم��س زوًج��ا أص��ب��ح��َت إذا ف��ك��ي��ف ح��رَّة زواج��ك م��ن خ��ي��ٌر خ��ص��اؤك
��س ال��م��ت��ل��مِّ ال��ش��اع��ر ك��ت��اب ن��ظ��ي��ُر ال��ت��م��س��تَ��ه ف��ي��م��ا ال��م��ه��ر ك��ت��اب وإن
ال��م��ت��ش��م��س ك��ال��ع��اث��ر وُع��ْد إل��ي��ه��م وأْل��ق��ه ال��ش��ه��وَد ف��ي��ه تُ��ش��ه��دْن ف��ال

٣٢ :٢
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النسل

أظعن فيقول: النسل، عدم األحزم األمر يرى فإنه الزواج يف العالء أبي رأي يكن ومهما
اإلنسان يرتك إما األحزم، األمر وذلك ييتَّم ولًدا وال تأيَّم ِعرًسا فيها أترك وما الدنيا عن
.(٢٧١ (فصول يسلم ال الرجلني وكال اهتضم قويٍّا وإما يظلم ضعيًفا إما للشقاء ولده

بأال له فينصح املأثم خاف ملن الزواج يف ح يتسمَّ إذ شعره يف الحزم هذا يذكر وهو
ينسل:

أح��زم ف��ذل��ك ت��ن��س��ل وال ف��أع��ِرْس م��أث��ًم��ا خ��ف��ت ف��إن ت��ن��ك��ح ال ن��ص��ح��ت��ك

٢٢٠ :٢

يُ��ن��ِس��ُل ال األق��واِم وح��ازُم م��ب��َس��ُل م��ك��روه��ه ع��ل��ى ك��لٌّ
١٦٤ :٢

لفراخها وكًرا تبني ال الورقاء ُهِديَت إن بل فحسب لإلنسان نصيحته تلك وليست
كاإلنس:

ل��ألف��راخ ال��وك��ر تُ��ب��ن��ي ف��ال م��ه��ديَّ��ًة ورق��اءُ ي��ا ك��ن��ِت إن

١٩٠ :١



العالء أبي يف رأي

أوكاًرا: ألفراخها اتخذت ملا كائن هو بما وشعرت علمنا علمت لو كلُّها والطيور

أف��ك��ار؟ ل��م��ث��ل��ه��ا ي��ص��حُّ ال أم ع��ل��م��ن��ا؟ ال��غ��وادي ال��ط��ي��ر ت��ع��ل��م ه��ل
األوك��ار ل��ف��راخ��ه��ا ت��ت��خ��ذ ل��م ك��ائ��ن ه��و ب��م��ا ش��ع��رت أن��ه��ا ل��و

٢٧٥ :١
تفعل: بأال الطري يأمر وهو

واب��ت��ك��ِر ل��ألرزاق واع��تَ��ِش ل��ل��ف��رخ تَ��ِك��ر وال ال��دن��ي��ا م��ن اظ��َع��ْن ط��ائ��ر ي��ا

٣١٥ :١
النسل: برتك أمره ولذا أوىل بذلك فاإلنسان

ال��س��ك��ر م��ن خ��وًف��ا ال��راح ط��ي��ب وي��ه��ج��ر م��ي��ت��ٌة ع��ق��ب��اه ال��ن��س��ل إن ال��ن��س��ل دع

٣٠٥ :١
فيقول: له إقالة ال ذنبًا النسل العالء أبو عدَّ وقد

ع��ق��ي��م غ��ي��ر ال��ده��ر ت��ن��ك��ح��ن ف��ال ي��ق��ال��ه ال ل��ل��ف��ت��ى ذن��بً��ا ال��ن��س��ل أرى

٢٥٦ :٢
الحياة: يف مركزهم يكن مهما األوالد عىل جناية وعدَّه

خ��ط��ب��اء أم��ص��اره��م ع��ل��ى والة ان��ه��م ول��و وال��د ي��ج��ن��ي ال��ول��د ع��ل��ى
ن��ج��ب��اء أن��ه��م ح��ق��وًدا ع��ل��ي��ك وزاده��م ب��ن��ي��ك م��ن بُ��ْع��ًدا وزادك
األرب��اء ح��لَّ��ه ض��ل��ت ال��ع��ق��د م��ن م��ؤرب ف��ي أل��ق��اه��م��و أبً��ا ي��رون

٣١ :١
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النسل

العقيم: النساء خري كانت هنا ومن

ع��ق��ي��م��ه��ا ال��ع��ال��م��ي��ن ن��س��اء ف��خ��ي��ر ب��ق��ري��ن��ة وص��ل��ة ي��وًم��ا ش��ئ��ت إذا

٢٢٧ :٢
رشدت: لو نفسها للمرأة خري والعقم

رش��دا أع��ط��ي��ت ل��و ل��ه��ا خ��ي��ر وذاك ول��دت وال ض��م��ت ال ال��ع��ق��م س��اءه��ا ق��د
واح��ت��ش��دا اغ��ت��ال م��ا إذا س��واه��ا ش��ي��ئً��ا ل��م��ن��ف��رد ن��ف��س م��ن ال��م��وت ي��أخ��ذ م��ا

٢١٥ :١
الفتى: لهموم فرش النسل أن — كرره ما عىل — عنده ذلك وسبب

ال��ف��ارش1 م��ن م��س��ل��وب وال��ع��ق��ل ال��ف��ت��ى ل��ه��م��وم ف��رش وال��ن��س��ل

٥٣ :٢
لألم: أذًى والنسل

��ي وُض��مِّ ح��ن��ًش��ا ف��أرض��ع��ي أذاِك م��ن��ه ذم��م��ِت ال��غ��الم أح��اض��ن��َة
��ي ت��ه��مِّ ول��م ال��ول��ي��د ت��ض��ع��ي ول��م ج��ن��ي��نً��ا ت��س��ق��ي ل��م ��ف��ت ُوقِّ ف��ل��و
ت��مِّ غ��ي��ر خ��دي��ٍج ع��ن ق��ي��اُم��ِك األدان��ي أق��ارب��ك ع��ل��ى ل��ه��اَن

٢٦٥ :٢

ضده: جرمه عىل لكافأه أباه عق االبن أن لو حتى للوليد شقاء ذلك مع وهو

ي��ك��اف��ي��ه ُج��ْرٍم ع��ل��ى ف��ه��و ع��قَّ إن غ��رًض��ا ل��ل��ردى اب��نً��ا دف��ع أٌب ج��نَ��ى

٣٥٦ :٢

ورقات. ثالث ذو الزرع 1
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العالء أبي يف رأي

يف الناس يلقى ما جروه يلقى أن عليه هان ملا كلبًا كان لو إنه العالء: أبو ويقول
الحياة:

اإلن��ُس ل��ق��َي ك��م��ا ي��ل��ق��ى أن ل��ج��روَي ح��م��يَّ��ٌة الع��ت��رت��ن��ي ك��ل��ٌب انِّ��َي ل��و
١٣ :٢

بما فاشتغل غلط املنون لريب األوالد وتربية عبثًا والنسل املوت النهاية دامت وما
بالنسل: ال ينفع عساه

ب��ال��ن��س��ل ك��ش��غ��ل��ك ال ب��ن��ف��ع ي��ع��ود ل��ع��ل��ه ه��ذا ل��ي��س ش��غ��ًال ف��دون��ك
ال��ح��س��ل إل��ى ال��ع��ق��وق ي��س��دي إذ ال��ض��ب ه��و وإن��م��ا ع��ل��ي��ك ش��رٍّا ج��ن��ى أب��وك

١٨٤ :٢

إىل وما آدم، لوم إال تفكريه يهج ولم حواء عقم فتمنى املعاني هذه بيان يف وتفنن
الناسلني. وخطأ النسل رش بيان من ذلك
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الوحدة

«واهرب فقال: والهرب، منه النفرة رأي — األمة وهو — الكبري املجتمع يف رأيه كان وكذلك
ص١٥٢). (فصول املنفردين.» ثاني وهللا الجليس، رش من اإلمليس الفضاء إىل

«واصل». القديم يف تنوخ شعار كان إذا «قاطع» شعاره أن الشعر يف وأعلن

ح��اص��ل ل��ك ش��رِّه��ا غ��ي��ُر ف��م��ا ض األر ف��ي ال��ب��ريَّ��ِة ه��ذه م��ن ف��رَّ
«واص��ل» ال��ده��ر س��ال��ف ف��ي ل��ت��ن��وٍخ ش��ع��اًرا وك��ان «ق��اط��ْع» ف��ش��ع��اري

٢١٦ :٢
وساكنيها: الدنيا هجران عنده فالرأي

م��ن��ج��وُد ال��ن��ف��ِس ه��ذي ج��ود م��ن ف��أن��ت وس��اك��ن��ه��ا ال��دن��ي��ا ه��ج��رانُ��ك ف��ال��رأُي

٢٠١ :١
الناس: يف الحرش يشهد أال فتمنى وميتًا حيٍّا طلبها حتى العزلة يف وبالغ

غ��ب��ًرا رءوس��ه��م ش��ع��ثً��ا بُ��ِع��ث��وا إذا ف��ي��ه��م ال��ح��ش��ر أش��ه��د ال ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا

٢٨٤ :١



العالء أبي يف رأي

من حسبها لقربه رتبة هذا وجعل ألحد قرب فيه يحفر لم بموضع يوسد أن وطلب
رتبة:

ق��ب��ًرا أح��د ب��ه ي��ح��ف��ر ل��م األرض م��ن ب��م��وض��ع ف��ألوس��د ي��وم��ي ح��ان إذا

٢٨٤ :١

م��ع��زال أج��داث��ه��م م��ن أن��ك رت��ب��ة م��ن ح��س��ب��ك ج��دث��ي ي��ا

١٧٧ :٢
العزلة: هذه له لتتهيَّأ مهمٍه يف مات لو وودَّ

ب��ال��م��ع��ل��م ل��ي��س الم��ع ب��ه م��ه��م��ٍه ف��ي وف��ات��ي وددت
ت��ظ��ل��م ل��م األرض ف��ي وأدف��ن م��ف��رًدا واح��ًدا ب��ه أم��وت
اس��ل��م��ي ي��ا أال ق��ال: وآخ��ر س��ل��م��ت ال ق��ائ��ل ع��ن وأب��ع��د
م��س��ل��م أو خ��ان ك��اف��ر إل��ى م��ض��ج��ع��ي ت��ج��ع��ل��وا أن أح��اذر
أع��ل��م ول��م أس��اءوا ق��ل��ت ل ال��م��ح��ا ف��ي ض��اي��ق��ت��ن��ي ق��ال إذا

٢٧٣ :٢
اإلنسان: عىل يقترص وال هديت، إن بالعزلة للورقاء ينصح وهو

رخ��ي ب��اٍل ذات وع��ي��ش��ي ع��نَّ��ا ع��ازب ب��ل��د ف��ي وان��ف��ردي

١٩٠ :١
وحشة: بغريه واجتماعه أُنًْسا وحدته رأى وهكذا

إي��ن��اس��ي ص��ح��ي��ف��ة إال وح��دت��ي ف��م��ا أوح��ش��ت ال��ج��م��اع��ة ع��ن��دي ح��ض��رت إذا
وأدن��اس��ي ه��م��وم��ي ي��ج��ن��ي وق��رب��ك��م��و ع��ن��ك��م��و ال��ت��ب��اع��د ف��ي م��ث��ل��ي ط��ه��ارة

٣١ :٢
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الوحدة

متنوعة مختلفة تعليالت وعلَّلها عنده، مزاياها وذكر وحبَّذها وحشة الوحدة يف أن ونفى
موضعه. يف لهذا وسنعرض حينًا، ونفسية طوًرا ونظرية تارة دينية

اآلراء هذه يف نظرة

وإنها الناس، عند صورته خطوط وهي اشتهر، بها التي هي لعلها العالء ألبي آراء هذه
االتصال أشد اإلنسان بحياة متصلة اإلنسانية العملية الفلسفة يف آلراء — قدَّمنا كما —

اآلراء؟ هذه عىل العالء أبو ثبت فهل وأقواه،
الذي الرتتيب عىل آخر جانب من الرجل صورة إىل السؤال هذا عن اإلجابة قبل لننظر

فأما: … األول جانبها عرض يف اتبعناه

العالء أبي زهد

أوائل به وصفت ما أفضل وأشهدنا جبل، شعاف يف ناسك يرينا مما أكثر فيه أرانا فقد
… أخرى صحًفا أدبه دواوين من نقلِّب قليًال معه فلنُجل املتصوفة، ورءوس الرهبان
يف وال موفيًا النسك هذا1 علمنا «وما فيقول: الزهد ينتقص (١٦٧) الغفران يف هو فهذا
آخر موضع ويف «… آملون هم ما أخطأهم عاملون بقدر والعالم مرقيًا، الرافعة األسباب
يريد الجبلة، عن عنده «وال يقول: إذ النسك من يأسه يُعلن — ١٨٢ — الرسالة هذه من
تصري أن الظبية تقدر ال كما ذلك، عىل يقدر وليس العاجلة عن ُحبَّه يرصف أن املتنسك
كنت إنِك لذنبك واستغفري هذا عن أعِرض يوسف لؤلؤة، تتصور أن الحصاة وال لبؤة،

ويقول: فيبغيه النسك يجد ال أنه يعلن شعره يف أنه كما الخاطئني.» من

ُم��رَّاِق ال��ل��ف��ظ ف��ق��ه��اء ع��ن ف��ع��دِّ ف��ن��ب��غ��يَ��ه م��وج��وٌد ن��س��َك ال وال��ن��س��ُك

١٢٢ :٢

خطأ وهو موفيًا» النسك أن علمنا «وما هكذا: الفقرة وردت هنا صحفها نذكر التي هندية طبعة يف 1

بعد كان تزاد أن وإما النسك»، «أن بدل النسك» «هذا يكون أن فإما السجع، حرف مع يتفق وال ظاهر
النسك.

69



العالء أبي يف رأي

الصوامع: أهل الرهبان وال زاهد األرض عالم يف وما

ال��ص��وام��ع أه��ُل ال��ره��ب��اُن وال ي��ق��ي��نً��ا زاه��ٌد األرض ع��ال��م ف��ي م��ا ل��ع��م��ُرك

٨٢ :٢
سببه مما وبعضه العقول، ضعف سببه مما هذا بعض فريى الزهد يُظهر َمْن ويتهم

الهمم: بُْعد

ب��األم��م ج��ه��ال��تُ��ه��م ول��ي��س��ْت غ��ف��ل��ة ف��ي ال��ده��ر ب��ن��ي رأي��ُت
ال��ِه��َم��م ل��بُ��ْع��د أن��اٍس ون��س��ُك ال��ع��ق��ول ل��ض��ع��ِف أن��اٍس ف��ن��س��ُك

٢٨٠ :٢

الدنيا فرتكوا الحرمان عليهم وعزَّ فخذلوا، وعملوا طمعوا الذين أولئك زهد هو وهذا
ما هو الهمم لبُْعد النسك هذا يكون وقد دقيق، نفيس معنًى إىل بهذا يشري وهو ترفًعا،

بقوله: عناه

ال��دي��انَ��ه ق��لَّ��ة ع��ل��ى ف��ي��ه��ا اص��ط��ل��ح��ن��ا ق��د داٌر ُدن��ي��اَك
��ي��ان��ه ب��ال��صِّ ق��طُّ ُع��رف��ت م��ا خ��ل��وٌب ق��ي��ن��ٌة ك��أن��ه��ا
ب��ص��لِّ��ي��انَ��ه2 ل��ع��ي��ٍر وَم��ن زه��ًدا أراك ي��ن��ل��ه��ا ل��م َم��ْن

٢٩٥ :٢
ومثله:

خ��وادي ال��ط��واف ن��ح��و ف��ع��ي��س��ه��م��و ال��ت��ق��ى إل��ى ف��اس��ت��ج��اب��وا ش��رب دن خ��وى

٢٢٤ :١

نبت. وهو الصليان واحدة 2

70



الوحدة

من وأرشف عامر، رمح من أحمى ويراها أسلفنا، كما النسك عصا يحمل واملعري
األقوياء: حظ العال أن يرى الذي هو لكنه حاجب، قوس

ِل��ي��ِس3 ال��وغ��ى ف��ي ق��وم إل��ُف ال��ُع��ال أن م��ش��اه��دة ع��ن وغ��ي��ري ع��ل��م��ت وق��د

٣٧ :٢
يجرس: لم َمن وخاب الجسور فاز وأنه

ي��ج��س��ر ل��م َم��ْن وخ��اب ف��ي��ه ك��اد أو ج��اس��ر ه��و م��ن ن��ال ج��س��ر وال��ع��ي��ش

٣٣١ :١

هو وما املسمم بالحديد الهوادي ورضب وكعوبه، القنا بأطراف إال العال ينال وال
بسبيل: ذلك من

��م ال��م��زمَّ ب��ال��م��ط��يِّ ال��م��ع��ال��ي تُ��ن��اُل ت��ك��ن ول��م ل��ل��وج��ي��ف ال��م��ط��اي��ا زم��م��ُت
��م ال��م��س��مَّ ب��ال��ح��دي��د ال��ه��وادي وض��رِب وك��ع��وِب��ه ال��َق��ن��ا ب��أط��راف ول��ك��ن
��م4 ال��م��ع��مَّ ال��ِه��ب��رِزيِّ رأس ل��ت��ع��م��ي��م ف��وق��ه ال��ن��م��ُل ي��دُرج رداءٍ وج��ذِب

٢٥٣ :٢
منهاجها: يرى أن فجائز العال طلب يف بالسهد يكتحل ومن

ب��اك��ت��ح��ال��ه م��ن��ه��اَج��ه��ا ي��رى أن يَ��ُج��ز ال��ُع��ال ط��ل��ب ف��ي ��ه��د ب��ال��سُّ ي��ك��ت��ح��ل وَم��ْن

١٨٧ :٢

الشجاع. وهو أْليَس جمع اللَّيَس: 3
الجميل. : الِهربزيُّ 4
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العالء أبي يف رأي

الطري: يف حتى والخطيب للشجاع السؤدد أن وعنده

ب��م��ش��يَّ��د ال��ع��ل��ى رب��ع م��ن أوط��ن��َت وب��الغ��ة ش��ج��اع��ًة ُرِزق��َت وم��ت��ى
وال��ص��يَّ��د خ��ط��ب��ائ��ه��ا ع��ل��ى ُق��س��م��ا وع��زُّه��ا ال��رف��ي��ع س��ؤدده��ا ف��ال��ط��ي��ر

٢٣٥ :١

بكى فلكم األربعني، فات من ال شارخ نسك واقتدار، صحة عن إال يكون ال النسك يَر وإن
كقوله: لوعة يف إليه وحنَّ حرسة يف آسًفا شبابه الشيخ

وي��غ��ي��ُض ال��م��دى ط��ول ع��ل��ى ي��غ��وُر ي��زل ول��م ال��ش��ب��اب م��اء إل��ى ظ��م��ئ��ُت
ب��غ��ي��ُض ف��أن��ت ي��ب��ُع��د م��ت��ى ح��ب��ي��ٌب ت��س��ت��ط��ي��ع��ه ال اإلخ��وان م��ع ت��راه

٥٩ :٢

خ��ب��اءُ ال��ن��ج��وم ب��ي��ن ل��ي نُ��صَّ ول��و س��اءن��ي ال��ش��ب��ي��ب��ة ن��اُر َخ��بَ��ْت م��ا إذا

٢٩ :١
الشباب: اغتنام عىل الحاض وهو قوى، ذلك من كثري إىل

م��ط��ف��ئُ��ه��ا ال��ده��ر إن ف��ب��ادْره أم��ًرا ب��ه��ا أردَت إن ن��اٌر ال��ش��ب��ي��ب��َة إن

٣٦ :١
غريها: عىل النفس وإيثار األنانية عىل الحاض هو بل

ق��ب��ل��ه ن��ف��س��ك ف��ُخ��صَّ ب��خ��ي��ر س ال��ن��ا م��ن ح��رٍّا ت��خ��صَّ أن تُ��رد إن

١٨٠ :٢
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أو بالغنى الفقر وسوَّى املال شأن من هوَّن وقد قيمة، عنده ليشء يكن لم وإذا
العاري كسا ملن الثراء اليشء «ِنْعَم قال: الذي هو فهو ا، همٍّ أقلَّ الفقري ورأى له، فضَّ

الحرية: يف والعيش الثروة يف العز يرى الذي وهو (ف٢٨٢) السغبان.» وأطعم

ال��م��ح��ب��رة ف��ي وال��ح��رف��ة ال��ح��ي��رة ف��ي وال��ع��ي��ش ال��ث��روة ف��ي وال��ع��ز

٣١١ :١
الغنى: حب عىل ُجِبل قلب كل إن القائل: وهو

ُج��ِب��َال ال��غ��ن��ي ح��بِّ ع��ل��ى ق��ل��ب وك��لُّ وتُ��ح��َرُم��ه ف��تُ��ع��ط��اه ال��ث��راء ت��ب��غ��ي
وال��ج��ب��ال ال��س��ه��َل ل��م��ألَت أب��دي��تَ��ه ش��بَ��ٌح ل��ه ل��ل��دن��ي��ا ع��ش��َق��ك أن ل��و

١٦٩ :٢
موت: والفقر النفس خدن عنده واملال

ب��اإله��م��ال ج��اء م��وٌت وال��ف��ق��ُر م��داف��ع غ��ي��ر ال��ن��ف��س ِخ��دُن وال��م��اُل
ال��م��ال؟ ب��ي��ت ي��ل��ي��ه ال��ح��ي��اة ب��ي��ت م��ص��وًرا ال��ن��ج��وم ح��ك��م ت��رى أَوَم��ا

٢٠٥ :٢
باملال: منه النشور يرجى موت والفقر

إن��ش��ار ب��ت��م��ول ل��ه يُ��رج��ى ح��ل��ي��ف��ه أن غ��ي��ر م��وت وال��ف��ق��ر

٢٦٦ :١
الفقري: ويعيبون الغني يحرتمون والناس

وأنَّ��ب��وه أق��لَّ م��ن وع��اب��وا ��ف��وه وت��ن��صَّ م��ك��ِث��ًرا أج��لُّ��وا

٣٤١ :٢
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الفقري: ال الغني يخدمون

خ��دم��ا ال��غ��ن��ى أخ��ط��ا ل��م��ن ي��رون وال ط��م��ع ع��ل��ى ق��وم ي��خ��دم��ه ي��غ��َن م��ن

٢٤٨ :٢

أج��اب��وه م��ا ف��ق��ي��ٌر دع��اه��م ول��و ط��م��ع م��ن ح��واء ب��ن��و ال��غ��ن��يَّ ل��بَّ��ى

٣٣٨ :٢

استجيبت: ناسك دعوة كأنه له، الفقر للزوم يألم نفسه واملعري

ل��ي دع��ا غ��ن��اك م��ن ب��ض��د م��ل��ك��َت ب��ال��ذي ل��ك دع��ا نُ��س��ٍك أخ��ا وأنَّ

مال: بغري الدنيا من خرج إذ صعلوًكا نفسه ويعد

م��ال ب��غ��ي��ر خ��رج��ت وص��ع��ل��وًك��ا رح��ي��ل��ي ال��دن��ي��ا ع��ن م��ال ب��ال

١١٧ :٢

أثقالهم يحطوا أن الحياة أذى من التخلص بمحبي املسيح هتفة املعري هتف وإن
الكد: عىل قائمة الحياة بأن يصارح فهو ويتبعوه،

ش��ف��ر؟ ع��ن ده��رك األث��ق��ال وض��ع وه��ل ل��ه��ا ن��ص��ٍب م��ن دن��ي��اك ف��ي ب��د وال
وال��ظ��ف��ر ب��ال��ن��اب ال��ص��ي��د ي��ب��غ��ي ال��وح��ش ع��ل��ى م��م��لَّ��ك وه��و ال��غ��اب ه��زب��ر أل��ي��س

٣٠٨ :١
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املعروف األثر أو الحديث ينظم وكاد الباقني، عمل للحياة يعملوا أن بالناس وأهاب
فقال: إلخ … لدنياك اعمل بنصه:

ال��ب��اق��ي ال��غ��اب��ر ف��ع��َل ل��دن��ي��ا وادأب غ��ًدا ي��م��وت َم��ن َش��روى ألخ��راك اع��م��ل

١٢١ :٢
بالتوكل: الرزق يروم ال ويحرتف يسعى َمن الناس أدين وإن

ف��ت��ق��ت��رف ج��واًال األرض وت��ق��ت��ري ع��رض ع��ن ال��زاُد إل��ي��ك ف��يُ��ه��دى ت��ق��وى
وي��ح��ت��رف ي��س��ع��ى َم��ن ال��ن��اس وأدي��ُن م��ت��ك��ًال س��م��وك ب��أن رزًق��ا ت��روم

٨٩ :٢
الرتهب: من أطيب الحالل السعي بأن ذلك عىل ب عقَّ الرتهب أعجبه وحينما

ال��ش��ح��ائ��ح ال��ن��ف��وس ك��دَّ أك��ِل��ه��م س��وى ��ب��وا ت��رهَّ ال��ذي��ن دأُب ويُ��ع��ج��ب��ن��ي
ورائ��ح غ��اٍد ب��ي��ن ح��الٍل ُس��ع��اُة ح��ي��ات��ه ف��ي م��ط��ع��ًم��ا م��ن��ه��م وأط��ي��ُب
س��ائ��ح م��ش��ي��ة األرض ف��ي م��ش��ى ول��ك��ن ت��ع��بُّ��دا ال��م��س��ي��ُح ال��ن��ف��َس ح��بَ��س ف��م��ا

١٨٥ :١
التقط: وبالطائر ِرْد وبالظبي وكلوا اعملوا أن بالناس: يهتف والرزق

ال��ت��ق��ِط ط��ائ��ُر ي��ا ِرْد ال��ظ��ب��ُي ي��أي��ه��ا وك��ل��وا اع��م��ل��وا إن��ُس ي��ا ي��ه��ت��ف ف��ال��رزق

٦٧ :٢
والتكسب: االحرتاف من األنفة عدم إىل يدعو واملعري

ال��ف��ج��ار م��ك��اس��َب وَع��دِّ ِح��الٍّ ط��ال��بً��ا اح��ت��راف��ك م��ن ت��أن��ف��نَّ ال
٣٢٤ :١

مالك وهللا يسود، أن به فأحر السود الليايل يف سهر من قائًال: بالجد يأمر وهو
(ف٢٣٧). واملسودين السائد
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أن يذكر الجائر سلطانه ذكر من اإلكثار جد ويكثر بالحظ يدين الذي العالء وأبو
العمل: يف كامٌن الحظ

ك��ام��ُن ال��َج��دِّ ف��ي ال��م��رء َج��دَّ أن ع��ل��ى ج��دوُده��م ح��ب��تْ��ه��م م��ا ب��ن��وه��ا ون��ال

٢٨١ :٢

آالم إىل والجواهر املعادن أسماء البديعي واشتقاقه اللفظية بخالبته املعري حول ولنئ
من الذهب در هلل و٢٠٤: ٢٠٣ — الغفران يف فقال الذهب وصف الذي لهو فإنه وخسائر،
املقدار نفيس أُعطي بال، كغريه هو ما يباِل؛ لم ُدِفن وإن ظليل، بظل يفيء فإنه خليل،
وربَّ كريمته، تتحطم أن يحفظ ولم قيمته ذهبت ُكرس إذا والدر بانحدار، رشفه همَّ فما
نُِقل ثم الخال، ذات بلبسه تختال خلخال، يف جعل ثم متوار، غري زمانًا غرب سوار يف ذهب
إلخ … الجريان بويف غدر وال النريان، لبشار تغري ما كاس، بحسنه وهو كاس، أو جام إىل

قال. ما
الدنانري فيئة «ورستني ويقول: (١٩٥) الغفران يف بالدنانري لصاحبه يفرح الذي وهو
«… عقوق خيف أن ترب حقوق، الناس عىل ولها األلوان، منها تشتبه أعوان فتلك إليه،

اعتمد …» و٢٨٩): ٢٨٨) والغايات الفصول من الذهبي الدينار وصف يف يقول كما
منه خيش قلما الجيب ناصح لكان رجًال كان لو بامَلني، قط ُعرف ما وجهني ذي عىل
وال الهم دخله ما منزل له أمضاها، بلطفه وهللا قضاها، املآرب يف بُعث ومتى … العيب
أنطق هللا ولكن البليد، وال بالعالم وليس بالتوحيد معلًما تلقاه … العم وال الخال سكنه

جماد.» كلَّ بعظمته

أن تمنى فلقد العامة، الشئون والية عن ونهى وكرهه امللك أمر من العالء أبو ن هوَّ ولنئ
هدًرا: دم من يشاء ما يريق املن مؤيد ملًكا أو ملًكا صاغه قد هللا يكون

ال��ق��َدُر ي��ع��ج��ز ل��ي��س م��ل��ًك��ا أو م��ِل��ًك��ا ل��ص��اغ��ن��ي رب��ي ش��اء ل��و
وال��ه��در ال��ُج��ب��ار ف��ه��و أرْق��َت دم أي وق��ال: م��نِّ��ي أيَّ��د

٢٨٢ :١
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املراتب: عليا يريد الذي هو وهو

ع��ل��ي��ان دون ال��ل��ي��ل ق��ت��اد وخ��رط ض��ل��ة ال��م��رات��ب ع��ل��ي��ات أري��د

٣٠٧ :٢

عليه: تسعفه التي املطايا وواىل العز طلب الذي وهو

م��واِل ف��ه��ي ال��ع��زِّ اب��ت��غ��اء ف��ي ب��ن��ا م��وال��يً��ا ال��م��ط��اي��ا خ��وُص تَ��ِب��ت م��ا م��ت��ى

١٨٩ :٢

منه أظهر وترس، رمح يف العز يرى إذ غراًما، بالفروسية أُْغِرم قد املحابس ورهني
ورسج: قتب وحلفاه ودرج، قلم يف

ودرِج ق��ل��ٍم ف��ي م��ن��ه ألظ��ه��ر وتُ��رس رم��ٍح ف��ي ال��ع��زَّ وإن
وس��رج ف��رس م��ن ِح��ل��َف��ي��ك إل��ى وُع��ج��م ع��رب م��ن إل��َف��ي��ك ف��دع
ُس��رج خ��ي��ُر ف��ال��ك��واك��ُب وإال ض��اٍر ع��ي��ُن ال��دُُّج��نَّ��ة ف��ي س��راُج��ك

١٧١ :١

الفراش: يف املوت عىل حرب يوم برضبة املوت ويؤثر

ال��ف��راش م��ع م��ن��ك ال��روح ت��ط��ي��ر ح��رٍب ي��وم ف��ي ف��ارٍس َل��ض��رب��ُة
ال��ف��راش ع��ل��ى ذاك ب��ع��د وم��وٍت ط��وي��ل س��ق��ٍم م��ن ع��ل��ي��ك أخ��فُّ

٥٢ :٢

جواد: وال مهند يبكيه ال الدنيا من يخرج أن ويؤسفه

��ُم ُم��ط��هَّ ج��واٌد ح��زنً��ا، ُم��ظ��ه��ٌر وال ُم��ه��نَّ��د ع��ل��ي��ك ب��اٍك ال وإن��ك

٢٣١ :٢
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عىل فيه تكلم الخيل»، «خطب عنوانه: الخيل يف املفرد الكتاب صاحب كلِّه ذلك مع وهو
ألسنتها.5

لسانه: عىل املنى عقارب تدب الذي فهو األماني لصوص من الشيخ يحذر وإن

دبَ��بْ��ن وض��م��ي��ري ل��س��ان��ي ع��ل��ى م��نً��ى م��ن ق��ات��ل��ة ع��ق��ارب

٢١٠ :٢
محكم: فرقانه أمل وله

أُن��زَال ك��م��ا ��ا غ��ضٍّ أق��رؤه م��ح��ك��م ف��رق��ان��ه أم��ل ل��ي

١٧٧ :٢
يتعلل: زال ما ثم مراًرا األماني وخانته

ال��خ��وائ��ُن ال��غ��وان��ي ب��ال��ذمِّ ��ز يُ��ج��هِّ وإن��م��ا م��راًرا ال��دن��ي��ا وخ��ان��ت��ن��َي
ح��ائ��ُن ب��أن��َي أش��ع��ر ل��م ك��أن��َي م��ض��لَّ��ًال ق��ل��بً��ا ب��اآلم��ال أع��ل��ُل

٢٨٠ :٢
سنة: عنه تعجز ما ألملت ساعة إال العمر من يبَق لم قيل: لو أنه يرى وهو

ي��ل��س��ن��ْه أْن ي��ت��رُك ال ال��ل��ي��ِث ءَ إزا ِق��رٌن ال��م��ب��س��وُط واألم��ُل
س��ن��ْه ع��ن��ُه ت��ع��ج��ُز م��ا أم��ل��ت س��اع��ٍة س��وى ي��ب��َق ل��م ق��ي��َل ل��و

٣٠٢ :٢

هندية. ط ،١٨٩ :١ األدباء، معجم ياقوت، 5
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عمره: طال وقد العمر بها يِف لم حتى آماله اتسعت الذي وهو

ال��ِق��َص��ر ج��م��ع��ه��ا ف��ي��أب��ى ق��ص��ي��ٌر ِس��ل��ٌك م��ع��ي وال��ح��ي��اُة ُج��م��اٍن ن��ظ��ي��ُم ح��اج��ي
م��خ��ت��ص��ُر ال��م��رءِ ُع��م��ر ول��ك��نَّ ش��رٌح ب��ه يُ��ح��ي��ط ال ف��ج��مٌّ ال��م��راُد أم��ا

٢٥٥ :١

التنعم: عىل حضَّ فلقد النسك، أعمال عىل العالء أبو حضَّ ولنئ

ال��ن��ع��م م��زي��ل ��ى ي��س��مَّ ��ا م��ل��مٍّ ال��ح��ي��اة ف��ي واح��ذروا ف��ان��ع��م��وا أال
٢٧٩ :٢

الذي وهو (ف٣٥٨)، منقطعة الدنيا ولذة تكون ال العالم واستقامة نثًرا: القائل وهو
اللهو: وتهوى الجد، تنافر النفوس أن قرر

َدن��ا وال��دَّ ال��ل��ه��َو وت��ه��وى ال��ن��ف��وس ك��لُّ تُ��ن��اف��ره م��م��ل��وٌك ال��ج��دِّ ودي��َدُن
٢٩٠ :٢

الطعام من ويحتمي املرض ويتقي الغواني يكره حني الفتى أن يرى الذي وهو
م: منعَّ إنه يقول: َمن وكاذب الحياة، طوى قد يكون

ي��ط��ع��ُم م��ا وض��رَّه ي��ع��ود م��رًض��ا وات��ق��ى ال��غ��وان��َي ك��ِره ال��ف��ت��ى وإذا
��ُم م��ن��عَّ وْه��و ي��ب��ي��ت ع��ن��ه ق��ال م��ن وك��اذٌب ال��ح��ي��اة ع��ن��ه ان��ط��وْت ف��ق��د

٢٣٦ :٢

ميله من ذكره ما وأما :(١٩٣) الغفران يف يقول إذ اللذات؛ إصابة عن املدافع وهو
أحيحة وقال الذاكرة. تِع القلوب أريحوا الحديث: يعرف فهو اللذات بعض إىل مرص يف

الجالح: بن

م��ل��ول آون��ة ال��م��رء ون��ف��س غ��ول وال��ل��ه��و ��ب��ا ال��صِّ ع��ن ص��ح��وُت
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منه الدنيا، عىل أسف من ذلك مع له فكم نفسه، هو نسكه وصف قد العالء أبو كان وإذا
وغريي عمري نفد لطويل، أسفي إن عليم، به أنت ما أكتمك «ال :(٣٦٦) الفصول يف ما

الشهوات: إىل تنازعه نفسه أن مرة غري ليعلن وإنه املصيب.»

ه��ي وال أب��ًدا م��ن��ج��ح أن��ا ف��ال ن��ف��س��ي ال��ش��ه��وات إل��ى ت��ن��ازع��ن��ي

٣٥٦ :٢
والصحة: بالخفض إعجابه ويبدي

ول��ي��اِن6 ب��خ��ل غ��ي��َر ال��ل��ي��ال��ي وت��أب��ى ش��ق��وة دار ف��ي ال��ع��ي��ش ل��ي��اَن أري��د
٣٠٧ :٢

باملحافظة ويويص درة، من خريًا السن ويعترب جسمه، وسالمة العافية يؤثر وهو
عليها:

ال��ن��اظ��ري��ن أع��ي��ن ت��غ��ش��ى زه��راءَ ُدرَّة م��ن ل��ك خ��ي��ٌر س��نُّ��َك
اآلم��ري��ن وال ال��ن��اه��ي��ن يُ��ط��ع ل��م غ��م��رة ف��ي ل��ل��ض��ارب ع��ج��ب��ُت
ال��ك��اس��ري��ن أن��م��ل ع��ن ع��ت��ت خ��ش��بً��ا ج��ه��ل��ه م��ن ب��ال��ل��ؤل��ؤ ي��ك��س��ر

٣٣٣ :٢

النفس: هذه ويوبِّخ رشاب، وحب طعام لحب ذليلة تزال ال النفس بأن يجهر وهو

تَ��ع��ام��ي ع��راِك أو أع��م��ى ب��ك س��رى ك��أن��م��ا ال��ي��ق��ي��ن ن��ه��ج ع��ن ت��م��ي��ل��ي��ن
ط��ع��ام ل��ُح��ب أو ش��راب ل��ُح��ب ذل��ي��ل��ًة ت��زال ال ل��ن��ف��س ف��بُ��ع��ًدا

٢٥٧ :٢

مَطلُه. وليَانًا: ليٍّا بَدينه لواه 6
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فيها: ذكره إحسان أو الحياة يف حاله لتحسني جاهد أنه يقرر وهو

ت��ك��ُر وه��ي رح��ل��ه��ا ف��ي أك��رى ـ��دس ال��ح��ن��ـ ج��وش��ن ف��ي ال��وج��ن��اء رك��ب��ُت ق��د
ِذك��ُر ل��ي��ح��س��ن ف��أع��م��ال��ه��ا ـ��ن��ي ت��خ��طَّ��ت��ـ إن ح��ال��ة ُح��س��َن راج��يً��ا

٢٨٠ :١

اليسار: ابتغاء السهل إىل الَحْزن قطع قد يقول: كما فهو

ال��س��ه��ال وال ال��ي��س��ي��ر نُ��ل��ِف ف��ل��م ي��س��اًرا ن��ب��ت��غ��ي ال��ح��زون��َة ال��س��ه��ل إل��ى ق��ط��ع��ن��ا

١٦٨ :٢

الصائبات: بالسهام له فمن يصب فلم ونبل

ب��ال��ح��اب��ي م��رام��ي��ه��نَّ ف��ي ل��ي وك��ي��ف ب��ص��ائ��ب��ة نَ��ب��ل��ي وم��ا ك��ث��ي��ٌر ح��اب��ي

١٠٥ :١

الرِّشاء: فخانه املاء يبغي دلوه وأرسل

ال��م��رس خ��ان��ك ل��م��ا ال��غ��رب ع��ل��ى وم��ا م��ج��ت��ه��ًدا ال��م��اء ت��ب��غ��ي غ��رب��ك أرس��ل��ت

٢٠ :٢

وقد يفَّ، ليست وآلتها الدنيا «أحب يقول: راغبًا. آمًال زال ما والعجز الفشل هذا وبعد
كامل — مؤديًا كنت لو الضالل؟! إىل التشوف فإالَم مريح، واليأس بلوغها من يئست

(ف٣٥٨). أمرها.» عيلَّ لثقل لها — األداة
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يقول: كما

ه��م��ا وم��ا ال��س��واد ق��ب��ل وس��اَودن��ي7 م��ص��اح��ب��ي وه��و ش��ب��ُت ق��د أم��ل ول��ي
٢٤٠ :٢

النفيس سببه ويبنيِّ زهًدا، منه يكون أن يمكن ما يفرس حني ذلك بعد أرصحه وما
الزيت: خانه ولكن مصباحه خمود يؤثر ال إنه فيقول: شجاعة، يف

ال��س��ل��ي��ُط م��وق��َده خ��ان ول��ك��ن خ��م��وًدا ل��م��ص��ب��اح��ي أوث��ر ول��م

٦٣ :٢
طلَّقته: التي هي بل الدنيا يطلِّق لم وأنه

ُط��لِّ��َق��ا َم��ْن ب��أول ول��س��ُت َط��لَّ��ق��ْت ب��ل ه��ي ُط��لِّ��ق��ْت ف��م��ا

١١٧ :٢
عنه: مالت قد أطايبها ألن إال اللذات عن أعرض وما

خ��ن��ْس��نَ��ه ع��نِّ��ي خ��ي��اره��ا ألن إال ال��ل��ذات ع��ن أُع��رض ول��م

٢٩٩ :٢
بالصرب: قدره فأغىل أرخصوه الناس إن يقول: حني التفسري ويكمل

ب��ي ف��أغ��ل��ى ص��ب��ري إل��ى ق��دري رددت ت��رخ��ص��ن��ي ال��ع��ص��ر س��ج��اي��ا رأي��ت ل��م��ا

١٠٥ :١

غالبني. أو شخيص، أي سوادي الزم ساودني: 7
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الوحدة

الحقيقة يف وهو الهمم، لبُعد نسك أنه قريبًا هو ذكر الذي النسك من هذا ولعل
أوار: الفؤاد ويف رياء يريهم راغب متشهٍّ

أوار ال��ف��ؤاد س��ر وف��ي ريٍّ��ا ف��أري��ه��م��وا خ��لَّ��ت��ي أواري إن��ي

٢٧١ :١
وأما: بعامة. العالء أبي زهد هذا

وثماره الحيوان تحريم

الواقع يقدر فهو فرسه، من والنعم الوحش خوف مع لألسد نسك أال قرر قد يكن فإن
الظفر: ابتغاء إال أظفار لألسد تُخلق لم إنه ويقول: قدره، الطبيعي

ال��ظ��ف��ر اب��ت��غ��اء إال أظ��اف��ي��ر ال��ع��ري��ن ألس��ود ج��ع��ل��ت وم��ا

٣٥٧ :١

وال��ظ��ف��را ال��ن��اب ي��ع��ط��ه ل��م ل��م��ط��ع��م��ه ف��رَس��ه ال��ل��ي��ث خ��ال��ُق يُ��ق��دِّر ل��م ول��و

٢٨٦ :١
يدمي: مما قوته وصري ُجبَل، هذا عىل بأنه األسد افرتاس عن يدافع وهو

��ي ت��دمِّ م��م��ا ق��وتُ��ه��ا وص��يِّ��ر ص��ي��غ��ت ح��ي��ن ال��ض��راغ��م ذن��ُب وم��ا
��ي ال��ت��ن��مِّ ع��ل��ى ال��وق��ود ُج��ب��ل ك��م��ا وض��رس ف��رس ع��ل��ى ُج��ب��ل��ت ف��ق��د

٢٦٤ :٢

إذا يقتل فعالَم البضيح يف رزقه جعل وهللا الذئب: عن يقول (٤١٠) الفصول ويف
منزربًا؟!8 فريًرا افرتس

البُُهم. حظرية وهو الزرب دخل الذي واملنزرب الضائنة. ولد والفرير اللحم. البضيح 8
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شعره: يف ويقول

ال��غ��زال ق��ن��ص م��ا ال��وح��ش ل��ص��ي��د ت��دع��و ال��ذئ��ب ف��ي ح��اج��ة ول��وال

١١٨ :١

الحيوان: من ويخوف يخاف الذي هو األرض حيوان عىل املشفق وشيخنا

وُج��مِّ روق م��ن ال��ن��ط��ح م��ج��يء واح��ذر األرض ه��ذي ح��ي��وان وَخ��ْف

٢٦٤ :٢

األرض: حيوان يف تفرق قد الرش أن ويرى الحيوان، بضاري الناس ويشبه

وم��ن��ت��ق��ل ض��ار م��ن ك��ال��وح��ش واإلن��س م��ف��ت��رق األرض ح��ي��وان ف��ي وال��ش��ر

١٩١ :٢

لبنه، نفسه عىل ويحرم ذبحه فيكره إحسانًا الرش هذا عن الحيوان يجزي كان ولنئ
اللحم: عىل اللبن إيثاره فيذكر ذلك لينىس فإنه

األق��ط م��ن ث��ور إل��ى ب��ال��زع��ف��ران أط��اي��بُ��ه م��ص��ب��وًغ��ا ال��ث��ور ع��ن أع��رض

٦٧ :٢

الخمر: عن باالستعاضة الناس ليغري الخمر عىل اللبن ويفضل

ال��ل��ب��ن م��ن ن��اص��ٌع ُك��َم��ي��ت��ه��ا وم��ن ال��س��الف ح��م��ر م��ن أف��ض��ل

٣٢٢ :٢
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الوحدة

يذبح ال حتى الجلد من ال الخشب من حذائه اتخاذ طلب أن الرقة به بلغت وقد أنه كما
الجلد: من املاء يرشب أنه وأعلن ذلك نيس قد الحيوان

أَدم أو خ��َزٍف م��ن وم��ش��رب��ي ع��زَّة ع��ن ب��ال��ع��س��ج��د ش��رب��ُت
٧٧ :٢

فكره الذبح تحريم إىل القلب رقُة دفعته وقد العالء أبا أن كله ذلك من وأكثر
هو عنه، فنهى الجرح، لسرب املرود منه يُتَّخذ الحديد كره بل واملدى، والسكاكني السيوف
الشعراء صف يف يضعه تحبيذًا القوة ويحبذ ويتعشقه، السيف د يمجِّ الذي العالء أبو
يشيد وهو الفروسية حبه عن اليشء بعض قريبًا أسلفنا وقد — شئت إن — الفرسان
والكهل، الفتى يهابه للسيف: وصًفا و٢٩٨) ٢٩٧) الفصول يف فيقول نثره يف بالسيف
يعد شعره ويف معقول، بصاحب وليس العقول، أرباب به يستنرص أهل يهاب ألن وهو

حني: كل النافع الرش السيف

ال��ح��س��ام ح��م��ل ب��ه ن��ف��ع وم��ن ح��ي��ن ك��ل ي��ن��ف��ع ال��ش��ر وج��دت

٢٣٣ :٢
يتكلم: واعظ أبلغ والسيف

ل��ل��ك��ل��م يُ��ص��غ��ون ف��م��ا ال��ك��ل��وم م��ن دع��وت��ه��م��و إن ق��وًم��ا ب��س��ي��ف��ك ك��لِّ��م
وال��ق��ل��م ن��ون م��ن ب��ل ال��وع��ظ ف��ي ال��ن��ون ذي م��ن أب��ل��غ ال��ه��ن��د س��ي��ف ك��ان إن ال��ن��ون ذو

٢٦١ :٢
األذى: يماط وبالسيف

ل��م��ارن رغ��م ف��ي��ه س��م��ر وم��ارن األذى ب��ه أم��ي��ط ق��د ح��س��ام م��ن وك��م

٣٠٩ :٢
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املنى: تنال وبالسيف

ال��ف��واص��ل ب��ال��رِّق��اق وق��اِط��ع ف��واِص��ل ب��ال��م��ن��اص��ل ن��ال��ه��ا ح��رٍب ِص��لِّ ُم��ن��ى

١٨٦ :٢

بالسيف: إال تُنال تكن ولم سفًها املآرب رام العالء وأبو

ش��ف��ار ب��ان��ت��ض��اء إال ل��تُ��ن��ال ت��ك��ن ول��م ب��ال��س��ف��اه ال��م��آرَب ُرم��ن��ا

٣٤١ :١

الحكيم: قال هكذا عيش، بياض السيوف بيض ويف

ال��ش��ك��ي��ُم ن��واج��ذَه��ا ��ى دمَّ إذا م��ن��اه��ا تُ��ع��ط��ى خ��ي��ل��ك��م ف��وارُس
ال��ح��ك��ي��ُم ن��ط��َق ف��اع��ل��م��وا ب��ذل��ك ع��ي��ش ب��ي��اض ال��س��ي��وف ِب��ي��ض وف��ي

٣٣٣ :٢

املكرمات: أصل والسيف

ب��ال��ه��ن��دوان��ي ي��س��اور ال َم��ن ِت ال��م��ك��رم��ا ع��ن واٍن ه��ن��د، ف��ي��ا

٣٢٨ :٢

املضيق: يف بوقوعه الضيق يفرج إنما ويراه السيف، وقع يصف القلب الرقيق وهذا

ص��ق��ل��ه م��ن ال��م��ض��ي��ق ف��ي ي��وق��ع��ه أو ال��م��ض��اي��ق ي��ف��رج ال وال��س��ي��ف

١٧٨ :٢
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الوحدة

يثيب الذي هو السيف أن يرى والعقائد األديان يف الكلمات صاحب العالء أبا أن والعجب
الرشد: إىل املالحدة

ت��اب��وا ال��س��ي��ف ص��ل��ي��ل س��م��ع��وا ول��و ي��ت��وب��وا ول��م ال��ع��ت��اب ف��ي ت��م��اَدوا

٧٠ :١

امللحدين: بقتال يأمر املفكر املتفلسف وهذا

ال��س��ي��وف ب��ت��وح��ي��د ف��ق��اب��ل��ه��ا ب��ج��ه��ل أم��م أل��ح��دت م��ا إذا

٩٩ :٢

يأخذهم: أن عن السيف إلحاد اإللحاد فإنما ألحدوا، ما السيف أخذهم ولو

ه��واد ال��م��ل��ح��دي��ن ه��ام ل��ت��ح��م��ل ت��ك��ن ل��م ال��س��ي��ف ي��ل��ح��د ل��م ل��و روي��دك

٢٢٤ :١

رأيه: يف السيف إلحاد بسبب كذلك عهده يف الشام وفسدت

ح��ي��دي أو ال��ظ��ه��ر وراء ف��ن��كِّ��ب��ي��ه ب��ه م��ررِت أو ب��ش��أم دن��وِت إذا
ت��وح��ي��د ب��ع��د ف��ي��ه ال��س��ي��ُف وأل��ح��د م��ب��ت��ه��ج ب��ع��د م��ن��ه ال��ده��ُر غ��يَّ��ر ق��د

٢٣١ :١

أزمان: منذ برءوسهم امللحدين يفجع لم وأنه اإللحاد هذا السيف من ورابه

وإي��م��ان ت��وح��ي��د ص��اح��ب ك��ان أو دي��ان��ت��ه ق��لَّ��ت أو ال��س��ي��ف أل��ح��د ه��ل
أزم��ان م��ن��ذ ب��رءوس يُ��ف��ج��ع��وا ل��م ُس��ًدى ال��ج��اح��دي��ن ت��رك م��ن��ه وراب��ن��ي

٣١٦ :٢
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من نعًال املبتغي والدم، الجرح من املتحوب ناسك: عن الحديث يف والقتال القتل ذكر وإذا
باملناهبة: ويأمر نهاب العيش أن يقرر إذ فاسمعه الجلد، يسلخ لئال خشب

ف��ن��اه��ِب ال��ن��ه��اَب ت��س��ط��ي��ُع ك��ن��َت ف��إن ب��غ��رَّة ال��ن��ف��وُس ال��ع��ي��َش ت��ن��اه��ب��ِت

١٠٠ :١
املطاعون: وهم املطاعني ويرد

ف��راع��ي��ن��ا أق��وام ره��ط م��ن ف��ع��د ل��م��أك��ل��ه ع��ي��نً��ا ق��رى ال��ج��واد رب
ال��م��ط��اع��ي��ن��ا ي��م��س��ون ال��م��ط��اع��ي��ن إن ض��ي��وف��ه��م��و ت��ع��ص��ب��ه��م ل��ل��م��ط��اع��ي��م ق��ل

٣٩٣ :٢

يعد هو بل الفرش يف املوت عىل الحرب يف املوت يؤثر أن يكفيه ال الحبيس وفارسنا
سعادة:9 امليدان ميتة

وال��ض��رب��ا ال��ط��ع��ن أه��ل��ه��ا ي��غ��ش��ى ب��ه��ي��ج��اء ال��ف��ت��ى ي��ه��ل��ك أن دن��ي��اك ف��ي ال��س��ع��د م��ن
ال��ك��رب��ا ال��ن��ف��ر إل��ى ي��ش��ك��و ف��رش��ه ع��ل��ى ض��ج��ع��ٌة ب��ال��م��س��ود ق��ب��ي��ًح��ا ف��إنَّ

٨٠ :١

تحبيذ من له فإن حينًا الفرسان الشعراء بني به يعد ما الشعر من له كان وإذا
إفساد بعدم والقول بالربهمة، املوصوف وهو أنصارها، من املعدودين بني يجعله ما القوة

القوة: تمجيد يف لقوله فاستمع الحيوان، ذبح وبتحريم الصورة،

ب��ال��خ��ط��ل ال��م��وص��وف ال��ذاب��ل وأب��ل��غ ل��ح��ام��ل��ه ق��طَّ��اًع��ا ال��س��ي��ف أوص��ل م��ا

الطبيب له ويستحرض العلة به يظهر أن الرجل ميتة أحسن :(٢٩٥) الفصول يف يقول أنه يالحظ 9

يلفظ ثم الصديق، العدو منهم نفٌر، فيحرضه الناس يقدم ثم السقيم، دواء هللا وعند األدوية، له فيمارس
إلخ. املقطوع القطيل كالجذع فيكون نفسه
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الوحدة

ال��ُع��ط��ل ال��ك��اع��ب ب��َح��ْل��ِي وأث��ري��اك ع��رض ع��ن ال��ُم��ل��ك ب��ت��اج واف��ي��اك ق��د
ال��م��ط��ل ال��ُك��ذَّب وع��َد ل��ك وأن��ج��زا أم��د إل��ى ب��م��ق��دار وأح��رزاك
يُ��ط��ل ول��م يُ��ك��ث��ر ل��م ح��رف��ي��ن وزن ف��ي ع��ج��بً��ا ن��ب��أًة أب��دى ق��ال إن وال��س��ي��ُف
ال��ب��ط��ل ردى وال��م��ع��ن��ى س��ل��ي��م��ان ف��دع ف��ارس��يَّ��تُ��ه ع��ن��ه تُ��ف��َه��م س��ل��م��ان

١٩١ :٢

وحماس: إطالة يف العظائم هذه فيعد بالوناء تبلغ ال عظائم عن التقنع ويذكر

ب��ال��ت��ونِّ��ي تُ��ب��َل��غ ل��ي��س ع��ظ��ائ��م ق��ري��ب م��ن ال��ت��ق��نُّ��ُع وي��ك��ف��ي��ك
ال��م��َج��نِّ ع��ل��ى ال��م��ش��رف��يِّ ووق��ع م��ن��ي��ع زَرد ف��ي ال��رم��ح ص��ري��ر
ال��م��رنِّ ب��األش��ِر ل��ي��س وف��ور ب��ع��ي��ر ي��س��ط��و م��ه��نَّ��د وح��م��ل
م��رج��ح��نِّ ج��ي��ٍش َخ��ي��ل ول��ك��ن خ��م��اص ع��ان��اٍت ل ش��الَّ وال
10 ال��رف��نِّ ال��ب��ط��ل ه��ام��َة وي��ع��ذُم ح��لٍّ غ��ي��َر األواب��ِد ع��ذَم ي��رى
ال��م��غ��ن ال��خ��ص��ر ف��ي ال��ت��غ��ري��د أب��ى ذُب��ابً��ا م��ح��ت��م��ًال ي��ن��ف��كُّ وم��ا
ض��نِّ ح��ل��ي��ف ب��ال��ح��ي��اة وي��س��خ��ى األع��ادي ُزْرق ح��ذاره ت��ذوب
11 ال��م��ص��نِّ أن��َف ذلَّ��ًة وي��م��أل ��ا ُس��مٍّ ال��ح��ي��ات ف��م ف��ي وي��ن��ف��ث

٣١٨ :٢
القوة: إىل ويحتكم التثريب عىل التغايض من ينفر وهو

ي��ث��رب��يُّ ن��ص��ٌل ال��ت��ث��ري��ب ع��ل��ى ال��ت��غ��اض��ي م��ن ل��ل��ف��ؤاد وخ��ي��ٌر
ال��ت��غ��ل��ب��يُّ م��ن��ه ي��ت��ع��رَّ ف��ل��م غ��دًرا ال��ب��ك��ري ب��ك ي��ل��ح��ق ف��إن

٣٦١ :٢

بطر. يف املتبخرت والرفن: بجفاء، واألكل العض العذم 10
غضبًا. املمتلئ املصن: 11
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وحده: السيف نفع ويحبذ

ذاوي��ة روض��ت��ه م��ا أخ��ض��ر ش��ام��ه ل��م��ن ال��س��ي��َف أن��ف��ع م��ا
ال��غ��اوي��ة12 ل��ِع��َب ي��وازي ج��دٌّ ل��ه ي��ح��دث ي��ش��ُد إن ذب��ابُ��ه
ال��ص��اوي��ة أخ��الف��ه��ا م��ح��ت��ل��بً��ا ألخ��الف��ه ال��دن��ي��ا ي��ق��ت��س��ُر
ال��الوي��ة ب��ه أل��وْت ب��ل يُ��ل��ِو ل��م ال��ذي وه��و األرض ن��ب��ات أل��وى

٣٦٥ :٢

وقال: هذا سبيل يف بحياته قامر قد بالقوة املرسف العنيف إعجابه يف واملعري

واض��رب��نِّ��ي ال��س��ف��اس��ق أخ��ا ف��ُه��زَّ ج��راًزا ت��ح��م��ْل ال ق��ل��ُت أن��ا وإن
13 م��رف��ئ��نِّ س��ي��ٍف ف��وق غ��ري��ًق��ا ي��رم��ي ال��ل��جُّ وه��و ال��س��ي��ف ف��ن��ص��ُل
14 ال��م��ك��ب��ئ��نِّ ِوداد م��ن وي��ب��س��ُط وج��ٍه غ��ض��وَن يُ��زي��ل وض��اح��ي��ه
15 َونِّ ن��ب��راُت ن��ب��راتُ��ه وال خ��ئ��ونً��ا ب��ه ي��داه ح��م��ل��ْت ف��م��ا

٣١٩ :٢

الشهادة يف الفصل القول عنده فهو قال، ما آخر هذا أكان العالء أبي شعر ليت فيا
يهز أن السيف حمل عن بالنهي استحق وبه ذلك فنقض عاد تراه أم والسيف، للقوة
ال قال: طاملا إذ حياته؛ التحدي هذا يف خرس قد إال أحسبه ما به؟ ليرضب السفاسق أخو

نغماته. آخر هي القوية النغمة تلك إخال وما تمسه، وال سيًفا تحمل
الذي ذلك من صادر السيف إىل الدعوة يف املرسف الثائر التحدي فهذا حال كل ويف
أحد وبني بينه املتبادلة الرسائل يف مجادًال لذلك واحتج عمره، من شطًرا الحيوان حرَّم
شعره يف حجته فكانت بمرص، الدعاة داعي عمران أبي بن موىس بن هللا هبة عرصه: أبناء

متقابلة. متدافعة نثره يف حجته هي

الذباب. من الرياض يألف الذي هنا الغاوية 12
الساكن. املرفنئ: 13
املنقبض. املكبنئ: 14
للهو. آلة : الونُّ 15
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الوحدة

صحته أمر من — أسلفنا بما — الحيوان تحريم من رأى ملا شعره يف احتج فقد
وقال: طعامه ونظام

ح��ب��ن16 وال ي��خ��اف داء م��ن ب��َي ف��م��ا ص��ح��ة ال��م��ط��اع��م ل��ه��ج��ران أف��دت

٣٢٤ :٢
فقال: جميًعا األكل ترك تمنى قد لهذا ولعله

ال��غ��ب��ن إل��ى ال��ورى س��اق األك��ل إن أج��م��ع ال��ط��ع��ام ب��ت��رك ل��ي م��ن
٣٢٤ :٢

الحيوان تحريم يذكر املوضعني هذين غري يف هو ثم حجته، الصحي التحريم هذا كأن
وهي التحريم، هذا عن النثري حجاجه يف نراه وكذلك قدمنا. ما نحو عىل عليه وشفقته
يثبت بالنبات اقتناعه يظن تارة فهو الدعاة، داعي مع مراسالته مدار كانت التي املسألة
عن ويتحدث حيوان، بإيالم إال إليها توصل ال اللحوم إن يقول: وحينًا العاقبة، جميل له
ماله. قلة الحيوان أكل ترك عىل حثه الذي إن يقول: وآونة به، الحيوان وحس األلم هذا

به وأرحمهم بالحيوان الناس أرفق هو سمعت ما منه سمعت الذي العالء أبو فهل
… وأما سنرى. فلسفي؟ مذهب عن تعرب فكرة أكله ترك يف وله

ويرم. فيقبح الحبة يعرتي ما الحبن: 16
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يف ناثًرا يقول شقاء البقاء يرى الذي بالحياة الربم فهذا رأيًا، أثبت فيها العالء أبو فليس
:(٤٤) الفصول

أزويت :(٣٤٨) يقول كما مكب، فأنا أثقلني — بارك — محب الدنيا حب تحت أنا
ولو — أبغضت — وشنفت لها وأحببت وخفت، لذلك وأشفقت فأسفت، الدنيا عني
طول البقاء يعد والذي ذلك، غري إىل — أصبت — نثفت فما استوبله، ما لعفت أنصفت

(ف٢٤٢). حام وال وزر منه ليس أنتبذ فأين — رسيع — ربذ املوت يقول: شقاء
طبًعا حبها عدَّ الذي هو إلخ. و… الجهل إلمامة وأًىس غروًرا الدنيا حب عدَّ والذي

غالب: بقرن منه ُمني قد

غ��الب م��ن��ه ب��ق��رن ُم��ن��ي��ت ف��ق��د ب��ه��ا ال��م��ق��ي��م ف��ي ط��ب��ع دن��ي��اك وح��ب

١٠٥ :١
املهالك: جر ولو يرتك فال فينا غريزة وحبها

ي��ت��رك ال��م��ه��ال��ك ج��ر إذا ل��ك��ان غ��ري��زة ه��واه��ا ف��ي��ن��ا ي��ك��ن ل��م ول��و

١٢٦ :٢
ذريح: وابن ملوح ابن وكل ولبنى ليىل كحب وحبها

س��ري��ح ال��ه��م��وم ب��أن��واع ودم��ع ق��ري��ح ب��ال��غ��رام وف��ؤاد أم��ا



العالء أبي يف رأي

ب��ص��ري��ح وده��ا م��ن س��م��ح��وا وإن ب��م��ذق��ه��ا ب��ن��ي��ه��ا ال��دن��ي��ا غ��رَّت ل��ق��د
ذري��ح اب��ن س��وى ف��ي��ن��ا وم��ا ول��ب��ن��ى ح م��ل��وَّ اب��ن أص��ب��ح وك��ل أل��ي��ل��ى؟

١٨٥ :١
يجب: ما فوق بحبها دنف وكلنا

ي��ج��ب م��ا ف��وق ح��بٍّ��ا دن��ي��اه ي��ح��بُّ دِن��ًف��ا ك��لُّ��ن��ا أم��س��ى ال��ب��ري��ة ن��ح��ن

٦٦ :١
أماني: منها السها ومع املشتهى وهي املنتهى وهي

ه��ائ��م ال��ق��ل��ب م��وج��ع ع��م��رو أم س��وى أب��ى ك��م��ا دف��ر أم إال ال��ق��ل��ب أب��ى
ال��ع��ظ��ائ��م دون��ه��ن م��ن��ه��ا أم��ان��ي ال��س��ه��ا وم��ع وال��م��ش��ت��ه��ى ال��م��ن��ت��ه��ى ه��ي

٢٢٥ :٢
املهيمن: وصية عشقها وكأن

وأح��ب��اب��ه��ا ال��ح��ي��اة ب��ع��ش��ق س ال��ن��ف��و أوص��ى ال��م��ه��ي��م��ن ك��أن

١١٩ :١
منها: أعز خلة ليست إذ الدنيا؛ فراق عند تدمع والنفس

م��ن��ه��ل��ه ف��راق��ه��ا ل��ذك��ر ي��ج��ري ف��دم��ع��ه��ا ال��ح��ي��اة آل��ف��ة وال��ن��ف��س
ِخ��لُّ��ه ال��ص��ري��م��ة رك��ب إذا ي��ب��ك��ي وال��ف��ت��ى م��ن��ه��ا ب��أع��ز خ��ل��ة م��ا

١٦٠ :٢
بحبها: ُمدلَّه العبادة لفرط املسجون الراهب حتى

م��دلَّ��ه ال��ك��ذوب دن��ي��اه ح��بِّ م��ن ع��ب��ادة ف��رط ال��م��س��ج��ون ال��راه��ب
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أب��ل��ه غ��ب��يٌّ ع��ن��ه��م ك��ل��ك��م أم ب��ح��ق��ي��ق��ة أص��ح��اب��ك��م أع��رف��ت��م��و

٣٤٤ :٢

شقاء: أبًدا والعشق مشقية معشوقة

ش��ق��اء م��ع��روًف��ا ال��ع��ش��ق ك��ذاك وأش��ق��ت ع��ش��ق��ت ال��ت��ي ودن��ي��ان��ا
ال��ب��ق��اء ُح��ِظ��ر ع��ن��ك��م��و ف��ق��ال��ت أذاه��ا ع��ل��ى ال��ب��ق��اء س��أل��ن��اه��ا

٣٨ :١

وعدم بها، تولهه يقرر بعدما بكرهها املتحدثني يكذب أن العالء أبو ينىس وال
ذلك: غري يقول حني حتى نسيانها استطاعة

ن��ب��ال��ي��ه��ا ال أن��ا ن��خ��ب��ر ون��ح��ن م��ل��ه��ج��ة ال��ق��وم ون��ف��وس ب��ه��ا ن��ف��س��ي
س��ال��ي��ه��ا؟ ال��س��ال��ي��ن م��ع ان��ت ه��ل ف��ان��ظ��ْر خ��وادع��ه��ا ع��ن ب��س��ل��وٍّ أم��رت��ن��ي
ق��ال��ي��ه��ا ب��ال��ل��ف��ظ ول��ك��ن��ه ط��ب��ًع��ا ب��ه��ا ي��ه��ي��م َم��ن إال ال��ده��ر ت��رى وال

٤٧ ،٣٤٦ :٢

فيه! ومن الدهر من هو يخرج ولن

يف ذلك تأصل من قرر بعدما خاصة لها هو حبه عن ذلك من بأرصح يحدثنا العالء وأبو
فيقول: وغريزيته، الناس

أش��ري ول��س��ُت ِق��الِك وأش��ران��ي ك��غ��ي��ري ال��دن��ي��ا أي��ه��ا أح��بُّ��ِك
وع��ش��ر خ��م��س م��ن ط��ول��ت وم��ا ال��رزاي��ا م��ع ف��ي��ِك ال��ع��ي��َش ون��ه��وى

٢٤ ،٣٢٣ :١
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به: يترشَّ الثرى إال جسده عن ينفيه ال حبها أرشب قد خداعها ورغم

وأق��راب��ي1 وج��ه��ي ف��ي ل��ك م��ي��س��ٍم ك��م م��خ��ادع��ة أمٍّ م��ن ك��ن��ِت ال دن��ي��اَي
ش��رَّاِب اإلن��س ل��دم��اء ث��ًرى س��وى ج��س��دي ع��ن ي��ن��ف��ي��ه ال ح��بَّ��ِك أُش��رب��ُت

١٠٦ :١
الحذر: رغم صادته وقد غريه، كحب خالًصا حبٍّا وأحبها

رب��ق��ا ُج��ع��ل��ت ه��ًوى م��ن ع��ن��َق��ي��ن��ا وف��ي خ��ال��ٌص ك��ح��بِّ��ك ل��ل��دن��ي��ا وح��بِّ��َي
ط��ب��ًق��ا؟ ب��ه أج��ادت م��ا غ��راٍب وأيُّ ك��غ��ي��رن��ا ال��خ��ل��وُب ف��ص��ادت��ن��ا ح��ذرن��ا

١١٣ :٢
التسيل: ظن وإن عنها يتسل لم دل ربة وهي

َدل ربَّ��ة م��ن ال��ل��ه ِك ل��ح��ا ال��دن��ي��ا أي��ه��ا
ال��ت��س��لِّ��ي ظ��نَّ وإن ـ��ِك ع��ن��ـ خ��ل��دي ت��س��لَّ��ى م��ا

٢٠٧ :٢
كهذا. كثري إىل

يقول: الذي هو و… األخرى، إىل الجرس يعرب وأن إساره، املنية تفك أن انتظر الذي وهذا
شعره: يف يقول كما (ف٢٣٣) وأبيتها.» املنية كرهت قد قليتها، فما دنياي قلتني …»

وه��ت��ِر ه��َرٍم م��ن ال��ش��ي��خ وخ��وف س��ت��ري وأح��بُّ م��ن��ي��ت��ي أه��اُب

٣٢٠ :١

الخارصة. أي قرب، ج 1
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أمنيته: تحقق قبل يموت أن همه ويضاعف

ال��رواق��ص ب��ال��م��ط��اي��ا ح��اج��ي تُ��ق��َض ول��م م��ن��ي��ت��ي أت��ت��ن��ي أن ��ي ه��مِّ ت��ض��اع��ف
ب��ن��اق��ِص م��ن��ه أل��ق��ي��ُت إن ه��و وال ب��زائ��ٍد ف��ي��ه ع��ش��ُت إن ع��ال��م��ي وم��ا

٥٧ :٢

الذي هو والرشاب الطعام عن باإلرضاب االنتحار يف فكر وقد سمعناه الذي وهذا
كاد بل (ف٢٤٢) مخلدين عباده لجعل هللا شاء ولو فقال: منه، له مهرب وأال املوت ذكر

قوله: يف الخلود يتمنى

يُ��س��ت��َط��ع ال يُ��ل��ت��م��س إن م��س��ل��ًك��ا ف��رأوا ق��وٌم ال��خ��ل��َد أراد ك��م

٨٥ :٢
القول: طول ضد عىل يُحَمد العيش طول إن وقال:

اإلك��ث��ار ف��ي ال��ق��وم ه��ادي ويُ��ذمُّ ط��ولُ��ه يُ��ح��م��د ال��ق��ول ض��دُّ وال��ع��ي��ُش
٣٤٢ :١

شاهد وهللا كارًها، ويفارقها كارًها الحياة جاء أنه ذكر من أكثر قد حال كل يف وهو
ذلك: عىل

ش��اه��ُد وال��ل��ه ب��ال��رغ��م غ��ي��ره��ا إل��ى ورح��ل��ت��ي ك��رًه��ا ال��دار ذي إل��ى خ��رج��ُت

١٩٢ :١

نُ��ج��بَ��ُر ذل��ك ب��ي��ن م��ا ول��ع��ل��ن��ا ��ًم��ا ُرغَّ ون��رح��ُل ك��رٍه ع��ل��ى ج��ئ��ن��ا

٢٦٢ :١
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ق��س��ِر ع��ل��ى م��س��ت��ض��اًم��ا ول��ك��ن ب��ع��زٍّ راض��يً��ا دن��ي��اه اإلن��س��ان ي��ت��رُك وم��ا

٣٠٤ :١

ال��ن��ق��ُل يُ��ع��ج��ب��ن��ي ل��ي��س ف��ي��ه��ا وأص��ب��ح��ُت م��ج��بَ��ًرا ال��م��ص��ائ��ب دار إل��ى وردُت

١٤٩ :٢

ت��س��ت��وب��ُل وْه��َي ع��ن��ه��ا ـ��رح��ل��ة ال��ـ ي��ك��ره ب��ه��ا ح��لَّ َم��ن وك��لُّ

١٦٤ :٢
للجسد: الروح فراق هو يُتقى خطب أشد يعد العالء وأبو

ل��ج��س��د روح ف��راق يُ��تَّ��ق��ى خ��ط��ب أش��د
٢٣٩ :١

قاليًا؟! للدنيا كان العالء أبا إن ويقال: الحياة»، «كاره ذلك بعد العالء أبو أفيلقب
… وأما

98



املرأة

الزوجة: يف فيقول بالزفاف يهنئ الذي لهو فإنه اجتنابها إىل دعا قد املعري يكن فإن

ال��ش��ه��ور خ��ي��ر أوان ف��ي أت��ت ـ��ي��ا ال��دن��ـ ب��ن��ي ع��ن��د ال��زم��ان أي��دي خ��ي��ر

٧١ :١ سقط

األعراس: ساعة وصف يف فيقول أخرى مرة بالزفاف ويهنئ

ج��ره��ُم وال ع��اد رأْت ال م��ا ي��رى م��ق��ي��ًم��ا ال��ل��ي��ُل ي��زل ل��م
زم��زم ل��ه��ا وارت��اح��ْت م��ك��ُة م��ث��ل��ه��ا إل��ى ��ت ه��شَّ س��اع��ة ف��ي

٢٣٩ :١ سقط

بينها ومن النعم ليعد اللزوميات يف فإنه التفلسف قبل شعره من ذلك أن تظن وأن
الحياة: مالذ وسائر وامللبس واملرشب املطعم بني نعمة عدَّه قد بالفتاة اإلعراس

وك��اس��ي ح��اٍذ ب��ال��ف��ت��اة ُم��ع��ِرٌس م��اء ع��ذَب وارٌد أن��ت ط��اع��ٌم
ك��اِس ُش��رِب وم��ن ري��ب��ٍة م��ن ـ��ب��ح ي��ق��ـ م��ا ��نَّ ت��ؤمَّ ال ال��ل��ه ف��ات��ِق

٤٧ :٢
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ريش بمثل كاسيًا الرجل يكون فيقول: (٤٢٩) الفصول يف املمتع الرجل ويصف
… الحسناء الصالحة وعرسه املوماة، من أوسع وعيشه الوسمي كروضة وشبابه األخيل،
الرأل، كلباس الثياب أخالق ويلبس فيقول: املمتع غري الرجل ذلك بعد يصف كما إلخ،
إلخ … هشيًما شبابه روضة وتكون سواه، تختار أن وإما يهلك أن إما العرس، ويفارق

شقوة. وفراقها متعة عنده الحسناء الصالحة فالعرس (ف٤٣٠)

بها: يرفق قوارير جعلهنَّ الذي هو تُتقى أسوًدا النساء جعل الذي وهذا

��م��ات م��ت��ف��صِّ ض��روب��ه رأي��َت وإال ب��ه رف��ق��َت إن زج��اٌج
١٥٥ :١

ومكان املكارم يف الثريا مكان وعدَّها أجلَّها الذي هو كالعقرب املرأة جعل والذي
يقول: إذ الشمس،

ال��ل��م��س ع��ل��ى ت��ق��رُّ ال «ل��م��ي��س» وك��ان��ت ري��ب��ة ك��لَّ غ��اض��ب��ت «غ��ض��وب» م��ا إذا
وال��ش��م��س ال��م��ك��ارم ف��ي ال��ث��ريَّ��ا م��ك��ان وع��دَّت��ا ال��ح��ي��اة ف��ض��ل ح��ازتَ��ا ف��ق��د

٣٠ :٢
الجنات: يجعلهنَّ الذي هو ذلك، إىل وما غي، وحبل وكيًدا أذًى جعلهنَّ والذي

وج��ه��نَّ��م��ا م��ال��ًك��ا ي��ن��ف��ي ع��ن��ك ل��ه��ا م��ال��ك ه��و ال��ذي ورض��وان ج��ن��اٌن
وه��ي��نَ��م��ا ال��ث��ي��اب ت��ح��ت م��ن ف��وس��وس ل��ه��ج��ة ف��رط م��ن ال��َح��ل��ُي وُج��نَّ ح��ل��م��َن

٢٤٣ :٢
الدنيا: هذه جنة الزوجة جعل امرأة، تخلق لم أن السعادة بدء رأى والذي

ث��م��اَره��ا ف��اج��ِن أج��ن��ت��ك ف��إن رض��اك واف��ق��ت ع��روُس��ك األول��ى وج��نَّ��تُ��ك

٢٩٠ :١
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زوجها: القوم بني يُحَسد نعمة الَحصان املرأة جعل الذي وهو

ال��ف��ري��ق ب��ي��ن ��ٌد م��ح��سَّ ف��أن��ت َح��ص��اٌن ام��رأٌة ل��ك ك��ان��ت إذا
ال��وري��ِق ال��ُغ��ص��ِن م��ث��م��ُر ف��ب��ورك ع��ق��ًال اإلح��ص��ان إل��ى ج��م��ع��ْت ف��إن

١٢٣ :٢

يصونهنَّ ال النساء أن رأى الذي هو الزواج عن ونهى والزوجة الزواج قبح والذي
أحد: أزواجهن سوى

ال��م��ت��ح��رم��ات م��ن ب��ه ت��ك��ون ب��ع��ل م��ث��ُل ال��خ��ري��دَة ح��ِف��ظ وم��ا
م��ق��رم��ات1 م��ص��اع��ب وي��م��ن��ع��ه��ا خ��ط��ب ك��ل م��ن ذم��اَره��ا ي��ح��وُط

١٥٥ :١

��ام��ا ه��مَّ أع��ي��ي��تُ��نَّ ال��ده��ر وأول أح��د م��ن األزواج س��وى ص��ان��ك��نَّ م��ا
٢٤٨ :٢

والنسل: الزواج من ابنه ويخوِّف زوًجا لبنته يطلب بأن الرجل يأمر الذي وهو

وت��زوي��ج ن��س��ٍل م��ن اب��ن��ك وخ��وِّف يُ��راع��يَ��ه��ا ك��ي زوًج��ا ل��ب��ن��ت��ك واط��ل��ب
١٧١ :١

ويفسد البيت هذا شطري يف بل وقريب، بعيد قولني يف ال نفسه يناقض وهو
كي زوًجا البنته رجل وجد ملا الزواج من ابنه يخوف أن رجل كل كلف لو فإنه معناهما،

هو! طلب كما يراعيها

املكرم. الفحل املقرم 1
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للمتزوج واختار أردت. إن ج تزوَّ وقال: الزواج، فأباح عاد قد كله ذلك وراء أنه عىل
نعم: كمضمر مسترتة صدق فتاة

ال��ض��م��ي��ر ع��ل��ى دام ن��ْع��م ك��م��ض��م��ر ص��دق ف��ت��اَة أردت إن ج ت��زوَّ
أم��ي��ر وال ت��م��رُّ ُع��رس إل��ى ت��ط��لَّ��ْع ل��م األوان��س اط��ل��ع إذا

٣٢٥ :١

إذ الحياة؛ عىل فيه والتعاون الزواج بفائدة واعرتف لزوجها حياطة تكون أنها وأقر
قال:

ح��ي��اط��ت��ه��ا ف��ي ال��ع��وَن م��ل��ي��ك��ه��ا س��أل��ت ح��رٌَّة ال��زوَج ح��اط��ِت ق��د
خ��ي��اط��ت��ه��ا إل��ى غ��زٍل خ��ي��ِط أو م��رادن��ه��ا إل��ى ب��بُ��رٍس غ��دت
إم��اط��ت��ه��ا ف��ي ال��خ��ي��َر ف��الق��ت ض��م��ائ��ره��ا ع��ن ال��س��وءَ أم��اط��ِت

١٥٧ :١

هؤالء وصف لقد . خريهنَّ من ييأس ولم النساء من الخريات ينَس لم العالء وأبو
رأيه يف الدنيا تخُل ولم الخمور، شاربات وال املغنيات وال العازفات غري الغازالت الخريات

فيقول: الجد يف عمُرهم يميض الذين رجالهنَّ ويحيي يجيبهنَّ وهو منهنَّ

ي��ه��زُل أح��د ف��ي��ه��م��و وم��ا ده��ُره��م م��ض��ى ق��وًم��ا ال��ل��ه رع��ى
ت��غ��ِزُل أو ل��ل��ن��ف��ِع ف��ت��ن��س��ُج ن��س��وانُ��ه��م ال��ع��ن��اك��َب تُ��ض��اه��ي
يُ��ب��َزل أو يُ��ف��تَ��ح ال��دنُّ وال ة ال��ح��ي��ا ف��ي م��زه��ًرا ع��رف��ْت وم��ا
زل��زُل أو دح��م��ان غ��نَّ��اه ُل ي��ق��ا وص��وتً��ا ال��غ��ن��اءَ ج��ه��ل��َن

١٧٦ :٢
ويقول: العامالت املجاهدات النساء لهؤالء باملغفرة هللا يدعو وهو

ب��م��غ��ازِل ال��ح��ي��ا ُف��ق��د إذ، ج��اه��ْدَن ل��ن��س��وة ال��ح��س��اب ف��ي ي��غ��ف��ر وال��ل��ه
ال��ه��ازل ال��زم��ان ف��ي ي��ب��دُن وال��ص��ب��ُر ب��أن��ف��س ي��ق��وم م��ا م��ن��ه��ا ف��ك��س��بْ��َن
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املرأة

ال��غ��ازل ب��خ��ي��ط ف��اع��ت��ص��م��ت ـ��ح��م��راء ال��ـ إل��ى ه��وت ث��م ب��ال��خ��ي��ط أت��ص��دَّق��ت
اآلزل2 ال��م��ق��ام ف��ي ك��رض��وى ف��غ��دت ج��ائ��ٍع أُك��ل��َة ال��م��س��ك��ي��َن وأن��ال��ِت

٢٠٣ :٢

األمومة وظيفة الكريمة، اإلنسانية بوظيفتها الكبري فضلها للمرأة يقدِّر العالء وأبو
الوالدين: فضل يعد حني باإلكرام أوىل ويراها مولود، لكل الفضل بها تُسدي التي

وإح��س��ان ب��إك��رام أول��ى واألمُّ ب��ه وال��َدي��ك ف��أك��رم م��اٍض ال��ع��ي��ُش
إن��س��اِن ك��لَّ ن��اَال ب��ال��ف��ض��ل أم��راِن ت��دم��نُ��ه واإلرض��اع ال��ح��م��ُل وح��س��بُ��ه��ا

٣١٤ :٣
يقول: كما

��ا األُمَّ ك��رام��ت��ه��ا م��ن ع��ل��ي��ه ��ل وف��ضِّ وم��ي��تً��ا ح��يٍّ��ا ال��ن��ص��َف أب��اك وأع��ِط

٢٤٠ :٢
النسل: يف فضلها وبني

��ا ت��مَّ واح��ت��م��ل��ت ال��ح��ول��ي��ن وأرض��ع��ِت ُم��ث��ق��ًال أق��لَّ��ت��ك إذ ��ا ِخ��فٍّ أق��لَّ��ك
��ا ش��مَّ أو ض��مَّ م��ث��ل��م��ا ��ت وش��مَّ ��ت وض��مَّ ل��ذًَّة وأل��ق��اك ج��ه��د ع��ن وأل��ق��ت��َك

٢٤٠ :٢

تاج ككتاب وعظها؛ يف الخاصة الكتب يكتب حني املرأة، يف خري آمل العالء وأبو
كراسة. أربعمائة نحو النساء عظات يف الحرة

الضيق. اآلزل 2
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العالء أبي يف رأي

الغريزة بزجر أمره يف ننظر أن قبل فيها العالء أبي وآراء املرأة عن الحديث ندع وال
عىل للتغلب سبيل ال أنه من قدَّمناه ما الغفران يف ليقول فإنه الزواج، عن والكف املسيئة
وصعي اجعل اللهم القائل وقول نصه: بما ذلك ويكمل الجبلة، عن معدى وال الفطرة

موازيًا: للسفه يكون بازيًا، — العصفور من أصغر طائر —

ُخ��ل��َق��ا3 ك��م��ا إال ام��رؤ ي��ك��ون أال خ��ل��ق ع��ن أن��ه��اك وال ع��ل��م��ت ل��ق��د

من الجم الكثري وله كثرية، أشياء يف اإلنسان عىل الغريزة سلطان أحسَّ قد وصاحبنا
الفصول يف متحرقة كلمة ذلك من وحسبنا به، املقام يسمح وال هنا نستوفيه ال التشهي
فهو مورًدا، وال ِورًدا يجد ال (العطش)، بالصدى بُيلَ كرجل أنا إنما يقول: إذ (٣١٦)
وإن وارده)، (كثر مضفوًفا وجده باليد)، منها يؤخذ (برئ عزوًفا ورد إن أبًدا، ظمآن
رجل عىل هجم كذلك هو فبينا واملعني، اآللة أعوزته املاء)، منها تنتزع (برئ نزوًعا صادف
انتزاع عىل فأعنِّي قريب، هللا شاء إن ريُّك فقال: الكرب، فرط إليه فشكا بغرب، ينزع
العناج وخان السيور)، أو الدلو (عرى الوذم غدرت يريان، بحيث الغرب كان فلما امُلروية،

ليقويه). تحته من يشد أو الدلو، خشب عىل يشد (الحبل
أن: فيها يقر التي املكشوفة قولته املرأة عن قوله من وحسبنا

أرك��ان��ا ف��وق��ن��ا ه��و ل��م��ن ج��ع��ل��ت أرب��ع غ��رائ��ز دن��ي��ان��ا أرك��ان
اإلم��ك��ان��ا ي��ت��رق��ب ل��ك��ن��ه غ��ادة ف��ي ب��زاه��د ل��ي��س وال��م��رء

٣٠١ :١

الجنسية املسألة يف العالء أبي فشأن قريب. عود بخاصتها املسألة هذه إىل ولنا
املفرد. القول يستحق

يف العالء أبي رأي أكان نسأل: يجعلنا العالء ألبي أقوال من سمعنا فما حال كل ويف
وقدِّر. القارئ أيها فكِّر بذلك؟ يوصف ثابت رأٌي املرأة يف أله قبيًحا؟ املرأة

… وأما املرأة، يف عنده ما هذا

هندية. ط ص١٨٢، الغفران، 3
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النسل

حظه هللا أجزل القادم باملولود الجماعة رست قد ناثًرا: فيقول بمولود يهنئ فاسمعه
هذه رسالة ختام يف يقول حتى الفرح به ويشتد به. ُكنِّي مما الغاية وأعطاه اسمه، من
الجذل ولكن أرضه، من وحصيات جسده يف شعرات ألنا به؛ نهنئ أال ينبغي وكان التهنئة:

فاستفز.1 غلب
فإنَّا بعدها؟ أم عزلته قبل أكانت باملولود التهنئة هذه كانت متى نعرف لم وإن
ومنها واعتزال،2 صرب يف اآلن بأنه فيها يرصح قصيدة يف بمولود أخرى تهنئة له لنقرأ

باملولود: التهنئة يف يقول

يُ��خ��ال وال يُ��ظ��نُّ ال ي��ق��ي��نً��ا ج��م��ي��ًع��ا ل��ن��ا وال��ه��ن��اءُ ه��ن��ي��ئً��ا
ن��ه��ال ُع��ص��ب ل��ب��رق��ه��ا ي��ه��ش ال��س��واري م��راق��ب��ة ب��م��ن��ت��ظ��ٍر

فيقول: والولد النسل من املزيد للمهنأ ويرجو

ال��ج��م��ال أس��رَّت��ه ف��ي م��ح��يٍّ��ا م��ن��ه األه��ل��ي��ن ف��ب��ش��ر أه��لَّ
ع��ج��ال م��ق��دم��ه آث��ار ع��ل��ى أس��ود ه��م��و ال��ذي��ن ب��إخ��وت��ه

ص١١٣. أكسفورد، ط املعري، رسائل 1

قوله: نفسها القصيدة هذه أبيات من أن القارئ وليقدر .١٨٠ :٢ الزند سقط 2

واع��ت��زال ص��ب��ر وه��ي ع��ل��ي��ه��ا ي��وًم��ا ك��ن��ت ح��ال خ��ي��ر وح��ال��ي



العالء أبي يف رأي

فيقول: وأثرها الولد كثرة ويصف

ف��ص��اُل أي��ن��َق��ه تَ��تْ��ُل ل��م إذا وْف��ٍر ب��ن��م��اء ال��ف��ت��ى ي��ث��ُق وه��ل

النسل رأى والذي منه، إقالة ال ذنبًا رآه بل النسل، عدم الحزم أن رأى الذي قول هذا
مخاطبًا التهنئة يف السابقة القصيدة من القائل هو للوالدين وأذًى الفتى هموم فرش

الوليد: أبا

يُ��ه��ال م��خ��اي��ِل��ه م��ن ع��دوَُّك س��ي��ًف��ا أع��ط��اك ق��د ال��ل��ه ب��أن

يقول: كما

ال��نِّ��ب��اُل ك��ن��ان��ِت��ك ف��ي وت��ك��ث��ُر ال��ع��وال��ي ق��بَّ��ت��ك ح��وَل س��ت��رك��ُز
ال��رم��ال زه��ائ��ك��م ع��ن وي��ق��ص��ر ح��ص��اك��م يُ��ث��ري أن ُم��ن��اَي ف��إن

عابًدا كنت وإن فقال: الولد، بسالمة هلل العابد للطري دعا باملولود، اإلنسان هنأ وكما
(ف٤٢٩). ولدك وسلم ريشك فأث هلل

نفع: ما النسل خري إن ويقول: النسل نفع يقدر اللزوميات يف وهو

ن��ف��ع��ا م��ا ال��ن��س��ل ف��خ��ي��ر ول��دن ف��إن ل��ك��م ي��ل��دن ال ال��ل��وات��ي ال��ن��س��اء خ��ي��ر

٧٩ :٢
بذلك: الولد ويأمر أبيه عن العبء حمل يف االبن فضل ويقدر

ق��واه ض��ع��ف��ت ق��د ال��ش��ي��خ ف��إن ي��وًم��ا ال��ث��ق��ل أب��ي��ك ع��ن ت��ح��م��ل

التي العاقلة الَحصان املرأة من النسل بارك الذي هو العقيم النساء خري رأى والذي
قال: إذ زوجها؛ عليها يُحسد نعمة عدَّها

ال��وري��ق ال��غ��ص��ن م��ث��م��ر ف��ب��ورك ع��ق��ًال اإلح��ص��ان إل��ى ج��م��ع��ت ف��إْن

١٢٣ :٢
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النسل

هو هو صنيعه بسوء كافأه قد لكان الولد ه عقَّ لو حتى الولد عىل األب جناية يذكر والذي
صنيعهما ويضيف لهما، معاملته سوء منه ويذم الولد، عىل الوالدين عطف يذكر الذي

فعاله: بالذي وأجِمل وأحِسن فيقول: معه، الحسن

الع��ت��زاله ال��ع��ي��ش اع��ت��زاِل ل��وْش��ِك إل��ي��ه��م��ا يُ��وح��ى ال��ع��ي��ن ب��ُم��ش��ار ول��و
وان��ت��ع��اله ء ��الَّ ال��سُّ ُح��ِذيَ��ا وإن ��ه��ا ال��سُّ ان��ت��ع��َل ل��و إك��راًم��ا ان ي��ودَّ
ف��ع��اله ب��ال��ذي وأج��ِم��ْل وأح��ِس��ْن ب��ه ف��ع��َال م��ا ال��غ��ي ل��ف��رط ي��ذمُّ

٣٣٧ :٢

بالنزر، أبنائه عىل يمنُّ َمن يعنف الذي هو ينفع ال بما اشتغاًال بالنسل االشتغال عد والذي
حواصلها: يف ما إياها وإعطائها ألبنائها الطري صنيع إىل ويلفته

ال��ُم��ف��اِص��ل ك��األل��دِّ ع��ل��ي��ه��م ف��أن��ت آس��ًف��ا ال��ن��زَر أب��ن��ائ��ك ع��ل��ى م��ن��نْ��َت
ن��اص��ل ش��ي��ب��ة ال��ص��ب��ُح ي��ب��ي��ن أن إل��ى م��ت��ع��ب س��ع��ي ل��ي��ل��ة ف��ي��ه��م ت��س��َع ول��م
ال��ح��واص��ل ف��ي ��ل��ت ح��صَّ م��ا ل��ه��ا ف��أل��ق��ْت أم��ه��اتُ��ه��ا أدل��ج��ْت ُزغ��بً��ا ت��َر أل��م

١٨٦ :٢
قائًال: آخر موضع يف فيصفه هذا يف الَقطا صنيع عن يتحدث وهو

ال��م��ت��واص��ل ع��ن��ائ��ه��ا ف��ي غ��دت ِن وال��ج��و ال��ك��در م��ن ل��ل��ق��ط��ا ع��ج��بً��ا
ال��ح��واص��ل ف��ي ل��ه��ا اس��ت��ق��ت ث��م ـ��راخ األف��ـ ب��ه��ا وج��اءْت ح��بَّ��ًة ل��ق��ط��ْت

٢١٥ :٢

من الرأي هذا واختار جناية، النسل عدِّ عىل صمم أنه يظن الذي العالء أبا فإن وأخريًا
فيما — فطلب بمثواه، امللمني من بعده الخالفون به ويعرفه قربه، شاهد ليحمله آرائه

املشهور:3 البيت قربه عىل يكتب أن — يُروى

أح��د ع��ل��ى ج��ن��ي��ت وم��ا ع��ل��يَّ أب��ي ج��ن��اه ه��ذا

ص١٣٣. أكسفورد، ط رسائله، من العالء، ألبي الذهبي ترجمة 3
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العالء أبي يف رأي

عمًال له السعي ويعد الدنيا، هذه يف عمل أفضل النسل يعد الذي هو هذا العالء أبو
ويقول: معقوًال،

ال��ن��ق��ل م��ن س��ب��بً��ا م��ت��وق��ٌع س��اك��ن��ه��ا ك��لُّ داٌر دن��ي��اك
ع��ق��ِل ف��َع��ن ل��ه س��ع��ي��َت وإذا ب��ه��ا ف��ع��ل��َت م��ا أف��ض��ل وال��ن��س��ُل

٢٠٦ :٢

سلسلته؟ قطع يف واالجتهاد الوجود اتقاء الواجب من ورأى العدم، العالء أبو آثر فهل
األرسة. وهو الصغري املجتمع يف آراؤه هذه

… وأما
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العزلة

السعيد، الرب بالناس املختلط يُعد فهو عادته، فيها يخلف فلم الكبري، املجتمع ومجانبة
فهو سواه، يستحسن عما نفسه وكفَّ عليهم، وصرب بالعالم، اختلط من ناثًرا: ويقول
املعقول، تغري الوحدة كانت إذ فيقول: العزلة، رضر إىل يشري كما (ف٢٧٠)، السعيد الرب

فيقول: غبٍّا يزور أن يطيقها ال ملن يرخص فهو يقول1 أن قائًال وترصف

غ��ب ع��ن ال��زي��ارة ال��ن��ف��س أدب ف��م��ن دائ��ًم��ا ره��ط��ك ه��ج��ران ت��ط��ق ل��م وإن

٩٦ :١
قال: الذي هو «قاطع» شعاره الذي والشيخ

ان��ف��رادا ب��ال��خ��ل��د أح��ب��ب��ت ل��م��ا ف��رًدا ال��خ��ل��د ح��ب��ب��ت أنِّ��ي ول��و
ال��ب��الَدا ت��ن��ت��ظ��م ل��ي��س س��ح��ائ��ُب ب��أرض��ي وال ع��ل��يَّ ه��ط��ل��ت ف��ال

١٥٩ :١ سقط
اللزوميات: يف القائل لهو فإنه شعره، متأخر من ليس هذا يكن فإن

ال��م��يَّ��ِد ال��غ��ص��ون ع��ل��ى ال��ح��م��ام ق��ن��ص وط��ال��م��ا ُح��بَّ األوط��ان وت��ديُّ��ر

٢٣٥ :١

ص١١٢. أكسفورد، ط الرسائل، 1



العالء أبي يف رأي

يف خريَ وال ضده، املرء يساعد أن يرى الذي هو الناس من بالفرار يأمر والذي
تُساعد: لم إن اإلخوان

تُ��س��اع��د ل��م إن اإلخ��وان ف��ي خ��ي��َر وال ض��دُّه ال��م��رءَ س��اع��َد خ��ط��ٌب ج��لَّ إذا

العاملة باملشاركة يأمر الذي هو الناس من تخلًصا بيداء يف التوحش يطلب والذي
ويقول: الجماعة، إصالح يف

خ��ن��ازي��ُر زي��ٍر خ��ن��ا أج��از إذا م��ن��ط��َق��ه ال��ف��ح��ش ذي ع��ل��ى وأن��ك��ر غ��يِّ��ر

٢٦٠ :١
أخطائه: عىل امللك تعزير وجوب يقرر حتى هذا يف ويشتد

وت��ع��زي��ر ت��أدي��ب ال��م��آث��م ع��ل��ى ل��ه وح��قَّ ت��وق��ي��ًرا ال��م��ل��ك ي��ع��زَّر

٢٦٠ :١
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أيبالعالء آراء تقابل

١

يف وآلرائه لشخصه مألوفة غري ثانية صورة أو العالء، أبي صورة من آخر جانب ذلكم
خاص. سلوك فيها هو وله الفلسفة، خفيات وعن الدينية، املسألة عن بعيدة إنسانية أمور

به. نفسه وأخذ التزمه إنه قيل:
السؤال عن اإلجابة هديه عىل لنستطيع الرجل آراء من الثاني الجانب هذا عرضنا
اآلراء بني وتنقله املعرفة، مسألة يف العالء أبي موقف رأينا بعدما هناه، وجَّ أن سبق الذي
العرض هذا بعد ولعلنا ثابتة؟ آراء العالء ألبي هل هو: السؤال وهذا جميًعا. فيها املختلفة

بقوله: السؤال هذا عن نفسه العالء أبي إجابة نسمع

وك��ات��ِم ب��ال��م��راد وج��اه��ر وق��ول��ْن ت��ق��ل وال واع��ُل واح��ُب وب��اِع��د ف��ق��ارب

٢٥٤ :٢

يثبت ما أوىل أنها مع ثابت رأٌي املوضوعات من له عرضنا فيما العالء ألبي فليس
يف فرق ال ثابت، رأٌي — املطمنئ االستقراء يثبت فيما — العالء ألبي وليس رأي. فيه له
يتعادل قد الواحد اليشء يف أنه الفرق وكل وعلم، وأدب وحكمة وفنٍّ ودنيا، دين بني ذلك
العكس، أو قليًال والنفي كثريًا اإليجاب يكون وقد منهما، يرد ما كثرة يف ونفيه إثباته
فيما ألنه متفنن؛ أديب آراء تقدير يف قيمة آخر يف والكثرة جانب، يف القلة لهذه وليس
أنفى سواء املطلق، إثباتَه املطلق نفيُه فيهدم نافيًا، يطلقه ثم مثبتًا، القول يُطلق رأينا
النافني عدد نُحيص ال فنحن خمسني، ونفى مرة مائة أثبت أم مرة، وأثبت مرة خمسني



العالء أبي يف رأي

أنه يظن واحد شخص من واإلثبات النفي نرصد بل يقرتعون، أشخاص من واملثبتني
عىل — الفيلسوف شأن وهو وفقه، عىل حياته وأجرى يشء، إىل بحثه به انتهى فيلسوف
عنه، نعفَو أو لنعاقبه، ارتكبها أخطاء عىل نُحاسبه ال أنَّا كما — بعد له سنعرض ما
وتخالفت، توافقت آراء نحيص وإنما األخطاء. هذه تقدير يف عامًال الكثرة أو القلة فتكون
كثرية موافقة اإلنسانية املسائل يف آرائه من عرضناه فيما قرأت قد كلِّه ذلك بعد أنَّك عىل
معه وبأيهما قال، بأيهما تدري فما األصل، تخالها كثرية مخالفة قرأت ثم األصل، تخالها
متقابلة، وجريدة ثبتًا منها ينضَد أن العالء أبي ألقوال املستقرئ يستطيع وهكذا تقول؟!

للنفي. وجانب لإلثبات منها جانب

يف العالء أبي آراء من عرضت ما عرضُت إنما أني إىل هنا النظر ه أوجِّ أن يعنيني ما ولشدَّ
وإنما جميًعا، العالء أبي آراء يف شاملة عامة ظاهرة التناقض أنَّ ألبنيِّ به؛ األشياء أمسِّ
إنما تعليله، يف والبحث تناقضه، إىل النظر عند معهم املحدثني ثم القدماء ألن هذا يعنيني
لم ثم غريه. يعللوا فلم غريه، يذكروا لم أو فقط، الدينية املسألة يف تناقضه عند وقفوا

غري! ال دينية العتبارات إال التعليل يف يتصدوا
نظم إن فقال: الحيوان، تحريم حول له مناظرته يف الدعاة داعي تناقضه أثبت فقد

الحيلة؟1 فكيف نظمه، يناقض ونثره نثره، يناقض املعنى هذا يف العالء أبي
الذهبي وساق واإللحاد، التدين بني اضطرابه (ص٥٠) الدمية يف الباخرزي وذكر
املعاد عن تحدَّث عندما تناقضه الصفدي ديني.2وذكر كلها أخرى أشياء عليه وزاد ذلك
الديني، األفق يف إليه نظر املحدثني من لتناقضه عرض من أن كما فيه.3 أقواله واختالف
ينفيه، ما وكثريًا البعث يثبت ما كثريًا أنه فالحظ غري، ال ديني اعتبار إىل تعليله يف ورجع
أن يكره ال ثم بالدين، يهزأ ما وكثريًا االختيار، يثبت أن يكره وال الجرب، يثبت ما وكثريًا
اللبس مذهب به ذهب قد شك غري من مقصوًدا تناقًضا كان بأنه ذلك ويعلل عليه، يحثَّ

معروف.4 مذهب وهي التقية، إىل قصًدا والتعمية

.٢١٢ :١ األوىل، الطبعة لياقوت، األدباء، معجم 1

.١٣٤ ص١٣٣، أكسفورد، طبعة رسائله، ضمن العالء ألبي الذهبي ترجمة 2

.١٠٦ العميان نكت يف الهميان نكت 3

.٣٤٧ ص٣٤٦، العالء، أبي ذكرى 4

112



العالء أبي آراء تقابل

أنشط من وكان أبًدا أحبَّها ولو وكراهيتها، الدنيا حب يف تناقضه رأينا قد ولكنا
كفره ما أبًدا كرهها ولو أحد، ذلك عليه أنكر ما — ما حينًا كذلك كان كما — طالبها
هذين بأحد أخذ ولو وجنَّة، نعمة وعدَّها ا، ورضٍّ ا رشٍّ فعدَّها املرأة يف تناقض وقد أحد.
الوغى موت عدَّ فقد يموتها؛ التي امليتة اختيار يف حتى وتناقض أحد. قاتله ما أبًدا الرأيني
… العلة به تشتد فراشه عىل كان ما الرجل ميتة أحسن عدَّ ثم سعادة، السيف برضبة

التقية! إىل يلجأ حتى أحًدا ويحاكمون الناس يغضب الرأي هذا ملثل وليس إلخ.
رأي فيه لهم ليس أو يحرتمونه، وقول اعتقاد فيه للناس مما يشء كلِّ تناقضيف لقد
أبًدا؟ لتقيَّة فيه موضع ال فيما العالء أبي لتناقض تعليًال التقية تكون فكيف يلتزمونه،
الدينية؛ األمور يف حتى العالء أبي أقوال الختالف علة أبًدا تصلح ال التقية ألرى إني بل
ظاهرة طاعة وباطن، ظاهر اختالف هي إنما — بها املعللون يصفها كما — التقية ألن
يكره ما إخفاء ألنَّه مفهوم؛ التقية من وهذا خالف، وإضمار ظاهر، وتوافق مخالف، وقلب
السواء، عىل ويعلنهما متخالَفني قولني الرجل يقول حني أما أجله، من ويغضبون الناس
أنه عندهم له يشفع ولن بد، وال السوء بالقول سيأخذونه الناس فإن مًعا بهما ويجهر
املتعصبني مسألة أو والجماهري، العامة مسألة املسألة كانت إذا وبخاصة حسنًا، قوًال قال
منه يظهر حني به املتربك املعتقد الزاهد الناسك ترى وهل بفقههم، املرتزقني الفقهاء من
ولعلنا . كالَّ األول؟ بخريه له ويعتذرون هذا الناس له سيغفر به ويجهر الرصاح، الكفر
إشاراتهم وتفرسَّ الرصيحة، غري أقوالهم ه توجَّ كانت قد الزنادقة محاكمات يف أنه نذكر
العالء أبي صنيع يكون فكيف عليهم، ويقيض به يؤخذون ُمتهًما تفسريًا الواضحة غري

الهازئ؟! الكافر الرصيح القول منه ظهر وقد التقية، من
أم الدينية العالء أبي آراء تقابل مطلًقا تُعلل ال التقيَّة أكانت فسواء حال، كل ويف
أخرى تناقضات ذلك وراء فستظل فحسب، الدينيات يف التقابل تعلل ألن تصلح كانت

العالء. أبي يف ُرمناه الذي الرأي موضع وهذا التعليل. إىل تحتاج كثرية وتقابالت
قال: حني التناقض بهذا شعر قد نفسه العالء أبا أن ألحسب وإنِّي

ت��ع��ادي ب��ي��ن��ه��ن ن��ف��س��ي وش��ك��وُك ُم��واف��ق��ي ت��ك��ون أن م��رام��َي ج��ه��ٌل

٢٣٧ :١
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كقوله: مرة؛ من أكثر منه التناقض لهذا االعتذار أراد وكأنَّما

ال��ق��رُر ب��ع��ده وت��أت��ي ال��م��ق��ي��ظ ي��م��ض��ي ك��ده��رِه��م��و ال��دن��ي��ا ب��ن��ي ف��ي ت��ن��اق��ٌض

٢٥٤ :١
قوله: أو

وم��ق��رور5 وم��ك��روب وف��ق��ر غ��ن��ى م��ق��اب��ل��ة أض��داد ف��ي��ه وع��ال��م

٢٥٩ :١
قوله: أو

وإي��ج��اد وإع��دام وش��ر خ��ي��ر غ��ي��ر ب��ه��ا وال��دن��ي��ا ل��ل��ه وال��م��ل��ك

٢٠٤ :١
قوله: أو

ي��ت��ظ��لَّ��م ظ��ال��م م��ع��اًف��ى ع��ل��ي��ٌل ��ه��ا ال��سُّ ي��رى أع��م��ى دن��ي��اك أخ��ا وإن
٢٢١ :٢

فيه، األضداد وتقابل العالم، وتضاد املختلفة، فصوله يف الدهر تناقض يحس فالرجل
قائًال: الحس يف األشياء تضاد فيشكو االشتباه عليه ويشتد الدنيا، بني أحوال واختالف

ك��ص��غ��ار ت��رى م��ن وك��ب��رة ض��دٌّ ح��س��ه تُ��درك أص��ب��ح��َت م��ا ول��ك��ل

٣٤٣ :١

املرسور. املقرور: 5
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يقول: أثره العقل يف التضاد هذا يؤثر حينما وكأنَّه

وإي��ج��اب ن��ف��ي ل��ه م��ع��ن��ى وك��ل وم��ع��رف��ة إن��ك��ار ال��ن��ف��س وي��ع��ت��ري
٦٨ :١

االعتذار فقصد آرائه، يف التقابل بهذا شعر قد العالء أبا أن عىل دليًال هذا أكان وسواء
آراء يف التقابل فإنَّ منه، يشء عن االعتذار أراد قد يكن لم أم قوله، من األبيات هذه بمثل
القصد وال التقية تعللها ال واضحة ظاهرة — السواء عىل دينية وغري دينية — العالء أبي
إال التعليل لهذا نعرض ال ولكنا ُمتسق، تعليل إىل تحتاج واضحة ظاهرة االستخفاء، إىل

… بشأن رأي إىل ننتهَي أن بعد
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ملنطق عمله فنخضع متفلسف، صنيع آثاره من ُدوِّن فيما الرجل صنيع أكان لنعرف
فنُخضع ل، متأمِّ أديب ُمتفنن صنيع كان أم تناقضه، ودفع فهمه يف إليه ونحتكم العقل،

املختلفة؟ النفسية العوالم أثر فيه ونُقدِّر والوجدان، العاطفة ملنطق كله ذلك
فيلسوًفا عدُّوه إنَّهم بل بذلك، له بعضوصفهم وأسلفنا بتفلسفه، املحدثون لهج وقد
اإليبيقورية،1 املدرسة يف وأشياء عنده، أشياء بني التشابه نواحي وملحوا إيبيقوريٍّا،
هي إنَّها يقول: حني هذا إيبيقور يعرِّفها كما الفلسفة عىل العالء أبي صنيع فلنعرض

واألفكار.2 باألدلة السعادة توفر التي العملية الحكمة
الحر البحث هي دائًما وأنها الفلسفة، يف العامة الفكرة عن كثريًا يفرتق ال قول وهو

تعريفها. يف االعتبارات تختلف مهما الحقيقة عن
لنا تبنيَّ عرِّفت كما الفلسفة عىل املختلفة آثاره يف العالء أبي صنيع عرضنا ما فإذا

يأتي: ما
خواطر إال هنالك وليس الحقيقة، عن الصحيح باملعنى بحٌث العالء ألبي ليس أوًال:
بيت، من شطر يف أو شطر، بعض يف منظومة أو قصرية، فقرة أو جملة، يف منثورة
الفلسفة لتاريخ اإلنصاف من فليس قليًال، ذلك من أكثر أو بيتني، أو بيت، يف أو
املنثورات هذه تتناول مهما وبحثًا، فلسفة الصنيع هذا مثل ى يسمَّ أن الفالسفة ولجهد
هذه إليها تشري التي الفلسفة نوع يكن ومهما فلسفية، وِفَكر آراء من املنظومات أو

سجنه. يف العالء أبي ومع العالء أبي ذكرى يف بك حسني طه الدكتور 1
ص٢٨٧. كرم يوسف لألستاذ اليونانية الفلسفة تاريخ 2
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قول وإنما أقل، وال أكثر ال مجملة المحة أو مبهمة، إشارات اإلجمالية واملعاني الِفَقر
رأس تكون قد فكرة، ينتظم العامي باملثل يشء أشبه هو ذلك كل يف العالء أبي
مغزى إال الثاني ضاربها أو األول قائلها حساب يف هي وما مذهب، وخالصة فلسفة،
البحث غري يشء وذلك كان، عمل أو لحادثة واقعيٍّا وملحًظا ممارسة؛ وثمرة حكاية،
ويأخذ منهجه، له ويصطنع له، قواه املتفلسف يُجرِّد الذي الدارس، والتأمل الفلسفي
األقدمون، يقول كما عليه هي ما عىل األشياء حقائق ليعرف املعرفة؛ يف بطريقته نفسه

ويعلل. ويسبب ويقدر، وليفكر
فيها لصاحبنا نعرف أن نستطع لم — الفلسفة شطر وهي — املعرفة مسألة أن ثانيًا:
يف ونثره شعره من — الحديث أول — عرضنا فيما فهو تفكري، منهج وال اتجاًها،
وسائطها، ويذكر املعرفة إمكان يثبت املتباعدة، سنِّه ومراحل املختلفة، حياته أدوار
وهو يشك، وهو يوقن، فهو واحدة، واحدة الوسائط تلك ويهدر املعرفة، إمكان ويُنكر
ق املدقِّ يسع فال ينفي، وال يثبت، ال وهو يثبت، وهو ينفي، وهو يطمنئ، وهو يحار،
يمكن التعليمي الشعر من رضبًا ومذاهبها املعرفة يف العالء أبو نظمه ما يعدَّ أن إال
عناوين اتخاذ يمكن أو الفلسفية، التفكريية املناهج يف اآلراء ملختلف منه عناوين اتخاذ
يف مذهبًا والنثري النظيم ذلك من يشء يكون أن ا وأمَّ التفكريية. املذاهب تلك من له
عن املتحدِّث لهذا أنَّ إىل نطمنئ ال وكما يُقبَل! وال يهون هذا أحسب فما ا خاصٍّ املعرفة

البحث. أو للتفكري دستوًرا الفلسفيات
إيبيقور تعريف يف كما واألفكار باألدلة العملية الحكمة هي الفلسفة كانت ما إذا ثالثًا:
آثاره يف يسوق بأنَّه ح نتسمَّ قد كنَّا فلنئ لفلسفته، صديًقا العالء أبا احتسبوا الذي
أو الساذجة، باملالحظة أو الكلمتني، بني اللفظي بالتشابه إال لها يستدل ال فإنه فكًرا
بنا حاجة وال ونثره، بشعره ما، اتصاًال املتصل به يشعر ما عىل املستملحة املناسبة
يف القارئ يجده مستبني واضح ألنه هنا؛ عليه املجتمعة الشواهد بَسوق االستكثار إىل
أو املشابهة أو املشاكلة أو املجانسة من هذا ومثل صاحبنا، آثار من يصيب ما كل
وإال به، شبيًها وال استدالًال الفلسفة حساب يف يعدَّ لن وتعبري لفظ يف إليها وما املناسبة
وكيف فيها؟ يحبسن وكيٌد أذًى أنهنَّ عىل للنساء الكلل اتخاذ يدل كيف بربك: يل فقل
الحياة؟ من التخلص ووجوب املوت فضل عىل لفظهما يف واالنتعاش النعش اتفاق يدل
إىل الفلسفي االستدالل هان وهل العالء؟! أبي آثار قرأ َمن يعرفه مما وكيف وكيف
الكثري ينكرون أو وينكرونها األدب يمقتها التي اللفظية الصنعة فصارت الحد هذا

118



العالء أبي تفلسف

يف جودل إذا الحكماء زمرة يف الرجل به يسلك عقليٍّا فلسفيٍّا عمًال العالء أبي عىل منها
الشعراء؟ من احتسابه

وتركنا فلسفية، آراء املتفرقة املرسالت هذه فعَدْدنا ذلك، كل يف تساهلنا ما إذا أنا رابًعا:
تعنون التي الفلسفية والوحدة العالء، أبي مذهب نعرِّف وُرحنا جانبًا، واالستدالل األدلة
من عليك عرضت فيما العالء أبي مذهب تعرف أن يف لتجهد إنَّك نجد؟ فماذا مذهبه،
والزواج، واملرأة، وكرهها، الحياة، وحب والجد، كالزهد، اإلنسانية؛ الشئون يف قوله كثري
رأينا كما — فهو معني، بيشء تخرج أن تستطيع فال إلخ، … وو والعزلة والنسل،
عىل يتحرسَّ ناسك وهو م، التنعُّ عىل وحاضٌّ للزهد، منكر وكادح، زاهد — وسمعنا
ُحِبَي لو منفرد، معتزل وهو الدنيا، يف عملت ما أفضل يعده النسل، محرم وهو الشباب،
صاحب الفالسفة بني نضع فأين … هو ثم … وهو انفراًدا الخلد يف أحب ملا فرًدا الخلد

املتقابالت؟3 هذه من مذهبه وما له؟ تعرض يشء كل شملت التي املتقابالت هذه

ص٢٩٩ يف فيقول وتناقضه، تفلسفه بني توفيق أنه يظن ما إليه» وما العالء «أبو كتاب صاحب يذكر 3
نصه: ما

جانبان وله إال يشء الدنيا يف ليس الحقيقة بل املعتوهني، هذيان يهذي كان أنه معناه وليس
عن يغفل ال الذي هو الطبعي فالفيلسوف غريه؛ يف وقبحه األحيان بعض يف ُحسنه جهة من
الصالح؛ الدواء له فيصف ومقداره، الداء بمحل يعرف الذي هو الحاذق والطبيب اآلخر، الجانب
حينه، غري يف الفلسفة عليه تغلب حتى والتكلُّف بالتصنُّع ال بالطبع فيلسوف إذن العالء فأبو

ا.ه املتفيهقني. الفالسفة شأن

إنَّما والفيلسوف الفلسفة، يف التفيهق أعرف ال كما بالتصنع، والفلسفة بالطبع الفلسفة معنى أعرف وال
ال أني كما الفقرات! هذه من الخامسة الفقرة يف تقرأ ما عىل مذهبه عىل حياته يُجري الذي املفكر هو
يدرك العالء أبا أنَّ فلو للتناقض؟! سببًا األحوال اختالف عىل اليشء جانبي يف ما إدراك يكون كيف أفهم
مقيًدا ذلك فيقرر آخر، وحني أخرى، جهة من وقبيح األحيان، بعض يف أو جهة من حسن ما شيئًا أنَّ
ا عامٍّ نفيًا ينفي العالء أبا ولكن يشء، يف التناقض يُشبه ما وال تناقض، هناك كان ملا وحالته، بوقته
مختلف يف ووجدتها عليك، عرضتها التي متقابالته من قرأت ما عىل مطلًقا، ا عامٍّ إثباتًا ويُثبت مطلًقا،
وال أفهمه، لم أني أعرتف ما هذا بالتصنُّع؟! ال بالطبع فلسفة هذه تكون فكيف أعرصه، ومتفاوت آثاره

!… وتناقضه العالء أبي تفلسف بني ما، توفيًقا فيه أتبني
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عن قوله اختالف وعدم الفيلسوف، سلوك عىل بتأثريها تتميز إنَّما الفلسفة إنَّ خامًسا:
يفعل كذلك وال سلوكه، الفيلسوف فلسفة تطبع إذ العلم؛ عن تفرتق بذلك وهي فعله،
والعمل، الخلق يف الرأي من كذا إىل الباحث الدرس به انتهى الذي فالفيلسوف العلم؛
الريايض العالم ترى حني عىل درسه، به وانتهى إليه ذهب الذي هذا يُخالف تجده ال
وقف ما رغم التناول، مضطرب العمل، مشوَّش السلوك، بوهيمي مثًال، امليكانيكي أو
األصيل والعالم بالفيلسوف نعني وإنما ونفاذ. وتحديد وضبط، دقة من حياته عليه
ر يُسخِّ الذي األصيل ل املتأمِّ املفكِّر هو فالفيلسوف فيهما؛ الكاملة الصفة صاحب منهما
أو تعليًما أو قراءًة الفلسفة متعاطي هو وليس رأيه، عمله ويُتبع الوجود، ملعرفة قواه
تكاثر، أو تلهية، أو طرافة، أو أناقة، عليه تبعث قد اتصال من ذلك نحو أو ترجمًة
وصلتهم الذين أو بها، أنفسهم والواصلني بالفلسفة، للمتصلني يقع مما ذلك نحو أو
السلوك، عىل التفلسف تأثري إىل أرشنا إذا نعنيهم ال َمن هم فهؤالء بها، الحياة ظروُف

ذلك. يف األمر يشتبه فال إياه، وتوجيهه له، وطبعه
العرص؛ هذا يف العالء أبي مفلسفو لحظه مما السلوك عىل للفلسفة التأثري وهذا
هل عنوانه: فصًال العالء» أبي «ذكرى كتابه يف بك حسني طه الدكتور األستاذ فعقد
وإليك العالء، أبي يف تحققه وبنيَّ الفيلسوف، تعريف فيه أورد فيلسوف؟ العالء أبو

يقول: فهو السلوك، عىل الفلسفة تأثري لفكرة بيانًا قوله

فإنَّا املسلمني، عند معانيه كانت ومهما اليونانية، يف اللفظ هذا أصل كان مهما
متقنًا، علميٍّا درًسا والخلقية واإللهية الطبيعية العلوم درس4 رجًال منه نفهم
بني تناقض يكن فلم الخاصة، وسريته العلمية حياته عىل سلطانها وبسط
يفهمون اليونان فالسفة من األقدمون كان وكذلك أعماله، وبني العلوم هذه
يعرف فهو تناقضها، حياته ولكن العلوم، هذه أتقن الذي فالرجل اللفظ؛ هذا
عندنا بالفيلسوف ليس سريته، يف يصطنعها ال ولكنه عنها، ويناضل الفضيلة
عليها؛ ويحرص الفضيلة يُؤثر الخريِّ والرجل بالفلسفة، عالم هو وإنما اآلن،

وليس العلوم»، هذه «أتقن بقوله قليل بعد سيعرب كما العلوم» «درس بلفظ هنا األستاذ يعرب 4

العالم»، هذا حقائق عن «بحث قوله: يف أخريًا به سيعرب ما واألدق ويُتقن، يدرس محصًال الفيلسوف
لها. يحصِّ أو مدوَّنة مقررة علوًما يتقن دارس هو وليس الفيلسوف، يكون وكذلك
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ليس العلوم لهذه متقنًا يكون أن غري من ذلك عىل ُفطرت قد نفسه ألن
بني جمع فإذا فحسب، خري رجل هو وإنما أيًضا، اآلن. عندنا بالفيلسوف
هذا حقائق عن بحث أي — وعمًال علًما الحكمة فأجاد الطرفني هذين
الكتاب هذا يف نفهمه الذي فهو بحثه، لنتائج مواِفقة حياته وكانت — العالم

الحكيم. أو الفيلسوف لفظ من

هذا حقائق عن بحث الفيلسوف أن من إليه وانتهى األستاذ، فهمه الذي وهذا
الحكيم، أو الفيلسوف من هنا نريده ما هو بحثه، لنتائج موافقة حياته وكانت العالم،
العالء ألبي الصفة هذه إلثبات الفصل هذا من ييل فيما ذلك بعد تقدَّم األستاذ لكن

فقال:

وحياته وأخالقه العالء أبي سرية من الثانية املقالة يف قدَّمنا فما هذا صحَّ إذا
وبغداد، وطرابلس أنطاكية يف للفلسفة درسه ومن الناس، وبني منزله يف
«للزوميات». درسنا ذلك عىل سيدلنا كما ا، حقٍّ فيلسوًفا كان قد أنه عىل يدلُّنا

األوىل). الطبعة من ص٣٢٩-٣٣٠، العالء أبي (ذكرى من ا.ه.

من تشتمل عربية مكتبة بأنطاكية كانت أنه: فنقرأ الثانية املقالة إىل ونرجع
(الذكرى يحفظ، أن هللا شاء ما العالء أبو منها فحفظ قليل، غري عدد عىل الكتب نفائس
وقفها كبرية، مكتبة بها وكانت طرابلس، إىل وصل العالء أبا وأن أوىل)، ط ص١٥٤،
(الذكرى، النعمان معرة إىل عاد ثم شاء، ما منها العالء أبو فدرس اليسار، أهل
من التلميذ مجلس يجلس لم أنَّه فيه شك ال «فمما بغداد يف وأما أوىل)، ط ص١٥٧،
زار قد كان وإن تلميذًا، وال أستاذًا بغداد يف يكن ولم أوىل)، ط ص١٩٠، (الذكرى، أحد
السالم عبد بدار الفلسفي املجمع وحرض الحكمة، كتب من فيهما ما وقرأ مكتبتَيها،
أنطاكية يف للفلسفة العالء أبي درس كان ما وإذا ص١٩٢)، السابق، (املصدر البرصي
البحث هو هذا أن إىل تطمنئَّ لن فإنَّك املكاتب، من الحفظ هو أيًضا وبغداد وطرابلس
وتفرض هذا، تجاوز أنك عىل الفيلسوف، عمل شطر أنه عرفنا الذي العالم حقائق عن
وتسأل: — العالم هذا حقائق عن بحث أي — وعمًال علًما الحكمة أجاد العالء أبا أن
مفلسفي تقرير يف الفيلسوف يكون أن يجب كما بحثه لنتائج موافقة حياته أكانت

أنفسهم»؟ العالء أبي
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إن — بحث نتائج من العالء ألبي قرأته ما السؤال هذا عن اإلجابة يف يبدهك وهنا
فإىل غريها، يقرِّر ولم يخالفها، لم ثابتة نتيجة له تعرف فال — كذلك فسميتها تساهلت
قرأت فيما األقل، عىل أو دائًما، وضده اليشء قال وقد سلوكه، يستند كان بحثه نتائج أي
قوله عبارتَي وأي بحثه، نتيجتَي أي إىل تعرف لم وإذا العملية؟! الحياة أمور من هنا
القول نستطيع ما هذا ولعل قوله، من يشء إىل يستند ال فعله أنَّ بقي فقد فعله، استند

الرأي. هذا من ييل فيما وفعله» قوله بني العالء «أبي عن نتحدَّث حني به
يلتزم أن لوجب — أحيانًا فيها وحبب إليها دعا كما — والوحدة العزلة كانت فلو
محبوبة، غري العزلة كانت ولو — سرتى كما — هذا يفعل لم ولكنه دائًما. العزلة
لم كذلك ولكنَّه عمله، ذلك يكون أن لوجب خريًا األرض يف والسعي والتعاون واالختالط
ولكنه عليها، م صمَّ أنه وأعلن العزلة، حاول فقد وجهه؛ عىل يفعله لم أو دائًما، هذا يفعل

قليًال! أو كثريًا الناس ويلَقى ويتثقف، ويدرس يختلط ظلَّ
يف رغب ولكنَّه منها، التخلص عىل لحرص فيها، وكرَّه كرهها، كما الحياة كانت ولو

يفعل. ولم التخلص هذا
إليها، واطمأنَّ عليها ألقبل قال، كما يحبها، وهو بالغريزة ُمحبَّبة الحياة كانت ولو
تجِر لم وعمله قوله بني ما صلة فإنَّ حال كل ويف متسًقا. وال خالًصا ذلك يفعل لم ولكنه
أنفسهم. العالء أبي مفلسفي قول يف تقريره قرأت الذي املعروف، الفالسفة دستور عىل
اإلقالل إىل فماَل قوله، بعض كذلك خالفت ولكنها قوله، بعض وافقت أشياء فعل وقد
أن مستطيع غري وأنت ينسل، لم وبذلك الزواج، وترك والتمتُّع التكثر عن وكفَّ والقناعة،
بعضه، يُخالف حني القول بعض يُوافق ألنَّه بحثه؛ لنتيجة أو لقوله، موافقة هذا تجعل
كان قد الباحث. التفلسف أو املتفلسف، القول هذا غري آخر مرجًحا تلتمس أن فبقي
بعد إليه نعود أن وعدناك ما وهو ونظامها، حياته أمر يف العالء أبو إليه جنح ما سبب
فيلسوًفا يظهر ال العالء أبا أنَّ اآلن: حتى منه رأينا الذي تفلسفه يف الرأي وجه إىل االنتهاء
بحث، وأسلوب تفكري، منهج عىل تقوم خاصة فلسفة له وال الكلمة، لهذه املعروف باملعنى
عىل يدلُّنا ما اآلن حتى نجد ال لهذا وإنَّنا معينة، واضحة آراء وتقرر املعرفة، يف ومذهب

… عىل يدلنا مما قليل غري لنجد إنَّا بل ا، حقٍّ فيلسوًفا كان قد أنَّه
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ذلك: فمن
يف يحتكم وال حد، فيه املفكِّر نظر يحد ال الحر، البحث إال ليست الفلسفة هذه أن أوًال:
الكون يف مناطق بوجود يسلم وال محجبة، بأرسار يعرتف ال فهو منهجه، غري عقله
تأييد، أو بيان فضل إىل يحتاج ال التفلسف طابع يف جيل وذلك العقل، عىل محرَّمة

الروح: عن حديثه بعد قوله مثل يف بهذا يخلُّ صاحبنا ولكن

ج��ن��ون ش��ب��ي��ه أو ج��ن��ونً��ا يُ��ع��دُّ ع��ل��َم��ه ال��ل��ه ط��وى ق��د م��ا ال��ف��ت��ى وَروم

٣١٠ :٢

يقسو بل عنه، العقل ويرد علمه، هللا طوى ما والتفكري البحث موضوع يف فيجعل
يف هذا لتقرأ وإنَّك جنون! شبيه أو جنونًا املطويات هذه معرفة رومه فيعد رده، يف
قد رجل وهو — الغزايل أنَّ تقرؤه حني فتذكر الروح، عن فيلسوًفا سموه َمن حديث
يسمع — يستطيع ما بكل العقلية حريتها وجه يف ووقف وناهضها، الفلسفة عادى
إِالَّ اْلِعْلِم ِمَن أُوتِيتُْم َوَما َربِّي أَْمِر ِمْن الرُّوُح ﴿ُقِل الروح: عن دينه كتاب القرآن قول
أمر من كونها وتفسري الروح، يف التحدُّث إمكان تقرير من ذلك يمنعه فال َقِليًال﴾،
املتفلسف العالء أبو يقول كما جنون، شبيه وال جنونًا، رومها يجعل ال تفسريًا ربه

بالجرأة. املوصوف

Tayseer
Sticky Note
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املعنى هذا يُغاير ما قال قد — كدأبه — العالء أبا أنَّ ألذكر ذلك أقرِّر إذ وإني
الغيوب: ملعرفة كافيان والتَّجربة الظنَّ أنَّ رأى حني

غ��ي��وب ب��ع��ل��م ج��اءا ب��ت��ج��رب��ة ال��ف��ت��ى م��ن ال��م��ص��ي��ب ال��ظ��ن ُق��رن إذا

األول املعنى يُناقض ال األخري القول هذا كان وإن النهاية، حتى رأيه عىل يثبت فلم
طوى قد مناطق الغيوب يف أن تنفي ال غيوب علم عىل بالتجربة العقل قدرة إذ تماًما؛

!… جنون شبيه أو جنون ورومها ترام، فال علمها هللا
حني ووضوحه ظهوره يزيد إخالًال التفلسف بأصول العالء أبو يُخلُّ وكذلك

أمره: من تعرف
يرتتب املسبب أن تقرير عىل يقوم عقليٍّا فهًما العالم فهم هي إنما الفلسفة أنَّ ثانيًا:
وارتباط الفطرية، والسنن الكونية، النواميس لثبات مقدمتها؛ تتلو والنتيجة سببه، عىل
مسألة يف الخالف ولعل ذلك. إىل وما الصدفة، ونفي التخلف، وإنكار بأسبابها، املسببات
خالف؛ من والحكماء الدينيني بني ما أكرب هو بها، يتصل وما واملسببات، األسباب
بلسان ويقولون السنن، واطراد السببية، هذه ينكرون — اختالفهم عىل — فالدينيون
الفالسفة1 تهافت يف املسألة لهذه عرض حني — تنوًرا أكثرهم من وهو — الغزايل
عندهم ليسرضوريٍّا مسببًا يُعتَقد وما سببًا، العادة يف يُعتَقد ما بني االقرتان أن فقرر:
النار، ومالقاة واالحرتاق واألكل، والشبع والرشب، الري مثل وأن — املليني أي —
كل إىل جرٍّا، وهلم الدواء، ورشب والشفاء الرقبة، وجز واملوت الشمس، وطلوع والنور
من سبق ملا فاقرتانها والِحَرف، والصناعات والنجوم، الطب يف املقرتنات من املشاهدات
للفرق، قابل غري نفسه، يف رضوريٍّا لكونها ال التساوق عىل لخلقها سبحانه هللا تقدير
مع الحياة وإدامة الرقبة، جز دون املوت وخلق األكل، دون الشبع خلق املقدور يف بل
هللا هو النار مالقاة عند االحرتاق وفاعل املقرتنات. جميع إىل جرٍّا، وهلم الرقبة، جز
وليس لها، فعل ال جماد فهي النار وأما واسطة. بغري أو املالئكة بواسطة إما تعاىل،
تدل واملشاهدة النار، مالقاة عند االحرتاق حصول مشاهدة إال — الفالسفة أي — لهم

به. الحصول عىل ال عنده، الحصول عىل

يسري. وترصف باختصار ص٦٥-٦٦، مرص، ط التهافت، 1
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الردِّ يف بلسانهم رشد ابن ويقول استحالته، ويرون الفالسفة ينكره ما هو وهذا
سابًقا:2 قال فيما الغزايل عىل

فقول املحسوسات يف تشاهد التي الفاعلة األسباب وجود إنكار أما …
بشبهة منقاد وإما جنانه، يف ملا بلسانه جاحد إما بذلك واملتكلم سوفسطائي،

… ذلك يف له َعرضْت سوفسطائية

يقول: حتى

من يفرتق وبه بأسبابها، املوجودات إدراكه من أكثر شيئًا هو ليس فالعقل
املنطق وصناعة العقل. رفع فقد األسباب، رفع فَمن املدركة، القوى سائر
تكون ال املسببات بتلك املعرفة وأن ومسببات، أسبابًا هنا ها أن وضًعا تضع
له. ورافع للعلم مبطل هو األشياء هذه فرفع أسبابها، بمعرفة إال التمام عىل

يذكر «عادة» األشياء هذه حصول يف املليون يسميه ملا رشد ابن مناقشة ويف
ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد ﴿َفَلْن يقول: وجل عز هللا بأنَّ لها ويحتج النواميس، اطراد الفيلسوف

تَْحِويًال﴾. ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد َوَلْن تَبِْديًال
من قرأنا كما وأساسها والدين، الفلسفة بني فرق ما أهم من مسألة هي تلك
الطبيعي السبب بني هللا قدرة توسيط يف الدين أصحاب تحكُّم هو الطرفني ممثيل قول
فعل، املشاهد السبب لهذا يكون أن وإنكار يشء، لكل باختيار الفاعلة وجعلها واملسبب،
اإللهية للقدرة الكلمة تبقى أن يف لرغبتهم يتخلَّف ال ثابت ناموس بذلك يتقرَّر وأن
ويكون نار، بال إحراق ويكون إحراق، وال نار فتكون واألثر، املؤثرات بني تحول حتى

… موت وال رقبة قطع
مقياسها، املسألة هذه تجعل أن الستطعت املليني، يف الفكر حرية ترقب ُرحَت ولو
يكون أو الفكر، حر يكون الناموس وثبات السببية هذه من الديني يقبل ما بقدر وأنه
هللا فعل وبني بينها قون ويوفِّ السببية هذه يقرِّرون مثًال املعتزلة تجد وهكذا محافًظا،
نفوس أنشأ كما مواد، وال أسباب بال كلها األجناس ينشئ أن عىل هللا وقدرة يشء، لكل

ص١٢٢-١٢٣. السابقة، الطبعة التهافت، تهافت 2
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الغزايل قرره تحكُّم من قرأت الذي مثل يقرِّرون السنة أهل تسمع حني واملواد3 األسباب
السابق. التهافت نص يف

ثبات أن تقرير: عىل يحرصون الحديث العرص يف الدينيني من املتجددين وتجد
تكون أن األجيال جميع يف املليني عىل وينكرون القرآن، غري يف يُعهد لم إرشاد السنن
طريفة قطعة هذا عن وتقرأ املطلقة، املشيئة إىل تستند املستبد الحاكم كأفعال هللا أفعال

املنار.4 تفسري يف هللا رحمه اإلمام لألستاذ
ما، نوًعا فيها القول بسطنا حتى رأيت ما عىل األهمية من املسألة كانت وحيث
الروح من بعده أو قربه لنستبني فيها؛ اآلراء عىل العالء أبا نعرض أن البنيِّ فمن
الكونية؟ والسنن واألسباب اإللهية القدرة يف العالء أبو يرى فماذا الدينية، أو الفلسفية
بني الفرق بيان يف األثر الكبرية املسألة لهذه عرض أنه آثاره من نعرف نحن
الحرة الشخصية له متفلسف تفكري فيها يُفكِّر كان فهل والحكمي، الديني األصلني:

ذلك. عن اإلجابة قوله من سنسمع مفلسفوه؟ له يدَّعيها التي
النواميس، استقرار إىل ما نوًعا وجنح الفطرة، ثبات ما حينًا أحسَّ قد العالء أبا إنَّ

رسائله. بعض يف قوله مثل له فتسمع
ليس وأنه فيه، عالم ال بلد يف ونشأته بآفته، العلم أسباب فقد حاله من ذكر وقد
الليل ساري أن الشيخ سيدي بلغ فإن فقال: بعري؟ بغري الحداء فكيف الثروة صاحب
فهو وعبريًا، مداًما أمطر والسحاب وحريًرا، وشيًا أنبتت األرض وأن سهيل، عىل قبض
املرتفع السحاب وعادة وحمض، بخلة تعتو أن األرض حسب املبطلني، عىل بردِّه أعلم

إلخ.5 … الظماء بريِّ يأتَي أن السماء يف
القول ويطلق املبطلني، قول من األشياء طبائع مخالفة يعد — ترى كما — فهو
البحث، هذا يف عرفته كما العالء، أبا لكن يقيد. وال يستثني ال للنواميس الثبات بذلك

ِمَن ِبِه َفأَْخَرَج َماءً َماءِ السَّ ِمَن ﴿َوأَنَْزَل تعاىل: قوله تفسري عند (١٨٠ :١ (الكشاف الزمخرشي: 3
.(٢٢ البقرة: (سورة َلُكْم﴾ ِرْزًقا الثََّمَراِت

من َفانُْظُروا﴾ اْألَْرِض ِيف َفِسريُوا ُسنٌَن َقبِْلُكْم ِمْن َخَلْت ﴿َقْد قوله تفسري يف بعدها وما ص١٤٠ ج٤، 4

.١٣٧ آية عمران آل سورة
ص٦١. أوروبا، ط املعري، رسائل 5
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ثبات يقرر آخر حينًا تسمعه قدًما، فامِض بعض، دون قوله بعض فهمه يف يكفيك ال
فاقرأ — اآلن الحربيون يقول كما — لالنسحاب واستعداد تحوُّط يف لكن النواميس
إنَّ قيل: فإن بالتغيري، خالقه له يأذن حتى ُفطر كما واليشء …» الفصول:6 يف قوله
— الَخَلق الكساء وهو هدم، جمع — أهداًما أنبتت األرض وإن مداًما، مطرت الديمة
الكعابر، واحدة — الكعربة من صيغت — الحيل من ونحوه الخلخال — الربة وإن
كعربة، فهي ونحوها، الجوزة مثل صغرية عقدة وكل العضاه، يف يخرج يشء وهو
وهي — حجًرا أتت وتهامة غار، — بنجد جبل — حضنًا وإن — ُعقُده الرأس وكعابر
األرض وتعنو املاء، غريض السماء من يتنزَّل إنَّما القائلون، كذب فقد — اليمامة قصبة
تهامة تنتقل وال الثمرة، بمر — اإلبل ترعاها شجرة — السمرة وتجود ، الغضِّ بالنبات

هللا.» فاستغفر منجًدا، إال حضن يوجد وال أبًدا،
يف تلمح لكنك أوضاعها، وتغري الطبيعة بإخالف القائلني يكذِّب قرأت كما فهو

يقول: إذ إليه؛ أرشنا الذي االستعداد هذا الكالم صدر
اإللهي اإلذن هي غاية للثبات فيجعل بالتغيري.» خالقه يأذن حتى ُفطر كما «اليشء

بالتغيري.
— صغر — ضوى من أبًدا يخاف ال رضوى «أنَّ احتياط:7 يف قوله ذلك ومثل
الجبال! رب بإذن مرهون حاله عىل رضوى جبل فبقاء الجبال»، رب يأذن حتى الجسم
مضيت ما فإذا األسباب، وسببية السنن، بتلك صاحبنا يقني اهتزاز تحس ومثله وبذلك

يقول: حني قوة، يف السببية ينفي وجدته تقرؤه

ف��يَ��ك��ه��ُم ال��ح��س��ام ي��ن��َه��ى وق��د ف��ي��ف��ري ن��ب��ا إذا ال��ك��ه��اَم ال��ل��ه ي��أم��ر وق��د

٢٢١ :٢

ص٣٣٩. 6

ص١٦٠. الفصول 7
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ويقول:

أن��ض��ان��ي األف��الك م��ال��ك ق��ض��ى إذا ع��م��ل ل��ي ل��ي��س ن��ادى ال��س��ي��ف ي��ن��ط��ق ل��و
ح��وض��ان ال��م��وت ح��ي��اض م��ن ال��ردى ب��ح��را ه��م��ا ال��ل��ذان ف��ص��ف��ح��اَي أراد م��ت��ى
أم��ض��ان��ي ال��ل��ه ف��أم��ر م��ض��ي��ُت وإن أك��ه��م��ن��ي ال��ل��ه ف��أم��ر ك��ه��م��ُت وإن

٣١٦ :٢

مىض إن وأنه هللا، بأمر يفري كهامه وأن عمل، يل ليس السيف: نداء يف هذا فقوله
فيه، هوادة ال نفيًا األسباب بذلك ينفي أنه يف كاٍف هللا؛ فبأمر كهم وإن هللا، فبأمر
وأبو اإللهي. واألمر اإللهية القدرة هي وإنما طبيعية، نواميس الكون لهذا يرى ال وأنه
من الشبع وال الرشب، من ليس فالري وأبلغ؛ الدينيني قول يف أمىض هذا بسيفه العالء
فيكهم. هللا ينهاه قد ألنه الحسام؛ برضب قطع وال الرقبة، جزِّ من املوت وال األكل،
هذا، بُعده يف يمعن ومىض تاًما، بُعًدا التقرير بهذا الفلسفة ميدان عن الرجل بعد وقد
واملشيئة اإللهية القدرة يسلط ا حقٍّ فلسفوه الذي هذا أن قراءته تابعت إذا لتحس حتى
وبالكرامات طوًرا باملعجزات يلتحق ملا ذلك من ويعرض وشئونه، الكون عىل الربانية
حبها يبدو التي لنفسه تارة أمره، ومعتاد طرائقه غري من ذلك تحقق ويأمل تارة،
أو لغريه، الخوارق هذه يأمل وحينًا البحث، هذا أول قرأت ما مثل يف والقوة للحياة
وهو ربنا شاء لو قائًال: تحقيقها إمكان يف النافذة ومشيئته املطلقة لقدرته هللا يمجد

يشء. يُعجزه ال القادر
بمقررات تتصل واصطالحات عباراٌت لسانه عىل تجري ذلك من يورده فيما هو ثم
قرروها، ما وفق حينًا فتكون العامة، الفلسفة أصحاب أو اإلسالمي، الكالم علم ألصحاب
مما أو — النفسية الشيخ عوالم من قوي سبٌب كله ولهذا عنهم؛ ُعرف ما غري وحينًا
القدرة حديث يف لصنيعه نعرض أن يحسن ال حال كل ويف — ذلك غري الدرس يكشفه
صنيع يف برأيه ليقَيض االصطالحات هذه من باملهم القارئ نذكِّر أن قبل واملشيئة

صحيح. أساس عىل والدين الفلسفة بني مكانه يف رأيه ويرى بيِّنة، عن العالء أبي

وجوده يستحيل بل وجوده يمكن ال ما به ويريدون املستحيل يذكرون الكالم فأصحاب
الوجود مستحيلة إال تكن لم اعتبار كل من مجردة ذاته تصورت إذا ألنه الخارج؛ يف
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كائنة، ماهية له يتصور أن يستطيع ال فالذهن العادة؛ بحكم ال القاطع العقل بحكم
والعدم، الوجود النقيضني كاجتماع العقيل املستحيل هو وذلك ماهيته. لوازم من والعدم
وكخلو واحد، آٍن يف موجود وغري موجوًدا اليشء كون يتصور أن يستطيع ال الذهن فإن
أحدهما ق تحقُّ بعدم هذين مثل يف يجزم العقل فإن مًعا؛ والسكون الحركة عن الجرم

تصوره. يمكنه ال إذ لذاته؛
التحقق واستحال الوجود، فيه انتفى الذي العقيل املستحيل هو هذا كان وإذا
يف وجوده بعدم تحكم العادي، املستحيل سموه: مستحيل فهناك القاطع العقل بحكم
ويجده يتصوره العقل لكن الكون، شئون من الناس عهده وما واإللف، العادة الخارج
حال يف الخارجي الوجود هذا له يكون قد ثم خارجي، ال ذهني، وجود بهذا وله ممكنًا،
عليه يسري مما جديًدا قانونًا ومعرفتهم الكون بقوانني الناس علم تقدُّم من خاصة
عىل املعجزات عرص يف تجرَي أن يمكن كان بمعجزة الخارج يف يوجد قد كما الوجود،
أمكن وإن وجوده عادًة يمكن ال الذي العادي املستحيل ذلك ومثال املرسلني،8 أحد يد
إىل وما السماء، وصعوده الهواء يف طريانه أو املاء، عىل اإلنسان ميش وجوده: عقًال
الناس معرفة بتقدُّم أو باألجهزة اليوم ق ويتحقَّ مىض، فيما باملعجزة ق تحقَّ مما ذلك
وعرفوا الوجود من الناس عهد وفيما عادة، الوجود يقبل ال هذا قبل فهو بالنواميس،
ذلك إىل وما األرض، أقىص يف َمن وسماع كالطريان واقًعا ممكنًا يصبح ثم قوانينه، من
العقيل األول فاملستحيل الوجود. ونظم الكون سنن من أنه تقدمهم بعد الناس علم مما
تصوره يف املادة عىل يتوقف ال بما الخاصة أي النظرية، الفطرية النواميس مخالفة هو
النواميس مخالفة هو — العادي أي — الثاني واملستحيل والرياضيات، كاملنطقيات
وما كالطبيعيات املادة عىل تصوره يتوقف بما الخاصة أي العملية، الواقعية الطبيعية
يف املادة عىل يتوقف ما إىل للعلوم: القدماء بتقسيم أذكِّرك أن بيانًا هذا ويزيد إليها،
احتاج وإن تصوره يف املادة عىل يتوقف ال وما الطبيعي، العلم وهو ووجوده، تصوره
يف وال تصوره يف ال املادة عىل يتوقف ال وما الريايض، العلم وهو وجوده، يف إليها
حفظه أو قرأه قد العالء أبا نظن مما التقسيم هذا كان وقد اإللهي. العلم وهو وجوده،

أنفسهم، املتكلمون يقرِّره فيما العادي املستحيل من هي بل العقيل، املستحيل من ليست واملعجزة 8

سابعة. ط ص٨٤، اإلمام، لألستاذ التوحيد رسالة ذلك يف يقرؤه ما أقرب ومن
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هذين الكالميني قول من عرف أنه ح نرجِّ كما الفلسفي. التحصيل من به ألمَّ فيما
الصواب من يقع وأين املعاني، لهذه الفني تناوله وسنرى والعادي. العقيل املستحيلني:

فيها؟
من صاحبنا إلكثار والكالمية الفلسفية املقررات هذه إىل مضطرين أرشنا وإذا
أقواله من بقدٍر ذلك بعد نُلمَّ أن نستطيع فإننا الرأي، إىل يحتاج تعرًضا لها التعرُّض
الفصول يف ُكتب بما وتمجيده هللا تسبيحه يف إليه أشار مما أكثرها ولعل الشأن، هذا يف

واضح. ديني عليه املسيطر النفيس للعالم إذ والغايات؛
تمنَّاها أشياء تحقيق من القدرة هذه تمكُّن يذكر العالء أبا أن إىل أرشت وقد
خري حاٍل يف تجعله أن هللا مشيئة عىل يستبعد كأال خوالجه؛ عىل األدلة وفيها لنفسه
أرقب ِفْرق10 راعي لجعلتني شئت لو الغالبني، غالب لك، امللك …» فيقول:9 حاله، من
أنوف17 بها أتلكد16 هجمة15 صاحب أو والثلوث14 الشطور13 وأميز والعزوز12 ثرَّته11
أن تقرير ال التمني، روُح الصيغة يف ويبدو «… واملخزاب19 املنغرة18 يف همتي الكأل،
عىل وهي عوج، ذات عىل «الحوج قوله:20 ذلك ومثل فحسب. هللا قدرة متناول يف ذلك
الثروة من ابتغاه وما «… الناس مثل جعلني الخالق شاء ولو كاألنفاس، سهلة سواي
فإنه بعيده، أو التحقق قريب يكن مهما األصحاء األقوياء بأعمال واالضطالع والقوة
يبعد الرجل أن عىل … ويفعل ويفعل يبرص حتى الكون، واقع تغري يف يطمع َمن أمنية

ص٦٧. والغايات الفصول 9
الغنم. من العظيم القطيع 10
اللبن. مجاري الواسعة 11

املجاري. الضيقة 12
الرضع. والشطر: شطَريها، أحُد عطب التي 13
أخالفها. من ثالثة عطب التي الناقة هي 14

دونها. إىل أو املائة، إىل السبعني بني ما أو زادت، ما إىل أربعون أولها اإلبل من الهجمة 15
أتتبع. 16

أوله. الكأل أنف 17
الدم. نحو حمرة لبنها يف يخرج التي أيًضا: بامليم واملمغرة املنغرة 18

ويرم. الرضع أحاليل منه تضيق داء وهو الحزُب، رضعها أصاب التي 19
ص٢٧١. والغايات، الفصول 20
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أيًضا منها لناله تحققت لو لعلها أشياء تحقيق عىل هللا اقتدار فيقرر ويكثر، ذلك يف
كقوله:21 كثري؛ خريٌ

بنانه وتكون بيده، األصوات ويسمع بقدمه، ينظر اإلنسان يجعل أن ربنا «يقدر
عىل الغرض إىل ويميش بمنكبه، الرائحة ويشم بأذنه، الطعم ويجد دمعه، مجرى
الزعل23 الوعل وينزل رهان، كفرَيس يريَا حتى وسنري22 النري بني يقرن وأن هامته،
وذلك األرض، عليه وتكرب الغرض، فيه يشدَّ حتى وذنيق25 السَّ ومجاوره النِّيق24 من
القطعة هذه يف وتسمع «… العظماء وعظيم امللوك ملك سبحانك يسري، القدرة من
ومجاورة األرض، من البعيد تقريب اإلنساني، التكوين ونظام القوى تغيري مع األخرية
األمر عليه جرى ما تغيري عىل هللا قدرة مقرًِّرا هذا، من الشيخ أكثر وقد للداني، القايص
ما غري يف يجريها أو أماكنها، من ينقلها وغريها والكواكب واألرض السماء شأن من
الفصول من وسواها ،٣٦٤ ،٢٦٤ صفحات: مثل يف تقرؤه مما هذا ونحو فيه أجريت
كقوله:26 للرسل؛ معجزات من عرف ما صنف من هو ما ذلك من أورد كما والغايات،

القعب.» من الشعب روى أذن، إذا هللا «إن
القدرة، لتغيري الكائنات مختلف وإخضاعه لغريه، أو لنفسه الشيخ وأماني
من ويهوِّن استقرارها، يف ويدفع السنن، ثبات يخالف مما اإللهية املشيئة وتوجيه
العميل الطبيعي القانون مخالفة من فهو مسبباتها، عن ويؤخرها األسباب، سببية
مألوًفا واقًعا صريته أخرى طبيعية قوانني بعد كشفت قد ما منه ثم لعهده، املعروف

قال:27 حني وعرصه، الشيخ مألوف يف كان كما العادي، باملستحيل يلتحق ال

بياض الدانية الليلة يف الرجل يطوف حتى وطواه النازح قرب امللك شاء إن
فراشه، إىل يئوب ثم قاف، حول بالكعبة طوفه الفجر، حمرة من الشفق

ص٣١. السابق املصدر 21
وبعلبك. حمص بني جبل وسنري نجد، بأعىل جبل النري 22

جوًعا. املتضور ككتف 23

ِنياق. جمعه الجبل، يف موضع أرفع بالكرس 24

الصقر. وذنيق السَّ 25
ص٢٢٧. الفصول 26

ص٥٧. السابق املصدر 27
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الجمرة ويأخذ بالشام أخوه فيسمعه بمكة ويسلم باألسحار، همت ما والليلة
يف بأكيلته ويجأز28 الرمال وقاصية يربين يف ناره بها فيوقد تهامة من

جراب.30 أو املضنونة بماء فيعترص29 فرغان، قصور

من اإليقاد أو النائي، من االستماع أو الرسيع، االنتقال من ذكره الذي هذا وأكثر
قدرة إال تنالها ال التي العجائب من يعدُّه الشيخ كان بعدما عمًال، اليوم ق تحقَّ قد بعيد؛
اإلنسانية سبيله يف كدَّت ملا استرشف قد املقالة بهذه العالء أبو يكون أن من ودعك هللا.
الطائر، االنتقال هذا من مكَّنتها فطرية نواميس كشفت حني طويلة أجيال بعد فبلغته
فإن العالء؛ ألبي شيئًا هذا قول اعتداد من دعك النائي، اإليقاد أو العجيب، االستماع أو
فرآها. اليوم بُعث لو لنفسه يحتسبها وال بالشيخ، تليق ال التي الطفلة التعالت من ذلك

وقد والنواميس، األسباب يف والفلسفة الدين بني ما مسألة ما حدٍّ إىل رشحنا وقد واآلن
الطبيعية القوانني حول اصطالحات من والحكمة الكالم أصحاب تناول ما إىل أرشنا
والنواميس، باألسباب يتصل فيما صاحبنا مقاالت وسمعنا ومخالفتها، والعملية النظرية

يأتي: ما أدركنا اآلن العملية الوجود قوانني تغيري عىل هللا وقدرة

املعروف. تناقضه من بها اتصل وما املسألة هذه يف يسلم لم العالء أبا أن (أ)
باملنهج أخلَّ أن يلبث لم األسباب وسببية النواميس بثبات ألمَّ وإن العالء أبا أن (ب)
ميل منهج إىل وأخلد بينة، مجافاًة الفلسفية الروح وجاىف واضًحا، إخالًال الفلسفي
باملنطق الثقة يرفع ألنه اليوم؛ الدينيني متجدِّدو وينكره قديًما، الفلسفة أصحاب ينكره
منه القرآن نفور يبدو حني عىل والدين، العلم بني الخالفية ة قَّ الشُّ ع ويوسِّ والعقل،
قصدنا التي النتيجة هي وتلك بقوة. النواميس وتقرير العقل، تحرير إىل واطمئنانه
الدوائر ألن فلسفية؛ أو دينية مقررات من رشحناه ما رشح وتكلَّفنا الفصل، هذا يف إليها

اللقمة. واألكيلة يغص، يجأز 28

امللجأ. بمعنى العرص من وهو يستغيث، 29

ماء. فيه موضع اسم وجراب زمزم، أسماء من املضنونة 30
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وأدارت املعجزة، والقدرة العقل بمسألة تعلَّقت قد العالء ألبي تفهمها يف الجامعية31
املسألة، جوانب من بقي بما العناية أوثر هذا أجل من زلت وما القول. من كثريًا حولها
أعقلية هي؟ األنواع أي ومن املستحيالت، أمر من العالء أبو ذكره ما بالقول فأتناول
العقلية الشخصية فهم من ذلك وراء ملا ثم فيها القول أتابع االهتمام فلهذا عادية؟ أم

صاحبنا. أمر يف إليه نطمنئ الذي الرأي وجه يجيل فهًما العالء ألبي

املستحيالت؟ أي

وتستطيع اإللهية، القوة تنالها التي املقدورات وهاتيك األماني هذه العالء أبو يذكر لم
عنده تقف بما أحيانًا نعتها بل الوصف، عن مجرًدا ذكًرا الربانية املشيئة إليها تتجه أن
واملقررات العقلية الثقافة من صاحبنا حظ عىل داللته لنرى ثم فساده، أو صحته لنرى

الفلسفية.
البقيع34 وأبنت جندًال، أمطر الرقيع33 أن سمعت إن …» الصدد: هذا يف يقول32 وهو
«… متغريات هللا بإذن العادات … فبىل القدرة يف وأما فال، املعقول يف أما فقل: مندًال،
العقيل، املستحيل من هذه بعبارته فتخالهما املعقول يف األمرين هذين يمنع تقرأ كما فهو
من بأنهما هذا، قولُه فآذن متغريات، هللا بإذن العادات بقوله: ب عقَّ أن لبث ما أنه عىل
به دعا قد جندًال السماء إمطار أن فتجد كلِّه هذا وراء أنت تنظر ثم العادي، املستحيل
َعَليْنَا َفأَْمِطْر ِعنِْدَك ِمْن اْلَحقَّ ُهَو َهذَا َكاَن إِْن اللَُّهمَّ َقالُوا ﴿َوإِذْ القرآن قول يف الكفار
من هي وصواعق بشهب تقذف السماء هي وهذه أَِليٍم﴾ ِبَعذَاٍب ائِْتنَا أَِو َماءِ السَّ ِمَن ِحَجاَرًة
تنبت أن وأما عاديٍّا، مستحيًال فيعد املعتاد، غري من حتى األمر فليس إليها، وما الحجارة
أيًضا، ببعيد ليس فذلك الشجر، أصول من فيها يكن أو حالها يكن مهما عوًدا األرض
يف ليس مما جعلهما كيف ثم هللا؟! بإذن املتغريات العادات من العالء أبو جعلهما فكيف
مع هذه التَّسقت فال، املعهود يف أما قال: لو إنه أما …؟! فال املعقول يف أما فقال: املعقول،

السيدة كتبتها للماجستري رسالة وهي العالء، أبي عند اإلنسانية الحياة رسالة: يف ما ذلك من 31

ص٢٤). إىل ص١٦ (انظر أخريًا نُرشت وقد بك، حسني طه الدكتور بإرشاف الشاطئ، بنت
ص١٠٩. والغايات الفصول 32

السابعة. السماء والرقع األوىل، السماء أو السماء 33
العدول. واملندل شتى، رضوب من الشجر أوم فيه املوضع 34

133



العالء أبي يف رأي

فليكن العادي املستحيل من هذا أن لنا يظهر لم وإن متغريات. هللا بإذن العادات قوله:
سليمة. ليست صاحبنا فعبارة حال كل ويف مثًال. املألوف غري من أي املعتاد غري من

«وال كقوله: يستقيم؛ ما أوًال منه فرتى اإللهية القدرة وصف يف قوله إىل هذا وتدع
«هللا قوله: أو املعجزات.» مكون «رحمتك قوله: أو النفاذ.»35 هللا وملشيئة هللا أمر من عجب
يف ممتنع يعجزك «ال قوله: جانبه إىل ترى لكنك به، بأس ال فإنه بعيد.» كل عىل القادر
مكان؛ يف الجسمني وجمع الفائت، رد املستحيالت، عىل هللا «يقدر قوله:37 العقول.»36مع
أن يستطيع هللا أن فاعلم باٍل، بعود مررت فإذا انتقاص، وال عجز إىل ينسب ال كان إذ
تنال القدرة أن فتقرأ الرمال.» كعدد ورًقا يورق حتى الحسام كخرضة أخرض يكسَوه
املستحيالت.» عىل هللا «يقدر قوله: هذين وبني األلباب. تحتمله ال وما العقول يف املمتنع
املستحيالت هذه يف القدرة هذه بتحكيم ويجهر العقلية، املستحيالت يريد أنه فتشعر
العقيل، املستحيل بهذا تتعلَّق ال هللا قدرة أن يقررون واملتكلمون كيف العقلية!38ولكن
وجوده، العقل يف ممتنع — قريبًا عرفت كما — املستحيل ذلك ألن بالواجب؛ تتعلَّق ال كما
كما عاجًزا كان وإال عقًال، املستحيالت من كذا عىل قادر هللا إن يقال: وال ثبوته. ممتنع
عند خطأ املواضع هذه يف فقوله انتقاص.» وال عجز إىل ينسب ال كان «إذ الشيخ: يقول
الشيخ وكأن النواميس، وتغري األسباب نفي يف إليهم استسلم بعدما الدينيني الكالميني
من غمرة يف إال أحسبه وما التدين. بمقررات ذلك مع أخلَّ قد التفلسف بأصول أخلَّ بعدما
والغايات، الفصول تسبيحات فيه ردَّد الذي والتمجيد التقديس عالم يف الوجدانية النشوة
حتى املتفلسفني تدقيق يلتزم وال املصطلحات، حرمة يرعى ال املتفنن، اندفاع اندفع قد
كان هنا ومن كذلك، إال النفسية الناحية من أحسبه ما دينية! الهوتية فلسفتهم كانت ولو
البايل، العود باخرضار يقفي به إذا ثم األلباب، تحتمله ال وما العقول يف املمتنع يذكر
والشجر قريب، عادي هو بل األلباب، تحتمله مما وليس املعقول، يف يمتنع مما ذلك وليس
أخرض هو إذا ثم الجليد، فيها يسقط التي البالد يف محرتًقا بل باليًا، الشتاء من يخرج

!… الربيع يف ومثمر مزهر

ص٢٧. والغايات الفصول 35

ص٤٧. والغايات الفصول 36
ص١٤٧. السابق املصدر 37

من ترى كما وهما مكان، يف الجسمني جمع وذكر شيئًا، أو زمنًا الفائت رد املستحيالت من وعدَّ 38

عادية. مستحيالت فهي مخالفتها، العقل يحتمل ال التي العملية الطبيعية القوانني
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إخالله عن الفكرَة اإللهيتنَي واملشيئة القدرة عن العالء أبي حديُث يعطينا وكذلك
التي اإلسالمية الكالمية ثقافته ضعف عىل الشاهد لنا يقدِّم ثم الفلسفي، باملنهج
كان مما أكثر وجدانيٍّا كان فقد الشيخ؛ هللا ويرحم وثيًقا. اتصاًال بالتفلسف تتصل

آخر. شيئًا
والعقل اإللهية القدرة حديث من الجامعية الدوائر فيه خاضت بما أملمنا وإذ
أن باملوضوع الوفاء فمن فيه، قول من العالء أبو ساقه ما معاني وحرَّرنا اإلنساني،

عن: مجملة كلمة نسوق

اإللهية والقدرة املعرفة مسألة

يمسُّ حديث والقدرة العقل عن العالء أبي حديث هل وهو: التايل السؤال عن فنجيب
مسألة يف اضطرابه به يعلل حتى اقتداره أو العقل، عجز يف برأيه ويتصل املعرفة، مسألة
واعٌظ هذا من قاله فيما صاحبنا أن وجملته، مىض ما تفصيل من لتجد وإنك املعرفة؟
أورده فيما أنه تجد كما مسيطر، ديني روحي عالم غمره وقد ويقدِّس، يمجد مستهو،
ترصف مظاهر من وال للناس، أو لنفسه أمانيه من يذكر ال والقدرة، العقل عن قول من
حسية أشياء ذلك من يذكر بل الكون، أو اإلنسانية الحياة مشكالت من عقليٍّا شيئًا القدرة
مًعا ووجوده تصوره يتوقف ومما العملية، الطبيعية القوانني من قلنا كما هي مادية
وما الرياضيات أو اإللهيات عقد من هو وال الصعوبة، من يشء يف هذا وليس املادة. عىل
واألفالك السماء عن أو والبقاع، األرض عن يتحدَّث أمثلة من قرأت فيما أنه تر ألم إليها.
وأطوار اإلنسانية الحواس أو حياتهما، ومظاهر والحيوان النبات عن أو والكواكب،
بالعود مثَّل إنما األلباب تحتمله ال وما العقول، يف يمتنع بما ح رصَّ حني وأنه الوجود!
صدر السابق السؤال عن مجيبني طمأنينة يف القول نستطيع هنا ومن وخرضته. البايل

الكالم: هذا
وال املعرفة، مسألة عن حديثًا ليس العالء أبي عند اإللهية والقدرة العقل حديث إن
وعظي، استهوائي حديث هو وإنما عنها، عجزه أو عليها البرشي العقل باقتدار متصل هو
عىل — األسباب تأثري إنكاره من به اتصل فيما النظر مع — دلَّنا قد تمجيدي، تسبيحي
إىل امليل قليل أنه عىل دلَّنا كما قويٍّا، إخالًال الفلسفية بالروح أخلَّ قد املتفنن صاحبنا أن
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بيان من فيه كنا ما إىل فلنمِض كله، بذلك العناية من الحظ قليل الحكمي، العقيل الجوِّ
وجًها: لك فنذكر الفلسفي، باملنهج إخالله نواحي سائر

ومواضع العقيل، الدليل مواضع بني يفرق لم السعة ويف نثًرا جادل حينما أنه ثالثًا:
أن املتفلسف يف الشأن وكأن الدعاة39 داعي اإلخالل هذا إىل لفته وقد الرشعي، الدليل
يستدل أن ال الرشعي، الدليل فيه يكفي فيما حتى دائًما العقيل الدليل فيلتزم يعكس

الدليل! سوق مكان ويخطئ بالرشعيات ملعقوله
شأن هو كما ألفكاره باالستدالل الوفاء يرتك مىض فيما رأيناه قد العالء أبا إن رابًعا:
ناثًرا، يتحدث وهو األحيان من القليل يف استدل ما إذا نراه أوًال نحن ها ثم املتفلسفني،
بقول فيحتج مثًال الحيوان إدراك يدَّعي إذ واضًحا؛ إخالًال الفلسفي باملنهج يخلُّ فإنه
هي وما اإلدراك. هذا مظهر العسل يشتار ملن النحل مدافعة وأن بذلك، العرب شعراء
تدقيق، ينقحها وال تحرٍّ ينتظمها ال فنية، ومالحظ وجدانية، وخواطر شعرية، معاٍن إال
النحل هذه أن مع الصحائح. العقول أنباء أنه صاحبنا يزعم ما عىل بمثلها يحتجَّ ولن
مع قدر ثم عسل، مبتغي وال مشتار غري وهو الروض، يف الجميل الوادع الصبي تلسع
قد كان الصحائح، العقول أنباء ويعدها الحجج، هذه مثل يورد حني العالء أبا أن هذا
مثله عىل هذا مثل يفوت يُعد ولم عقله، وكمل نضجه فتمَّ حجة، وثمانني بضًعا عاش

متفلسًفا! كان لو
األخرى واألديان اإلسالم يف الترشيعات أو اإللهيات عىل به يعرتض فيما أنه خامًسا:
مدوِّني من العلماء أشباه عىل سهل حتى ِرصفة عاطفية ملحات أو قريبة بظواهر يتعلق
االعتبارات أقرب فيها ينىس ألنه وقسوة؛40 بسهولة هذه اعرتاضاته عىل يردوا أن أخباره
حكيم! متفلسف بله عادي، مفكر عىل تخفى أن يصح ال التي العلمية أو االجتماعية

رشعي الكالم وهذا هي: هذا يف الدعاة داعي وعبارة ،٢١٣ ج١: هندية، ط األدباء، معجم ياقوت، 39

العالء: أبي بيت بمناسبة يتناقشون كانوا إنما إنهم إذ للعقليات؛ النصبة وكانت

ال��ص��ح��ائ��ح ال��ع��ق��ول أن��ب��اء ل��ت��ع��ل��م ف��اْل��َق��ن��ي وال��دي��ن ال��ع��ق��ل م��ري��ض غ��دوَت

الصحائح. العقول أنباء عنده يلتمس الداعي وجاءه
املشهورة. األدبية املراجع من وغريه ص١٠٧، الهميان، نكت الصفدي، 40
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قلة من قريبًا ملحناه بما يذكِّرنا الفلسفي باملنهج صاحبنا إخالل عن والحديث
أمور يف الشواهد من كذلك نلمحه ما ثم ص١٢٠)، (انظر الكالمية، الثقافة يف حظه
ويجعله الرش مريد عن يتحدث مثًال الكالميات، يف فهو تناولها، قد وفقهية كالمية
من فيه القوم قول وكثر الكالمية، البيئة يف ذلك من اشتهر ملا يلتفت وال له، فاعًال

به. واألمر اليشء إرادة بني التفريق
كقوله: أقواله؛ من كثري يف التقليد ويرفض مجتهًدا، نفسه يعدُّ الفقه يف وهو

وم��ال��ًك��ا ال��ش��اف��ع��ي وات��ب��ع��ت س��ًدى ت��رك��ت��ه إن م��غ��ض��بً��ا ع��ق��ل��ي وي��ن��ف��ر

١٣٢ :٢

الفقه؛ من ذلك وغري الحرم صيد عىل الحلِّ صيد لقياس يعرض نثره يف ولكنه
باملبادئ فيخلُّ إلخ، … املفروضة عن زاد ما صالة عىل اللحم من املباح ترك كقياسه
بعامة، العقلية الثقافة من تضلُّع عدم عىل ويدل الفقهي، البحث هذا مثل أصول من
هذا يكفينا وإنما والفقهية، الكالمية املسائل هذه يف املستوىف القول موضع هنا وليس
كما العالء، ألبي املنطقي ل التعقُّ قوة تقدير يف املبالغة الحق من ليس إنه لنقول: اإلملام

متفلسًفا. عدُّه الصواب من ليس أنه
شعره ن ضمَّ قد وليكن واملذاهب، الفلسفية باألبحاث ا ملمٍّ رجًال العالء أبو ليكن
الذين الحكماء كأولئك حكيًما العالء أبو ليكن أو منها، شيئًا أو واألبحاث املذاهب هذه
وجمل فكر، وخالصة تجارب، ثماَر أشعارهم يف ورأوا الجاهلية، يف العرب عرفهم
يتخذ فيلسوًفا يكون أن أما يشبهه. ما أو ذلك من شيئًا العالء أبو ليكن عملية. حقائق
أظن فما عقلية منطقية مقدرة عىل ذلك يف ويعتمد له، عمًال العقيل والتفكري البحث
لها ويُلتمس بتناقضها، ويُحكم أقواله، تُعَرض العقيل املنطق عىل فليس !… أظن وما

التعليل.
كما أحيانًا وخطيب واعظ هو أو متفنن، أديب وجداني، رجل العالء أبو إنما
العقل منطق من بغريه ال والعاطفة، الوجدان بمنطق يراض مما أولئك وكل سرتى.

التقدير. هذا ضوء عىل فلنسأل والفكر،
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١

والدنيا، الدين عمَّ الذي الشامل، التناقض هذا وشعره نثره يف املتفنِّن األديب تناقض ملاذا
يف نظرهم عند — للقدماء إن منها؟ ليشء يعرض حينما والفلسفة والعلم، واألدب،
عن الذهبي ساقه ما هو واملرجع، األصل أدبيَّ تعليًال — فيها الرجل واضطراب الدينيات
األرض تنبته ال مأكول كل تناول تركه العالء، أبي رأي عجيب من يقول: إذ سلفة؛ ابن
إثبات يف الرباهمة رأي يرى وأنه التربهم، إىل نُسب حتى الحيوانات، عىل بزعمه شفقة
شعره ففي والعقارب؛ الحيات حتى وإيذائها، الحيوانات وتحريم الرسل، وإنكار الصانع
بل واحد، قانون عىل يبقى وال قرار، به يستقر ال كان وإن املذهب، هذا غري عىل يدل ما

يجب.1 كما ال تجيء كما حصلت إذا القافية مع يجري
بعُض املتابعة لهذه يكون وقد ج، تحرُّ دون القافية ومتابعة الشاعر باندفاع تعليل
عىل املعنى وإدارة اللفظية، للصنعة العالء أبي ميل إليها ُضمَّ إذا وبخاصة التأثري،

الشكلية. البديع وصنعة اللفظي التحسني
ألن ذلك عنده؛ يوقف أن من أهون هو بل يقنع، وال يكفي ال التعليل هذا مثل ولكن
يناقض كما بعًضا نثره بعض يناقض الشعر، يف يتناقض كما النثر يف يتناقض الرجل
وصل فيما هو بل بالقليل، النثر هذا وليس شعره، نثره يناقض وكما بعًضا، بعضشعره
حصلت إذا معها الجريان أو للقافية، بالخضوع كله هذا يعلَّل فهل شعره. يضاهي إلينا
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صاحبنا ألن وحدها؛ شعره متقابالت يف حتى يصلح ال تعليل هذا أن أحسب تجيء؟! كما
من اآلالف ونَظم يلزم، ال ما التزم الذي وهو به، تضيق أو القافية تغلبه بالذي ليس
سطحي تعليل حال كل يف هو ثم … القافية قلق وال النفس، ضيق فيها يتجلَّ لم األبيات،
تعليل نفسه الوقت يف هو ثم يشء، كل يف والفن نفسه أقحم كشاعرنا رجًال يدرس ممن
تساوق املستوفاة الوافرة الشواهد من سقنا فيما رأيتها وقد النثر، متقابالت يف يستقيم ال
بله التعليل، هذا عند الوقوف يمكن فال موضوع، كل يف معها وتجيء الشعر، متقابالت
الدراسة سطحية عن يكشف لتعليل وإنه العالء، كأبي كبري متفنِّن درس يف به االكتفاء
من يشء م تفهُّ معه لنا يتيرس لن ذهابًا القارصة املتبادرة الظواهر مع وذهابها األدبية،
— دائًما وأقول قلت كما — وهو الحيوية، وقيمته الفنية بأهميته جديًرا ًما تفهُّ األدب هذا
النفيس الكيان يف ال الخادعة، التافهة الخارجة والظواهر األلفاظ يف واألديب األدب فهم

الفني. والوجود

٢

الناحية يف التبعة يخففوا أن به أرادوا القدماء أن يبدو الذي التعليل هذا نجاوز أنَّا عىل
العالء أبي عن أُِثر ما وْقع ن يهوِّ أو الناقدين يُسكت ما، شيئًا فيها يقولوا أن أو الدينية،
أكثر إليه وتنتبه قويٍّا، تأثًرا العرص ذلك يف النفوس به تتأثر الذي الديني الجانب هذا يف
الجانب يفصلون السبيل هذه ويف املعاذير. فيه وتلتمس به، فتُعنى غريه، إىل تنتبه مما
به ويهتمون لونه يفضِّ إنهم قل: أو النفسية، حياته سائر عن اإلنسان حياة من االعتقادي
الفصل ما، يشء يف الصواب من نحن نرى ال حني عىل األخرى، النفس جوانب من أكثر
الفكرية؛ العقلية وحياته — بعامة الوجدانية أو — والفنية االعتقادية اإلنسان حياة بني

متفاعلة. متصلة النفسية الناحية من كلها ألنها
أملُّوا بل بخاصة، املعري يف القدماء يذكرها لم أخرى تعليالت إىل التعليل هذا تجاوز
الصدق عدم من أو والتخالف، التقابل من ظواهر إىل فأشاروا األدبية، أحاديثهم يف بها
آراء تقابل لتفسري وجًها يصلح قد ما لها تعليلهم يف لنرى األدباء، أقوال يف والتحري
العالء أبا ألن األدباء؛ صنيع يف القدماء قول من هذا مثل تلتمس أن يف عجب وال صاحبنا.
عقيلَّ عمليٍّا تفسريًا وأقواله حياته تفرس الذي بالفيلسوف ليس — قدمنا مما بدا كما —
بمنطق حياته ظواهر تفرس أن ينبغي متفنن أديب — قدَّرنا فيما — هو بل املنطق،
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وفيه عظيًما، واسًعا أدبيٍّا تراثًا خلَّف قد حال كل يف هو ثم أوًال، الشعور ووحي العاطفة،
الظاهرة هذه تقدير عن له مندوحة ال فيلسوًفا عدَّه َمن فحتى املقابالت، هذه وجدنا
التقابل أو التناقض يف األدباء أقوال التماس لنا يسوغ مما حال كل يف وهي فيه، األدبية
يقابله، وما اليشء تقرير يف أمره من لنا بدا ما تفرس فلعلها صاحبنا، حال عليها لنعرض
فمنها: العالء، أبي فهم رام ملن وإقناعها كفايتها يف وننظر األسباب، هذه هنا فنسوق

يكن لم ولو سعة، ذا فيها القول مجال كان كلما األدبية للمعاني األدباء تتبع (١)
إمام وهو والجاحظ به، يدينون أو يلتزمونه، لهم رأيًا أو عندهم، ا حقٍّ فيها يقولونه ما
رسالة يف يتحدث حني ويصفها األدباء، حال من الظاهرة هذه يلحظ األدبية الصناعة يف
يأتوا حتى أهله عىل وشؤمه األدب، حرفة من يدركهم فيما األدباء قول عن «املعلمني»
هذا قولهم «إن عملهم: تعليل يف الجاحظ ويقول واقًعا، وال صحيًحا ليس بما ذلك من
املعاني وجدان إال القول هذا عىل الناس أكثر يحمل الذي وليس دائًما، صحيًحا ليس
عليه وهم الشأن وفضل الظرف إظهار من بابًا يُضيعوا أن يكرهون فإنهم واأللفاظ،
مما قريبًا يبدو وهو األدباء، صنيع من الحال لهذه بيانًا الجاحظ يقول قادرون.»2هكذا
مع جريان ألنه تجيء؛ كما القافية مع العالء أبي جريان من آنًفا وأوردناه الذهبي، ساقه

فيه. القول عىل قادرين داموا ما يجيء كما املعنى
الجادة العناية يُعنى حني فيه يقع أو ذلك من بيشء يتأثَّر قد العالء أبا أن نحيل وما
فهو كالمي، وتزويق لفظي حسن من ذلك إىل وما وتجانسها، تطابقها ونواحي باأللفاظ
ما عىل كثريًا املعاني ويدير اللفظ، من وفًرا اللغوية مادته من يجد غني، لغوي مراء بال
واقعي، وال حقيقي غري املعنى يكون أن يبعد وليس عليه، وتسعف األلفاظ، له تستجيب
التأثر انفعال النفس بها تنفعل التي الفكرة أو املذهب ومنزلة عنده الرأي مكان يف هو وال
وألمَّ إليه، تنبَّه قد نفسه هو إنه بل فحسب، استنتاًجا األمر من هذا نقول وال االقتناع، أو
حقيقة ال ما قولهم يف األدباء صنيع من الجاحظ وصفه بما يتصل بيشء «الغفران» يف
أساس وعىل ا،3 حقٍّ يفعل لم بما الشعراء مذهب عىل الكالم تحسني العالء: أبو وسماه له،

.٢٥ :١ الطوبي ط للمربد، الكامل هامش عىل الجاحظ، رسائل 2

ص٣٩. هندية، ط الغفران، رسالة 3
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حتى بشعره، عليه ويستشهدون له، يدعونه الذي الرومي ابن تشيع الغفران يف ينكر هذا
نصه: ما يقول

هذه من آخر موضع يف يقرِّر هو بل الشعراء.»4 من غريه مذهب عىل إال أراه «ما
…» ويقول: اإلنسان، اعتقاد عىل اللسان منطق داللة عدم عن عامة فكرة نفسها الرسالة

اإلنسان.»5 اعتقاد عن ينبئ ال اللسان فنُْطق الحق إىل رجع إذا
صحيًحا ليس ما فقال التأثر، بعض بهذا تأثَّر قد العالء أبو يكون أن بعيًدا فليس
واقع هو ما بقول خالفه ثم يعتقده، وال يراه ال ما قال أو ذاته، يف واقًعا وال نفسه، يف
ما اعتقاًدا وال رأيًا ليس وكالهما سابقه، الحقه فخالف معتقد، رأي هو ما أو صحيح،
وهو وألفاظه معانيه توجد بابًا دام ما أو هو، يقول كما الكالم لتحسني املجال فيه دام

الجاحظ! يقول كما قادر عليه
هل ولكن العالء، أبي آثار يف فعًال وقع قد لعله أو يقع، أن عن بعيًدا كله ذلك ليس
يسهل ال ما هذا آرائه؟ تقابل من واضحة شهدناها التي الظاهرة لتعليل وجًها يكفي
واضحة اعتبارات تنايس أو ونسيان عنده الوقوف الصواب من وليس نرى، فيما به القول

منها: اآلخرين، األدباء أقوال عن بها تفرتق صاحبنا أقوال يف
ومعانيه ألفاظه ويجدون مجاله، يتسع حني القول مع يذهبون إنما األدباء هؤالء أن
األدب حرفة كشكوى حيوية؛ مغانم عليهم وتجدي مادية، فوائد منها يفيدون أشياء يف
قد هو وال السبيل، هذه مثل يف آراؤه تتقابل لم وصاحبنا العطايا، عليهم لتدرَّ وشؤمه؛
خريها من ألشياء إال اليوم له إكبارنا وما إليه، وسيلة فنه جعل أو منه، يشء عىل حرص

املعنى. هذا
تناول ما أدبهم يف يتناولوا لم الغالبة كثرتهم أو جميًعا األدباء هؤالء أن ومنها:
تناولوا بل فيها، خواطره ويسجل يتأملها، اإلنسانية والحياة الكون شئون من العالء أبو

ص١٦١. نفسها الرسالة 4
العالء، وأبو الجاحظ ذكرها التي االعتبارات هذه أن إىل نشري أن هنا ويعنينا ص١٣٤. أيًضا الرسالة 5
يخفيها طوايا عن تنمُّ إذ داللة؛ أقوى تكون قد أنها نقرر بل صاحبه، نفسية عىل الفن داللة يف تؤثِّر ال
وإذا … يخفي ما عىل الدالئل فيها تخرج إذ غريها؛ وقوله إخفائها عىل حرصه إال يكشفها فال القائل،
االعتقادية، وجهته يعطينا ال أو اإلنسان، اعتقاد عن ينبئ ال — املعري يقول كما — اللسان نطق كان
فهم يف مفيًدا داالٍّ تكلًُّفا غريه قول وتكلُّف يشء إخفاء إىل دفعته التي النفسية حالته دائًما ليعطينا فإنه

النفس.
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فيما فهم للفن، عميل استخدام من ذلك إىل وما والهجاء، والرثاء املدح من كلِّه هذا عرب
اعتباره أو يقولون ملا االعتقاد أو االنفعال عن النفوس منرصفو الفنون هذه من به ون يلمُّ
— العالء أبو يتناول لم حني عىل بعيد. أو قريب من هذا يُشبه شيئًا أو مذهبًا، أو رأيًا،
مهتمة بها، منفعلة بفطرتها والنفس األجواء، هذه عن البُعد أكرب بعيدة أموًرا إال — غالبًا
املعاني مع فيه الذهاب يكون ال مما هذا ومثل تبيُّنها، إىل بغريزتها متطلِّعة بتعرُّفها،

تحقق. إن الخطر يسري ُوجد، إن األثر قليل ذهابًا إال امليرسة واأللفاظ املوجودة
يف امليسورة واملعاني املوجودة األلفاظ مع يذهبوا لم أيًضا األدباء هؤالء أن ومنها:
بل بإنكارها، الناس ُقتل قد سماوية مسلَّمات أو مقدسة عقائد هي مقررات عن الحديث
إنما وصاحبنا بها، مساس أنه عىل يئول أن يمكن بما منها لقرب محاولة أو باالقرتاب،
فيها باملخالفة وجهرت أقواله، فيها وتقابلت املقرَّرات، لتلك وعرض املقدَّسات، تلك مسَّ
القوي االندفاع هو إنما املوجود، واملعنى امليسور القول مع فيها جريانه يكون فلن آثاره،

!… املداورة عن ويرصفه الحذر، عليه ويضيع التحوُّط، ينسيه نفيس، تأثُّر عن
العادات هذه بمثل العالء أبي آراء تقابل نفرسِّ أو نعلِّل أن الحق من ليس فكذلك
مشكالت من فنه إليه صاحبنا ه وجَّ ما غري أشياء يف األدباء بها ح يتسمَّ التي األدبية

أهميتها. ولها حرمتها لها ومعتقدات

األدباء: أقوال تقابل مفرسين أو واصفني األقدمون، بها ألمَّ التي العامة األسباب ومن
املتأدبني جعلت مختلفة اجتماعية أو دينية عوامل بتأثري العصور بعض يف ساد ما (٢)
لليشء األديب يحتج بحيث االستهوائية واللباقة الكالمية، املقدرة كسب عىل يحرصون
ومن املتنافرة، بل املتقابلة األقوال له فتكون حينًا، ويقبحه حينًا اليشء ن ويحسِّ وضده،
املنسوب كالكتاب واملساوئ؛ املحاسن أو واألضداد، املحاسن يف قولهم من جاءنا ما هذا
مطبوع وكالهما الثاني، بالعنوان (ق٥ه) البيهقي وكتاب األول، بالعنوان الجاحظ إىل

متداول.
كان ِلم فبيَّنت الجاحظ»6 تفكري «منهج بحثي يف لها عرضت أدبية ظاهرة وهي
والكذب الصدق تعريف يف نظرهم عىل هذا أثَّر وكيف كذبًا؟ هذا مثل يعدون ال األدباء

بالجمعية األول فؤاد بجامعة اآلداب كلية نظمته الذي الجاحظ أسبوع يف خالصته ألقيت بحث 6

األسبوعية. السياسة خالصته ونرشت امللكية، الجغرافية
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ذاك، إذ املختلفة ومروجاتها األدبية، الصناعة بهذه تأثًرا البالغية الكتب له تعرضت الذي
العربية. البالغة تاريخ يف البحث يبيِّنه كما

التأثري، يف الخطابية واللباقة االستهواء عىل األدبية املقدرة هذه إىل هنا أرشنا ما وإذا
يف لنحدق حينًا، ل والتمهُّ لحظة، الوقوف برضورة — العالء أبا م نتفهَّ ونحن — شعرنا

هو: صاحبنا شخصية من جانب

الواعظ العالء أبي شخصية

— نرها لم وإن — ووصفها خربها إلينا سيق التي أو جاءتنا، التي آثاره يف للناظر تبدو إذ
بهذه عنايتها كادت بل املستهوية، الواعظة الدينية بالخطابة عنيت قد خطابية شخصية
عجيبًا وليس العالء، أبي لفن كلها األدبية بالثمار تستأثر الدينية، الخطابة من الناحية
املختلفة األجيال كلمات وجرت دينه، يف اتُّهم قد رجل يف الواعظ شخصية عن نتحدث أن
أكثر أو غريها، دون الناحية بتلك نفسه من الناس وُشغل االتهام، هذا من ما بلون فيه
مادة ألن شأنه؛ هذا رجل يف الواعظ شخصية عن نتحدث أن عجيبًا ليس غريها، من
التعرض املحدثون أو القدماء يهمل مهما أيدينا يف الحقيقة تلك وعنارص الحديث هذا
هللا تسبيح عىل أتوفر أن عىل اجتهدت التأليف: يف نفسه عن يقول العالء أبو فهذا لها.
اختار الذي أو له املحبب التأليف أشياء.7فكان فأمليت ذلك غري إىل اضطر أن إىل وتمجيده
ال دينية خطابة أو وعًظا دعوناه ما وهو هلل، والتمجيد التسبيح هو عليه، قلمه يقف أن
يعنيه ما تفرسِّ ووصفوها املؤرخون ساقها كما كتبه حريدة ألن بل فحسب، القول لهذا
يف أجزاء سبعة — وصفوا كما — وهو والغايات، الفصول فكتاب والتمجيد؛ بالتسبيح
الوعظ لهذا صادق مثَل منه نُرش الذي القدر ويف املواعظ. يف هو إنما كراسة (١٠٠) مائة
ويلبس واملفكر، الباحث سمة فيه يفقد العالء أبا أن إىل آنًفا أرشنا الذي االستهوائي
ينفي الذي الحديث ذلك هللا، قدرة عن حديث من سمعنا ما عنه فيصدر الوعاظ، رداء
العقلية للمستحيالت تقديره ويضطرب املستحيالت، تناول للقدرة ويجيز األسباب، فيه
يسمونه الذي وكتابه بعدها)، وما ص١١٤ (انظر موضعه، يف إليه أرشنا ما عىل والعملية
يف — ذلك عىل يزيدونه وقد — جزءًا وتسعون اثنان أنه ويذكرون والغصون»، «األيك

أوىل. ط ،١٨٠ :١ األدباء، معجم ياقوت، 7
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يف اآلي» «تضمني وكتاب الدنيا، وذم العظات يف هو إنما (١٢٠٠) كراسة ومائتي ألف
كتابًا يؤلف أن سأله األمراء بعض أن تأليفه يف السبب إنما كراسة، (٤٠٠) أربعمائة
وكتابه الكتاب. هذا فأمىل هللا تقوى عىل والحث العظات غري يف يؤلف أن يؤثر ولم برسمه،
للُجَمع خطب وفيه السنة، خطب عىل يشتمل منربية خطب ديوان هو إنما الخطبة سيف
كراسة، (٤٠) أربعني يف جزءان وهو إلخ. … واالستسقاء والكسوف والخسوف والعيدين
ذكروا كما ،(٤٠٠) كراسة أربعمائة نحو خاصة النساء عظات يف الحرة» «تاج وكتابه
الحمائم ألسن عىل فيه تكلم الحمائم»، «سجع وكتاب الواعظ»، «رقعة كتاب ذلك يف له
خمس نحو الست» «املواعظ وكتابه ،(٣٠) كراسة ثالثني يف أجزاء أربعة وهو العظة، يف
سجعات، عرش املعجم من حرف كل عىل العرش» السجعات «وكتابه ،(١٥) كراسة عرشة
وهي الروح، وعظية خطابية آثار من ذلك ونحو املوت8 ملك لسان عىل رسالة له أن كما
الدينية بالخطابة ُعنيت قد واعظة شخصية له بأن للحكم يكفي مما التأليف يف أقواله مع
ننظر حني وأدبه الرجل فن يف خصائص عىل داللتها إهمال الباحث من يُقبل ال عناية
متصل وكلٌّ متماسكة وحدة أنه عىل األدب وذلك الفن هذا يف — السديد املنهج هو كما —

الجوانب.

املقدرة عىل تقوم إنما وهي الواضحة، العناية هذه الدينية بالخطابة ُعني قد العالء فأبو
والتنفري وتقبيحه فيه، والتحبيب اليشء تزيني تستطيع التي بة الخالَّ والرباعة االستهوائية
عرضنا الذي واملساوئ املحاسن أو واألضداد، املحاسن يف القول من رضب وهو منه،
أجله ومن لها، كافيًا تعليًال فيه ونلتمس العالء، أبي آراء تقابل عليه نعرض كي لذكره
معاناة تكون أن بعيًدا وليس صاحبنا، يف الواعظ شخصية إىل العارضة اإلشارة تلك أرشنا
لم ما عليه نفسه قرص يف واجتهاده إليه، الرجل نفس اتجاه بعد الخطابي األدب هذا
أو املتقابل القول من ليشء سببًا كله ذلك يكون أن بعيًدا ليس اضطراًرا غريه إىل يضطر
هذا شواهد من سبق ما نسينا إن عليه شاهًدا نفسه املؤلفات ثبت يف نجد الذي املتغاير
تلك جريدة يف ذكروه ما هو املؤلفات ثبت يف التقابل من نجده وما كثرته، عىل التقابل
إليه ه يوجِّ كان بدمشق لرجل السيف» «رشف اسمه كتابًا ألَّف العالء أبا أن من املؤلفات

الكتاب. هذا له فألَّف فعل ما عىل جزاءه فأراد عنه، املسألة ويخفي بالسالم،

أوىل. ط ،١٨٠–١٢٩ :١ لياقوت األدباء معجم يف ما عىل معتمد ووصفها املؤلفات هذه عن الحديث 8

145



العالء أبي يف رأي

املمجدات هلل املسبحات العظات تلك وادي من هو ما السيف رشف يف قال تراه وهل
عىل — نراه ما نحو عىل إليها الداعية اآلخرة يف بة املرغِّ منها، رة املنفِّ الدنيا يف الزاهدة له،
يختلف ما إال السيف رشف يف يُقل لم أنه بد ال والغايات؟ الفصول كتابه يف — األقل
هذا شواهد مؤلفاته يف حتى نجد وكذلك املستضعفة، والروح الواعظة النزعة تلك عن
هذا من ُعرف ما نحو عىل وقبحه اليشء حسن يف القول يشبه الذي والتقابل االختالف

!… الكالم يف الصنف
العالئي بالشعر األثر متصلة الخطابية الروح هذه إنَّ قلنا: ما إذا أبًدا نبعد ال ولعلنا
الناس ولوم فيها، الناس وتزهيد شأنها، من والحط وكراهتها، الدنيا وفناء املوت يف
لعهد املنربية الخطب يف منه الكثري نسمع ظللنا الذي الساب، القاذف اللوم ذلك وذمهم،
يف هذا ريح يجد العالء أبي ودارس بعد، مرص جهات بعض يف تماًما يتغري ملا قريب،

فيه. الواعظة الشخصية لتلك أثر بأنه القول ويستطيع قليل، غري اللزوميات
الخطيب بني ونربط للرجل، الزاهد والشعر الواعظ النثر بني نصل حني أنَّا عىل
باب تحت ونُدخله كله، ذلك يف الخطابي الطابع أثر ونقدر الناقد، والشاعر فيه، الواعظ
تصويًرا أو عندهم كذبًا ذلك يكون أن دون األدب، صناعة من واألضداد املحاسن يف القول
تقابل لتعليل االعتبارات هذه أتكفي بعده: نسأل كله ذلك نفعل حني إلخ، … العتقادهم

وصفناه؟ الذي التقابل ذلك العالء أبي أقوال
نضع — عنه لإلجابة هو يتجه أن قبل أو — السؤال هذا عن القارئ نجيب أن وقبل
املحاسن يف القول من الباب هذا أن منها: اإلجابة، هذه قبل تقديرها به يجدر معاني أمامه
للمقدرة وإظهار الكالم، تحسني يف واديه من هو بل قبله، عما كثريًا يبعد ال واألضداد
فيه. ذلك يظن أن دون بل عقيدة، أو رأيًا منه القول ذلك يعدَّ أن دون القائل، يف القولية
أو القولية املرانة من الغرض هذا ملثل الشعرية أو النثرية كتبه يؤلف لم العالء وأبو
واألضداد، املحاسن كتاب يف مثًال الجاحظ فعل ما نحو عىل لطالبها األدبية املادة لتقديم

بعده. غريه فعل أو
ِجدُّه كان بل تقبيح، أو تحسني من له يعرض فيما ا جادٍّ كان العالء أبا أن ومنها:
مثل يقول ال صاحبنا أن عىل ينمُّ وتوسل، تمنٍّ أو وغيظ، تحرُّق أو وسخط، ألم يف يبدو
ثروته ذلك يف يستعمل كان وإن فحسب، البيانية والقوة األدبية للمقدرة بيانًا األقوال هذه
للتقبيح وسيلة املقدرة تلك يتخذ إنما إنه بل وحفظ، رواية من األدبية ومادته اللغوية
وسيلة األدبية وثقافته اللغوية ذخريته يتخذ إنما أدق بعبارة أو شعور، عن التحسني أو
نفُسه، بها تزخر كانت داخلية، وخلجات فنية، وتأمالت نفسية، خواطر عن الدقيق للتعبري
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تقنُّنًا وضده، اليشء تناول من األدباء أولئك يعلنه ملا يعرض أن دون صدره، بها ويجيش
غري.9 ال قلمية ومرانة أدبيٍّا

من ألشياء يعرضون إنما واملساوئ املحاسن يف الصنعة هذه أصحاب أن ومنها:
واملغنيات، الوصائف ومحاسن ذلك، وضد الجواري كمحاسن الدنيا؛ وحطام الحياة مألوف
لذائذ من أخرى ومفاسق مقابح إىل … وفالن فالن ومحاسن ذلك، وضد الهدايا ومحاسن
من ذلك بغري يُعنى إنما العالء وأبو كتبهم، يف تراه ما نحو عىل ذلك، وضد الحياة،

الكالم. تحسني من السابق النوع يف إليه أرشنا ما عىل والحياة، الوجود مشكالت
فإن العالء، أبي فن يف أثَّرت قد الخطابة صنعة يف األدبية الجرأة هذه كانت ما فإذا
وهام جليل دقيق من فيه تقابلت فيما أقواله تقابل لتعليل سببًا تكفي ال القدرة هذه

وفنهم. أدبهم يف له ويكدُّون به، األدباء يُعنى مما ليس عظيم،
ولوم الدنيا، وذم الزهد شعر يف أثَّرت قد والوعظ للتسبيح النفسية النزعة كانت وإذا
وتمجيد الدنيا، حب يف أثَّر قد النفس حركات من ذلك غري فإن اللزوميات، من الناس
الصورة من سبق فيما آنًفا شواهده رأينا الذي والنثر الشعر ذلك يف الزهد ونسيان القوة،

العالء. ألبي املتعارفة غري
األدباء إليها أشار التي األسباب تلك يف يجد أن الباحث عىل يسهل ال أولئك كل ومن
ما لغري وعرض مجراهم، غري يف جرى الذي العالء أبي صنيع يفرس ما اآلراء تقابل يف
األسباب تلك بعض يكفَي ولن لتناولهم، مخالف وتناول روحهم، غري بروح له، عرضوا
الرجل، فنَّ شملت التي الظاهرة لتلك تعليًال مجتمعة، كلها األسباب تلك تكفي وال مفرًدا،
ذلك وراء سببًا يلتمس أن الدقيق الدارس عىل إذن ووجب واضحة، سيادة فيه وسادت
األديب بني والوصل بالنفسيات، االستعانة هو إليه السبيل أهدى أن وجدنا ما وهذا كله،
أو غمض ما وتبنيُّ فنه ق وتذوُّ فهمه يف حالها من ُعرف وما بشخصيته واالبتداء وأدبه،
أبي فهم يف مثاًال منه نُقدِّم أن يف طمعنا الذي النفيس الدرس هو وذلكم منه، استبهم
يف التقابل هذا عن للفكرة واستيفاءً التداعي من املعاني بني ملا حفًظا — أنَّا عىل العالء.

عن: كلمة نسوق — الرجل آراء

املحاسن يف الكتابة هذه أن إىل القارئ ننبه أن األدب فهم يف النفسية الفكرة لسالمة هنا صونًا نحب 9

قريب، أو بعيد من الكاتب نفسية عىل الداللة من تتجرَّد ال األدبية، للرياضة تكون عندما حتى واألضداد،
املقام. ذلك غري يف أتواله مما هذا وبيان نسيانها. يصح ال الداللة لتلك سبيًال تظل هي بل
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املحدثني10 عند العالء تناقضأبي

من وهوَّنوا أهملوها بل كافية، عناية املسألة هذه يولوا لم أنهم إىل االطمئنان وتستطيع
هذا تفلسفه من ويعجبهم الرجل، يفلسفون — أعرف فيما — جميًعا ألنهم شأنها؛
من بالدين يتصل ما أن ويقدرون الخاصة، حياته يف لإلنسان العملية باملظاهر االهتمام
العلم أطراف تناولت التي العالئية الفلسفة إىل بالقياس شيئًا ليس العالء أبي شعر
يفلسفوه أن وبعد الخاصة،11 حياته يف لإلنسان العملية املظاهر عن وبحثت اإلنساني،
ناقشناه ما عىل — وعمله حياته بني املالئم الباحث وهو الفيلسوف، معنى فيه ويحققوا
ناقشناه مما — يقررون ما فيه ويقررون له، النظري األصل عن يبحثون ص— يف سابًقا
أنه: تقرير إىل فينتهون — ص١٠٣) إىل (ص٩٩ عنده، املعرفة مسألة عن بحثنا يف أوًال
ولم ينكرها لم كلها حياته عليها استقر قد ثابتة آراءً العالء ألبي فإن يشء من يكن مهما
تقرير بعد حياته يف لإلنسان العملية باملظاهر عنايته يكربون كله بذلك فهم فيها،12 يشكَّ
تكون ال لعلها ثابتة آراء ذلك بعد له ويرون الفلسفي، لبحثه الحياة يف عمله موافقة
تقيض إذ حياته؛ يف لإلنسان العملية املظاهر يف إال تكون ما وأثبت تكون، ما أكثر عندهم
له ما العالء أبي عند ذلك ويزيد الفلسفية، ألصوله الفيلسوف سلوك مطابقة رضورة بها
والقارئ — يقولون ما عىل — حياته يف لإلنسان العملية املظاهر بتلك خاصة عناية من
فيها تتقابل والتي رأي، عىل فيها يثبت لم التي العالء أبي فلسفة من نخرت لم أنَّا يذكر
العملية املظاهر هاتيك إال التقابل لذلك شاهًدا نخرت لم الواضح، الجيل التقابل ذلك آراؤه
وهو الكبري ومجتمعه األرسة، وهو الصغري، مجتمعه ومع الخاصة، حياته يف لإلنسان

.٨٩ إىل ١٠ من الصفحات يف مر ما عىل — األمة
الرجل، آراء يف التناقض لهذا املحدثني إهمال من إليه نشري ما يتضح أولئك كل ومن
الفلسفي، للجو والنقيض التناقض تاركني التقابل، بكلمة عنه نعربِّ أن أخريًا آثرنا ما أو

فيلسوًفا. ليس صاحبنا أن إىل ارتحنا إذ االصطالحات، هذه جو

األستاذ أن ص٦١: ،١٩٤٤ أيلول عدد األديب، مجلة يف نُرش ما حديثًا، ذلك يف قرأت ما أطرف من 10

أعثر فلم العالء، أبو فيه تناقض موضع عىل أقع بأن إلحاحي شدة عن أتى لهم: قال العالييل هللا عبد
هذا أول متقابلة العالء ألبي أقوال من سبق ما إىل يرجع األستاذ ولعل رأي. وانسجام فكر بوحدة إال

البحث.
ص٣٢٧). أوىل، ط العالء، أبي (ذكرى بك، حسني طه الدكتور 11

ص٣٤٥. السابق املصدر 12
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وقد امليمني، كاألستاذ يسريًا؛ التفاتًا التقابل هذا إىل التفت من املحدثني من أن عىل
منهما، واحد بكل خاصة حالة له تكون واحد ليشء جانبنَي وجود عن كلمة ذلك يف ذكر
وضوحها عدم وبيَّنَّا الكلمة، هذه وناقشنا العالء، أبي قول فيه تناقض ما سبب هذا وأن
العالء أبو يقرِّره مما ليست فيها التي الفكرة وأن التعليل، من ليشء صالحيتها وعدم

ص٩٨). هامش (انظر الواحد اليشء يف القول بإطالقه
العالء أبي يف الرأي بهذا املحارضة بعد التناقض هذا يف القول كثر منذ ولعله
للمحدثني كانت منه13 يسري طرف ونرش املرصية، األدبية املجالت بعض يف ومناقشته
من كثريًا أن إىل فيه يشري لبعضهم14 مجمًال قوًال فقرأت التناقض، بهذا ما عنايٌة
ناقض ما فكثريًا الفكرية؛ حياته تطور من آتية املعري حياة يف نزعمها التي املتناقضات
قلَّ الناحية وهذه والشباب، الفتوة دور يف قاله ما والشيخوخة الكهولة دور يف الشاعر
مؤيَّد هو وال سعة، يف القول هذا صاحب مناقشة من يمكن ال إجمال وهو راعاها، َمن
وشبابًا. وشيخوخة كهولة الفكرية؛ الحياة بتطور االختالف هذا تأثُّر عىل دليل أو بشاهد
تكون أن وجب فقد الرجل، آراء يف يؤثر الحياة تطور دام ما إنه أقول: أن هنا وبحسبي
وأال وتطورها، اآلراء هذه تغريُّ يمثل األلوان مختلف مصور إىل بنا منتهية له دراستنا
أصل وعىل فلسفي مذهب وفق كانت حياته أن نقرِّر وأال إطالًقا، بتفلسفه القول نُطلق
وحاول حاولنا وقد أحد، عىل الحياة أدوار اختالف أثُر يخَف لم أنه عىل إلخ. … ثابت
وهو ذلك، يتيرس فلم دقيًقا، تفصيليٍّا زمنيٍّا ترتيبًا العالء أبي آثار تُرتَّب أن كثريًا غرينا
بعد نحن بل الضائع، بضياع فارغًة آثاره يف الفجوات تلك دامت ما تماًما متيرس غري
لكن معامله. لضياع املفصل املحدود الزمني الرتتيب لذلك نهتدي ال جميًعا عليها العثور
يعنيِّ ا، عامٍّ ترتيبًا آثاره من املوجود ترتب أن كبري حدٍّ إىل األدبية الدراسة استطاعت قد
عىل اآلثار هذه توزيع وبخاصة ذلك، بعد منها كان وما الشباب، زمن يف منها كان ما
إليه سنشري ما عىل حياته يف البحث وميَّزهما املعري ذكرهما اللذَين الواضحني العهَدين

ييل. فيما
عهد كل يف املتقابالت نجد ألننا الرجل؛ آراء تقابل مسألة يف يؤثر لم الرتتيب وهذا
القطعة ويف الواحد املكان يف املتقابالت نجد بل وشيخوخة، وكهولة شبابًا عهوده؛ من

١٩٤٤م. سنة العالء بأبي الخاص عددها يف بحلب األديب مجلة يف نُرش 13

الهاشمي. يحيى محمد األستاذ لحرضة ص٥٦، ١٩٤٤م، تموز عدد األديب مجلة يف 14
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كمسألة للتفكري؛ ثابت أصل ألنه الرأي؛ فيه يتغريَّ ال فيما املتقابالت تجد أنك كما الواحدة،
تناقض يف الزمن ألثر التفصيل من شيئًا سمعنا قد ولو . مرَّ ما عىل فيها واملذهب املعرفة.
التفلسف هل اإلجمال: هذا رغم نقول ولكنا لناقشناه، السابقة اإلشارة صاحب عند الرجل
التفلسف وهل بها؟! قال وكيف متى ندري ال املعالم، ضائعة مختلطة آراء الرجل يرتك أن

!… وهل … وهل واألسس؟! األصول يف مطلًقا بيِّنًا اختالًفا الرأي يختلف أن

محاولة خرب قرأت املعري حياة بتطور وتأثره التناقض عن اإلشارة تلك قرأت وحيث
تفصيلها. من يشء عىل أطلع أن يل يتهيأ ولم العالء، أبي متناقضات بني التوفيق يف
مىض ما بعد الرجل فلسفة دعوى إىل به عدنا فقد منطقيٍّا، عقليٍّا التوفيق هذا يكن فإن
الطابع، فنية آثاًرا حال كل يف صاحبنا خلَّف وقد بطالنها، أنسنا وبعدما فيها، قول من
تناقضها، ردَّ نحاول أن والصواب الحق من ليس فلعله التناول، فنية املوضوعات، فنية
فنيٍّا نفسيٍّا التوفيق هذا كان إن وأما عقليٍّا. منطقيٍّا نظريٍّا توفيًقا متخالفها بني والتوفيق
بني التوفيق بهذا الفن أصحاب يُعنى يكن لم وإن يستطاع، أن ونتمنَّى لنرجوه فإنا
قياسات وال النظر، عىل صحيحة قضايا يقيموا بأن يُعنون ال ألنهم متفنن؛ متناقضات
نفسية من يدركوا بأن الفن أصحاب يُعنى وإنما النتائج، إىل مؤدية املقدمات سليمة
ويدركوا مراميه، بذلك ليفهموا التقابل؛ أو التناقض هذا إىل به أدى ما وشخصيته املتفنن
ما هو الفنية وتأمالته العالء أبي معاني يف التقابل رس عن النفيس البحث وهذا خواطره،
لفنِّها فهًما الجليلة، النفس هذه أمر من صحيح وجه عىل نُقيَمه أن ورجونا إليه، قصدنا

له. وتمثًُّال
إىل واطمأننا أوجه، من ذلك قبل أوردنا ملا العالء أبي فلسفة عن انرصفنا قد واآلن
بل غالبة، بادية التقابل ظاهرة فيه وملحنا فنية، تأمالت أنها عىل آرائه إىل ونظرنا تفنُّنه،
تفسريًا له نلتمس أو تناقًضا هذا نسمَي أن تفلسفه استبعاد بعد بنا فما شئت، إن عامة
هذه من نجد لم األدباء من القدامى ذكره فيما التقابل أسباب نلتمس رحنا فلما عقليٍّا.
علَّلوا ما ذلك يف سواء الجليل، وتراثه الرجل أدب يف ق املتعمِّ الناظر إليه يرتاح ما األسباب
مطلًقا، التقابل يف أوردوه ما أو و١٢٥)، ص٩٥ (انظر نفسه، العالء أبي تناقض به
والطريق امليرسة السبيل نلتمس أن كله ذلك بعد علينا فحق بعدها)، وما ص١٢٧ (انظر
وأدبه لألديب النفيس الفهم — أقدِّر فيما — هي وإنما والتبيني، التعليل هذا إىل املؤدية
تقيض ما وأول ونواميسها. النفسية قوانا عن العلمية الحياة عرفت بما فيه ينتفع فهًما

تقدير: هو النفيس الفهم يف الرغبة هذه به
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الخاصة العالء أبي حال

لإلطالة محل ال وثَقى، صلة من والنفس الجسم بني ملا الجسمية الحال تلك بها فنعني
من ُعرَف بما مجمًال ا عامٍّ فهًما النفسية شخصيته نفهم أن نرجو وكذلك عنها، الكالم يف
جامعة وفكرة عامة، بصفة عليه النفيس أثرها فنتبنيَّ املادية، الجسمية لحاله واصف خرب
وما ألفاظها وراء بما األدبية آثاره فنفهم ومراميه، معانيه عن يكشف بما منها نظفر
الفن، هذا رسائر من لنا ف يتكشَّ بما نميض ثم فحسب، وجملها بكلماتها ال سطورها بني
صاحبه، بشخصية األدب نفهم وكذلك املدروس، لألديب النفسية الشخصية صورة فنكمل
اضطراب. وال فيه دور ال متسق تبادل يف األدب بفهم األديب شخصية فهم ونستكمل

مسعفة بالدرس، جديرة بنفسية يؤذن ما الجسمية حاله من بخاصة العالء وألبي
النفس يف الجسم تأثري من إليه أرشنا ما بوضوح فيها يتجىلَّ الفهم، عىل نفسه الوقت يف
االبتناء فضل من النفيس الفهم لهذا ما بيان يف اإلطالة إىل بنا حاجة وال بحالته، وتأثرها
وادعاءات، تخرُّصات أو واحتماالت، فروض عىل ال محققة، ومعاني مقررة، أصول عىل
وأدنى واقعية، أكثر فهٌم فهو آفات، من الخرب يعرتي ما يعرتيها نقوٍل عند وقوف أو
الحياة نواميس عن غافلني كره، أو لحب متعصبني أو متخرصني ظنون من الصدق إىل
يوائم الذي الفهم وهو لها، التنبُّه عىل عهدهم معارف تسعفهم تكن لم إذ البرشية؛ للنفس

العميقة. والدقة الصحيح الضبط إىل األدبي العمل ويرد العرص، لهذا العقلية الكرامة

زال ما شديًدا، أمًلا منها أِلَم التي القاسية اآلفة تلك — َحَدث وهو — العالء أبو إيَف
نقيل، األبصار عن «وبرصي الدعاة: لداعي يقول إذ عمره؛ من عام آخر حتى يشكوه
شكوى حياته سائر شكاها كما والريع.»15 البازل بني أفرق أال أربع، ابن وأنا عيلَّ ُقَيض

للدنيا: يقول فهو املفرد، بالدرس يؤثر بذاته، فنٍّا وحدها تعترب

ِض��ب��ن��ي16 ف��ي س��ن��انَ��ك ب��ل ب��َط��رف��ي س��ن��اك أج��د ف��ل��م ال��ظ��الم ن��اَر ل��ي وأوق��ْدِت

٣٠٤ :٢

أوىل. ط ،١٩٨ :١ األدباء، معجم ياقوت: 15

واإلبط. الكشح بني ما بالكرس 16
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للناس: يقول كما

ُزرُق وأع��ي��نُ��ك��م س��وٌد وأك��ب��اُدك��م ع��ًدى وأف��واه��ك��م ك��ل��ٌف وج��وه��ك��م��و
ال��طُّ��رق ل��َي تُ��ض��يءُ ال ض��ري��ٌر ألن��ي ��رى ال��سُّ وال ل��ل��م��س��ي��ر ط��رٌق ب��َي وم��ا

١٠٣ :٢

ضعف؛ من تُحِدثه وما اآلفة ألثر يألم وهو مرتاكبة، ليال ثالث صارت بآفته وليلته
والرغائب: املنَى عن تحبسه إذ

ح��اب��ُس ث��اٍو وأن��ت ��ح��اب ال��صِّ ف��م��ض��ى ال��م��نَ��ى ع��ن ذوت��ك أق��دار ح��ب��س��تْ��َك

٢٥ :٢

كاألنفاس، سهلة سواي عىل وهي عوج، ذات عىل والحوج …» ناثًرا: يقول كما
فهو الناس، إىل الحاجة تلزمه وهي (ف٢٧١)، الناس.» مثل لجعلني الخالق شاء ولو

يساًرا: العصا يعد الذي وهو (ص٢٠٦)، الغفران يف يقول كما بغريه املستطيع

ال��ي��س��ار م��ن ال��ِع��ص��يَّ ي��ع��دُّون وغ��رب ش��رق ف��ي ال��ع��م��ي��اُن غ��دا
ال��ن��س��اِر17 وال رح��رح��اَن ف��وارُس م��ن��ه��م ك��ان م��ا ف��وارٍس ق��ن��يُّ

٣٢٨ :١

وص��اح��ِب ِخ��دن ك��ل م��ن ل��ه أب��رُّ ال��ه��دى ب��ه��ا ي��روُم األع��م��ى ي��د ف��ي ع��ًص��ا

٩٦ :١

العرب. أيام من يومان 17
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صدقة: الطريق إىل إرشاده يعد وإذ

��ا ��مَّ ال��صُّ ب��إف��ه��ام��ك وام��نُ��ن ل��ت��ه��ديَ��ه ي��م��ي��ن��ه ب��أخ��ذ األع��م��ى ع��ل��ى ت��ص��دَّق

٢٤٠ :٢
بهم: مروا ما إذا الناس من الرحمة ألمثاله يلتمس وإذ

أع��م��ى ك��لَّ��ك��م��و أن ��وا تُ��َك��فُّ ل��م وإن وأي��ق��ن��وا ف��ارح��م��وه أع��م��ى م��رَّ إذا

٢٤٢ :٢
العاثرة: أقدامهم عىل تحنُّ ال نفوًسا لوعٍة يف ويشكو

ال��ُع��ثُ��ِر أق��دام��ن��ا ع��ل��ى ت��ح��نُّ إن م��ا م��ح��س��ن��ة غ��ي��َر إل��ي��ن��ا ن��ف��وًس��ا ن��ش��ك��و

٣١٤ :١

قبورهم: عىل بالقراءة املوتى من الحياة بغوا حتى عليهم الناس بخل ويغيظه

آت��اك��م��و َم��ن ب��ال��ب��رِّ ل��ك��م وأتَ��وا أج��داث��ك��م ع��ل��ى ق��رأْت ع��م��ي��انُ��ك��م
م��وت��اك��م��و م��ن ب��ال��ف��رق��ان ف��بَ��غ��وه ب��ال��نَّ��دى ع��ل��ي��ه��م ب��خ��ل��ْت أح��ي��اؤك��م

٢٣٨ :٢

ضياع إىل آفته من فقدانه ومظاهر آالمه، كلَّ فيها جمع قد عنيفة قطعة يف وتقرؤه
له، عوض ال الذي الشباب ففقد النفس، عن وترسيتها الخمر عن البعد إىل الدنيا لذة

يقول: فهو الحب، من والحرمان

ل��ي��ال ث��الُث ال��ق��ص��وى ف��ل��ي��ل��ت��َي وال��ه��دى ال��دي��ن ع��م��ى ي��ت��ل��وه ال��ع��ي��ِن ع��َم��ى
س��ي��اِل ب��ش��وك ��ت ع��ضَّ أزَم��ْت إذا ال��ت��ي ع��ل��ى ال��ب��ن��اَن ن��ف��س��ي أزَم��ْت وم��ا
ط��ي��ال ع��ل��يَّ أوق��اٍت ح��ن��ادَس ب��ش��رب��ه��ا ل��ي��ل��ى أمُّ ل��ي ��رت ق��صَّ وال
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ب��زي��اِل ج��م��ع��ن��ا ع��ن م��ح��دِّث��ة أل��ف��ة ال��ح��زن ه��اج��ت اج��ت��م��ع��ن��ا م��ا إذا
ب��ري��ال ظ��ل��م��ان��ه��ا م��ب��دِّل��ٌة ف��إن��ه��ا ال��س��ن��ي��ن غ��اراِت ال��ل��ُه ل��ح��ا
خ��ي��ال ط��ي��َف ال��ن��وُم م��ن��ي ف��ي��ط��ل��ُب ب��ش��خ��ص��ه ال��خ��ي��ال ربُّ س��رَّن��ي وم��ا
ع��ي��ال ب��غ��ي��ر أع��ان��ي��ه��ا وح��ي��ٌد أنَّ��ن��ي ال��ح��وادث أزراء ن وه��وَّ

ذلك بعد يقول إذ املحرقة زفراته لرتهب وإنك أيًضا. النسل عدم باكية شكوى وهي
كله:

ب��ح��ي��ال��ي ت��ق��ف ال ع��ن��ي وإي��اك ض��ن��ك��ه��ا أم��ارس وأه��واًال ف��دع��ن��ي

٨٨ ،١٨٧ :٢
من هذا تسمع ولكنك استشهاد، إىل أمرها يحتاج ما الحياة، يف األثر بيِّنة اآلفة هذه
نفسه. يف وفعلها حياته، يف تأثريها فتقدِّر بها، عنائه ومدى عليه، وقعها لتدرك العالء أبي

هو: يقول كما الحيوية للنواميس خاضع كالناس رجل العالء أبو

وس��ي��رك��ا س��ي��ري ب��ي��ن ف��ي��ه��ا ف��رَق ف��ال م��غ��ذًَّة ب��األن��ام س��ارت ودن��ي��اَك

١٣١ :٢
ويقول:

َل��ُه��وا ك��م��ا وأل��ه��وا ج��دُّوا ك��م��ا أج��دُّ ك��أه��ل��ه��ا وع��ش��ُت ال��دن��ي��ا م��ن خ��ل��ق��ُت

٣٣٥ :٢
بوراثة الدنيا إىل خرج أنه دارسه يقدر حني سيما وال الحاد التأثر هذا بآفته متأثر فهو
يقول التي حلب، من وأمٍّ القضاء، وتويل بالعلم ُعرفت أرسة نمته قد أب من طامحة
يف كان وربما ، رجالهنَّ من غرائز أجود كنَّ «فطاملا الغفران: يف نسائها عن العالء أبو
كابحة واآلفة الرفعة، ابتغاء إىل دافعة كريمة وراثة فهي (ص٢٠٥) شواعر.» حلب نساء
املقررة بالنواميس العالء أبي نفسية فهم يبدأ هنا ومن ثائر. حاد بها فالشعور معوقة،

الناس. نفوس يف
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نقصه ما ويُكِمل فاته، عما يستعيض أن اآلفة وهاتيك الوراثة هذه مع العالء أبو أراد
الروح تقوية يف سببًا الطبيعي العيب يكون حني ذلك يف النفيس18 للناموس خضوًعا
وطلبًا التكافؤ، إىل وسعيًا النفيس، التعادل يف رغبة الشخصية بروز يف وعامًال املعنوية
إن يقول: حني املحدثني النفسيني أحد إليه يشري ما هو وهذا النقص. عن للتعويض
عن ينشأ الذي بالنقص الشعور عىل للتغلب تُبذَل التي املساعي نتيجة كلها الحضارة
هو يحدده ما عىل — الثالثني سن إىل حياته من األول الدور فكان الجسد. تلحق عاهة
— الفصول يف قال ما عىل — قويٍّا اعتزاًما فاعتزم الشعور، بهذا منفعًال — سيجيء فيما
(ف٢٥١). هللا قدر من فررت قد (ف٢٨٣)، القدر» من فررت «ولقد القدر: من يفرَّ أن
أن معتزًما وتصميم، جد يف الدنيا يطلب وراح فيه، املادي الجسمي الواقع تجاهل ولذلك
من عجب قولهم: يف مرتجموه وصفه ما الدور هذا يف منه فكان فيها، اآلخرين يساوي
يقول: والهزل، الجد من فنٍّ كل يف ويدخل والنرد، بالشطرنج يلعب ظريف شاعر العجب،
العالء أبو أراد البرص.19وهكذا عىل غريي يحمده كما العمى عىل هللا أحمد أنا
طلبها ويميضيف ومطامعها، بالحياة ويعرتف وينكرها، آفته يقهر أن مًعا والفعل بالقول
يف ورحل األشياخ، ولقي ودرس، فحفظ النفيس، للناموس استجابة — لنقصه مغطيًا —
الناموس أثر جليٍّا فيه يظهر شعًرا الدور هذا يف فقال مبكًرا، ونضج والدنيا، العلم طلب
متغزل، وهو متوسًعا، فخًرا يفخر فهو عليه؛ واالستعالء الواقع إنكار من املذكور النفيس
إقدام وال إقدام، ذا فيها فرتاه شبابه شعر من قصيدة تقرأ إلخ. … االجتماع يحب وهو
الظالم أن ولو ويرسي صوارم، الصباح أن ولو يغدو يورس، لم مكد وهو نائل وذا ملثله،
يف مشارًكا الجسمي، واقعه منكًرا املستمر الكبت هذا يف يعيش فهو ذلك. إىل وما جحافل،

أنهم منها: إليه نشري ما وجملة هنا، التفصيل عن أغنى حتى النفسية الحقائق هذه يف القول اشتهر 18
يتألَّف الذي الذاتي، املركب أو الذات، غرائز مجموعة وأهمها: أقواها مجموعات اإلنسانية الغرائز يجعلون
هذا اعرتى ما فإذا الشخصية، قوام وبها والجسم، العقل بني تصل متماسكة، وحدة تكون عنارص من
النقص. ومركب االنحطاط، عقدة وجدت الطبيعية، كالعيوب عليه؛ يؤثر ما العقبات من الذاتي املركب
مشكالت إىل يؤدي فقد والطبائع، واألمزجة األشخاص باختالف يختلف الشخصية يف أثر الحال ولهذه
رغبة الشخصية، يف وتماسك بالذاتية قوي شعور إىل يؤدي وقد الشخصية، تعجز عصبية وحاالت نفسية

جبار. عاهة ذي كل املأثورة: املقولة يفرس هذا ولعل النفيس. التكافؤ وتحقيق التعويض، يف
أوىل. ط ،١٩٩ :١ األدباء، معجم 19

155



العالء أبي يف رأي

الصبا؛ يف البرص فيتمنى أحيانًا، الحقيقة س تتنفَّ الكبت هذا رغم ولكن آمًال، راغبًا الدنيا،
يقول: إذ

األص��ائ��ل ف��ي ب��ال��ض��ح��ى ل��ي وم��ن ي��راك ب��ن��اظ��ر س��ام��ح��ت��ن��ي ال��ل��ي��ال��ي ف��ل��ي��ت
ب��غ��ائ��ل ح��ل��م��ُت م��ا األم��ان��ي إل��ي��ك ب��ن��ظ��رة م��تَّ��َع��تْ��ه��ا ع��ي��ن��ي أن ف��ل��و

٣٢ :٢ سقط

عنيف، عناء يف شئت إن األول، الرصاع أو األول، الدور أو األول، العرص يميض وهكذا
ليس زمن يف كله وذلك آلته، يُمنَح لم فيما والطمع الواقع، وإنكار واالستعالء التكمل من
شاقٌّ مثله يف فالرصاع واالجتماعية؛ السياسية الشئون حيث من باملستقر، وال بالخري
وكانت مضطربة، كانت إذ الحياة؛ ظروُف تواته لم مثله؟! عىل به فكيف املسلحني، عىل
يقول: كما شموًسا فكانت آماله صعاب راض بل قدره، من الفرار يستطع فلم قاسية،

ش��م��س��نَ��ه م��رات��ع��ه��ا ف��ي خ��ي��وًال ف��ك��ان��ت آم��ال��ي ص��ع��اَب وُرْض��ُت
٢٩٩ :٢

رسائله يف يقسمها فهكذا والشعر، النثر يف دورين إىل حياته م يقسِّ نفسه العالء أبو
بقوله: اللزوميات يف يقسمها وهكذا الداعي،20 إىل

ح��ف��ظ��ي ف��ق��لَّ ال��زم��ان وأح��ف��ظ��ن��ي ع��ل��ًم��ا ف��ح��ف��ظ��ت م��الوة رض��ي��ُت
٧٠ :٢

الوصف يف ويتضح وشعًرا، نثًرا األوىل حياته من الدور هذا يصف نفسه العالء وأبو
نضوت حتى وأرقبه الخري آمل زلُت «ما :(٢٧٩) الفصول يف يقول فهو والتحديد، التقسيم
األيام، بياضه — وبياض سواد فيه — أبرق حمًال عام بكل ذبحت كأني ثالثني، كمًال
فلما الرشور، كثري الزمن إن عرماء. حية بالسنة قتلت كأنني وهيهات لياليه، وسواده
قريب.» غري مني الخري أن علمت الحباحب نار عىل مرجله كواضع وأنا الثالثون ت تقضَّ

أوىل. ط ،١٩٩ :١ األدباء، معجم 20
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انفراج.» بغري املبهم فألفيت سواه حاولت ألمر خلقني هللا «وإن (ف٢٣١): يقول كما
(ف٢٨٥). اإلدالج.» أغنى فما وأدلجت التهجري، أغنى فما رت «هجَّ ويقول:
السهم: قرص يف وحال كالقنا، أمل عن قليل غري شعره يف يتحدَّث كما

ال��وك��وُن أِل��َف��تْ��ه إذا ب��راٍض ط��ائ��ري وم��ا ب��رغ��م��ي أق��م��ُت
ي��ك��ون س��ه��م ك��أق��ص��ر وح��اٌل ال��ق��ن��ا ك��أت��م أم��ٌل ول��ي

٢٨٩ :٢
يقول: كما

ك��اف��ي��ه��ا وال��م��ه��ي��م��ن خ��ط��وبً��ا وأخ��ش��ى ب��ل��وغ��ه��ا ي��ق��دَّر ل��م أم��وًرا ��ي أرجِّ

٣٤٥ :٢
الشعر: من وأكثر الشعر، غري أراد قد فهو كالًما، فأصاب مكارًما طلب

ال��زم��ان ع��ل��ى خ��ال��دان ك��أنَّ��ا ل��ف��ًظ��ا ف��أج��دت م��ك��ارًم��ا ط��ل��ب��ت
٣٢١ :٢

ذلك فيه املكبوتة حاله ووصف العالء، أبو حدَّده الذي األول الدور انتهى هكذا
سمعته. الذي الدقيق الرصيح الوصف

من أبرز أو األرض، غري عىل أطأ هل فقال: الحياة، أخو القدر هذا أن العالء أبو أدرك
وعرَّس قال املهجرين، مع وهو وهجرت املدلجني، أمام فأصبح أدلجت السماء؟! تحت
همته من له مخلص وال املادي، الواقع هذا من له مفر ال (ف٢٥١) املعرسني القالة مع
وأعنف وطيًسا، أحمى هي بل املعركة، هي املعركة ولكن امليدان، يغري فهو ومطامحه،
يف ما ينكر أو الدنيا، وينكر الجسمي، بالواقع يعرتف الثاني الدور يف هو فإذا رصاًعا.
دائًما وخضوًعا وتعويًضا وتغطيًة استعالءً كلَّه ذاك ينكر الدنيا، هذه طالب من الفطرة

ضعفهم. عىل املتغلبني بجهاد اإلنسانية الحضارة دفعه بنى الذي النفيس للناموس
أنكر تحتمل. ما غري عىل نفسه حامل عليه، مستعٍل الواقع، منكٌر دوَريه كَال يف هو
يف فطرته ثانيًا أنكر ثم فيها، املزاحمني من وليس يطلبها بالدنيا واعرتف آفته، أوًال
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فهو بالنوال، الناس يسعد حني بالحرمان فليسعد ضعفه، بواقع اعرتف حني الدنيا طالب
ويحقر الطلب، عن فريتفع بكراهيتها، صادًقا نفسه يأخذ ُقل بل الدنيا، كراهة يدَّعي
الزهد فضل عن يتحدَّث الدور لهذا األدبي فنِّه يف فهو وأسعد، أفضل اآلخرة ويرى املنى،
ويدعو منهم ويفر وجشعهم، وجهلهم الناس ويذم وفنائها، الدنيا الحياة وقبح وخريه،
ويغلبها حينًا فتغلبه فطرته، قهر يحاول مكبوت إال ذلك كل يف هو وما اعتزالهم، إىل
وتغلبه األخرى، ريح مسرتوحة مودعة واعظة راحلة حزينة أنغاًما فيوقع يغلبها حينًا،
الفشل، ناعية الحرمان عىل آسفة ألحانًا ويوقع وشجاعة، صدق يف الحقيقة فيقول فطرته

النسك. يزعمون حني البعيدة الهمم أصحاب نسك عن جريئة قوية حقائق ويسجل
عورة العمى يقول: أن املالزم القدر بواقع اعرتف وقد الدور هذا يف املفهوم ومن
،١٣٠ (الرسائل فيها ويأكل إليها ينزل مغارة ويتخذ أحواله. كل يف استتاره والواجب
الرجل حياة دوَري تَُعنون وهكذا نعمة.21 العمى إن يقول: كان بعدما أكسفورد) ط

عورة. والعمى نعمة، العمى عبارتاه:

ال أنا فيقول: وشجاعة، ورصاحة دقة يف أيًضا الثاني الدور هذا يصف نفسه العالء وأبو
فوجدتني وهزلت، جددت بعدما إال اعتزلت وما يقول: كما أصرب! فهال — أثُب — أضربُ
من للمبهم بد ال بالصرب، فعيلَّ األزل، وال الترسيح يف أخصب وال هزل، وال جد يف أنفذ ال
وال صرب أخا لست يقول: فهو السهل، وال عليه بالهني الصرب وليس (ف٢٩٧)، انفراج،

(ف٣٠٤). ضرب، حليف
يقول: قبل سمعناه فلقد قليل؛ غري الدور هذا وصف من شعره ويف

ب��ي ف��أغ��ل��ى ص��ب��ري إل��ى ق��دري رددت ت��رخ��ص��ن��ي ال��ع��ص��ر س��ج��اي��ا رأي��ت ل��م��ا

١٠٥ :١

يف كان — أصم وهو — املخرتع أديسون أن من يقال ما إىل اإلشارة املناسبة بهذه الطريف من 21

إن وقال: العملية، تُجَرى أن أخريًا أبى ولكنه لها، ميعاد ُحدد وقد بجراحة، سمعه يسرتدَّ أن وسعه
ذهنه ويحرص عمله عىل يكبَّ أن فيستطيع الهذر، من كثري سماع ويقيه الضوضاء، عنه يحجب صممه
من تريحه إنها أي نعمة، العمى أن يف املعري لقول بيانًا املتأدبني بعض يورده بما شبيه وهو فيه،

وصمِمه. أديسون يف كذلك وهي إليه، أرشنا ما إىل ترجع النفسية حقيقتها يف واملسألة الثقالء. رؤية
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الناس: طلب إذا وقعوده بالقناعة غناه عن ويتحدث

ب��ال��ل��بِّ ل��ت��رج��ع ف��اص��م��ت ن��ط��ق��وا وإن ب��ال��غ��ن��ى ل��ت��ظ��ف��ر ف��اق��ن��ع ط��ل��ب��وا إذا

٩٦ :١
يقول: كما

ح��زم خ��الف��ه��م��و أق��وام ال��ده��ر وف��ي ال��غ��ن��ى ب��ه ي��رج��ى ال��ن��اس ب��ع��ض خ��الف��ك
األزم22 ه��و ال��دواء إن خ��ب��رة ع��ل��ى ف��ط��ره��م ع��ن��د وُص��ْم ص��ام��وا إذا ف��أف��ط��ر

٢١٩ :٢
أيًضا: يقول كما

ال��م��ع��ل��م ف��ي ي��ع��وج��ون إذ ال��رك��ب م��ن ول��س��ت
ف��اح��ل��م ج��ه��ل��وا وإن ف��اق��ت��ن��ع ط��م��ع��وا إذا

٢٧٤ :٢

االعتزال يف رغبة من فعل فيما سبب آفته أن باإلكبار جديرة شجاعة يف يعرتف كما
قوله: مثل يف الناس عن والبعد

ال��تُّ��رب��ا ع��َم��ر م��ا ي��ق��ت��ات ب��ي��ت��ه س��وى ل��ه ف��م��ا أُف��ع��وان ِص��لٌّ ُك��فَّ إذا
ِس��رب��ا أو ال��م��رات��ع ف��ي ض��أنً��ا راَع ل��م��ا م��س��اوٍر ه��زب��ٍر ع��ي��نَ��ا ذه��ب��ت ول��و

٨٠ :١
بقوله: اآلفة ذكر عقب يجهر كما

ن��ع��م��ا ف��ي َك��نَّ م��ض��م��ٌر ف��ي��ه ك��أنِّ��َي م��ن��زل��ي أن ل��ي ال��رأي ِن��ع��َم زال وم��ا

٢٤٢ :٢

الحمية. بسبب الطعام عن اإلمساك 22
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فال هو، كما بالواقع الجهر من يمتنع وال شاعرة، دقة يف النفيس الرصاع يسجل وهو
املرأة: ذكر بعد فيقول أصابه بما لتأثُّره بل لنسك يفعل ال بأنه ح يرصِّ أن من يأنف

ويُ��ن��ت��َج��ُب23 يُ��ل��ح��ى إذ ال��ع��ود ل��ك��ن��ك م��ن��ت��ج��بً��ا ك��ان الخ��ت��ي��ار ت��تُ��ْب ول��م

العزلة: يف بقوله عليه ويعقب

م��ح��ت��ج��ب ل��ل��ن��ك��راء أن��ت وإن��م��ا ن��س��ك م��ن األق��وام ع��ن اح��ت��ج��ب��ت وم��ا
ي��ج��ب ك��ذا وت��س��ل��ي��ًم��ا ص��ب��ًرا ف��ق��ل��ت: وق��ذى أذى ف��ي إن��ي ال��ن��ف��س: ل��ي ق��ال��ت

٦٦ ،٦٥ :١

وإنما ينسك لم بأنه القول ويكرر الفوات، عىل ولوعته كثريًا وتشهيه هواه ويذكر
واضًحا: لذلك مثًال ترى التالية القطعة ويف حرم،

رس��ن��ه ف��ع��ل��ي��ك أل��ج��م��ت��ه وم��ا ج��م��وًح��ا ف��رًس��ا م��ش��اب��ه ه��واك

بعد: بقوله فاته عما ويتحدث

ي��ِم��س��نَ��ه وأغ��ص��اٌن غ��م��ائ��ُم��ه ب��اك��َرت��ُه روٌض يُ��ع��ج��ب��ك وال
ُغ��م��س��نَ��ه ُم��دام��ت��ه��ا ف��ي ف��رائ��ُد غ��ري��ض ع��ن ت��ض��ح��ك األف��واه وال

بقوله: لنفسه كبته ويذكر

ع��ن��س��نَ��ه وق��د زوَّج��ت��ه��نَّ ف��م��ا ص��دري ب��ن��اِت ح��م��ي��ُت ت��َرن��ي أل��م
أِن��س��نَ��ه ب��ه ال��وح��وش ن��وُر إذا أن��ي��س إل��ى أب��رزت��ه��نَّ وال

يقرش. أي ينتجب 23
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ناسًكا: ليس بأنه رصاحة يف ويجهر

ف��رس��نَ��ه ب��م��ا ال��ظ��ن��وُن وأخ��ط��أِت زه��د ح��ل��ي��ُف ال��ف��ارس��ون وق��ال
ش��م��س��نَ��ه م��رات��ع��ه��ا ف��ي خ��ي��وًال ف��ك��ان��ت آم��ال��ي ص��ع��اَب ورض��ُت
خ��ن��س��نَ��ه ع��نِّ��ي خ��ي��اَره��ا ألن إال ال��ل��ذات ع��ن أع��رض ول��م

النفسية، أصولها إىل فعاله ويرد نفسه، فهم يُحسن أن عىل العالء أبو يرصُّ وهكذا
يف الخري من فليس جدُّوا، كما وجدَّ لهوا كما وَلها الناس، كسائر عاش أنه عىل أرصَّ كما

الواسعة. والدعاوى والتفلسف بالفلسفة فعله يعلل أن يشء

نفسية ظاهرة آرائه تغاير

حياة فأمىض الثاني، دوره يف إليها صار التي الحال هذه عىل العالء أبي حياة انتهت
يُنكر ويوًما آفته يُنكر فيوًما نقصه، ما تكميل يف ورغبة عليه، واستعالء للواقع إنكار كلها
دافع، ذكاؤه فيها، وهو الدنيا من نفسه يُخرج وآنًا آلتها، بغري الدنيا يطلب حينًا برشيَّته،
أبًدا ونفسه فهو جامحة، التكمل يف ورغبته يسري، غري ونقُصه قاٍس، واقُعه واثبة، وآماله

قال: كما جذاب يف

ال��ك��ذاب ت��ح��ب وه��ي أك��ذب��ه��ا ج��ذاب ف��ي أب��ًدا ون��ف��س��ي إن��ي

١٢٣ :١
وروح دقيق، وشعور مرهف حسٍّ يف الحياة العالء أبو واجه النفسية الحال هذه ويف
املختلفة النفسية للعوالم شامًال دقيًقا ًال مفصَّ موسًعا تدوينًا خواطره يدوِّن وراح ساهرة،
يستغرب فهل النفسية، العوالم هذه غوامض أخفى دقة يف مدرًكا بها، ويمرُّ به تمرُّ التي
أن أو الناس، ويلعن األقداس، ويهاجم القدر، فيواثب الرجل، هذا يغضب أن ذلك بعد
نفسه يروِّض أن أو الحظ؟ هذا ويلعن غري، ال واتفاًقا حظٍّا األمر فريى حاله، إىل ينظر
ذلك وتشوه عليها، واملتقاتلني الدنيا ُمتَع ومن فيها، وَمن الحياة من وتسخر حينًا فتلني
الواقعة بالحياة الدقيقة النفس هذه تشعر أن أو والتخيل، التجرد يف ممعن زاهد، تشويه
وصًفا وتصفه بارًعا، تحليًال تحلل ما ذلك من فتحلل لها، وخضعوا الناس، أخضعت كما
ورحب اإللهية الرحمة فسيح إىل الواقع عليها قَسا إذا النفس هذه تلجأ أن أو قديًرا،
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هذا املكبوتة النفس شأن بل أبًدا، غرابَة وال ذلك، من يشء يف بُعَد ال السماوية؟ العوالم
ل. التنقُّ هذا مثل تتنقل أن التطلُّع ذلك املتطلِّعة الكبت

ن يدوِّ راح قد العالء أبي نفس يف الدائم الرصاع هذا من خالًصا عاديٍّا رجًال أن ولو
الحياة يف ملرَّ لعواملها، شامل واستيعاب لها، متنبِّه وتتبع بها، تام شعور يف نفسه خواطر
مرُحه فيه يختلف العالء أبو قاله ملا بشبيه ولخرج خواطره، بها تختلف مختلفة، بنواحَي
بني يرتدَّد وهو العالء بأبي فكيف حزنه، عن وفرحه نجاحه، عن وهزيمتُه غضبه، عن

جريء؟24 وإنكار قاٍس واقع ، وأمرُّ مريٌر هما بل ؛ مرٌّ أحالهما أمرين
نفسه، يف أمرين إىل يرجع محض، نفيسٌّ العالء أبي آراء تغاير أو تناقض يف فالرسُّ

فيه: ظاهرتني إىل أو
دوَري ساد ما وهو لواقعه، والقهر ضعفه عىل االستعالء يف املتوثبة الرغبة أوالهما:

السواء. عىل حياته
ثم املتغايرة، وخوالجها املختلفة عواملها إدراك يف الشاعرة النفس هذه دقة وثانيتهما:
عليه. وتوافره لذاك وفراغه خواطره لتدوين العالء أبي انقطاُع العاملني هذين يؤازر

مثل يف خواطر إىل ينتهي اختالًفا لإلنسان النفسية العوالم اختالف فيه نذكر الذي املقام هذا يف 24

عميل عرصي لرجل واقعية شخصية عن يقال ما إىل نشري معانيه كتدوين ُدوِّنَت لو املعري معاني تقابل
وهو العميل، ترصفه وبعض القويل العالء أبي تناقض يُشبه ما عمله من الدورية املجالت روت جبار،
الحارضة، اليابانية الحياة يوجهون الذين الرجال أحد يوما، تو املسيو الياباني الزعيم يحكون: فيما
الحكومة، ألعداء املؤامرات يدبِّر ولكنه املعرش، لطيف الطبع، هادئ عجوًزا رجًال يبدو إنه عنه: ويقولون
يف يعيش للمؤامرات املدير الجبار وهذا رجل، «١٢٠٠» واحد عام أثناء طوكيو يف قتَل إنه قيل: حتى
الذي الفحم يحرق ال حتى الشتاء، يف يتدفأ أن ويرفض األرض، عىل ينام فيها، أثاث ال بسيطة حجرة
بالحيوان، الرفق جمعية أعضاء من ألنه اللحوم؛ يأكل وال والذخرية، القنابل ملصانع ص يخصَّ أن يجب
ثم عيناه، دمعت تتألم قطة رأى وإذا والطفه، والعبه وحمله نحوه، أرسع الشارع يف طفًال رأى ما وإذا
العدد هذا مثل فعًال منهم ويقتل الظالم، يف أعدائه لقتل املؤامرات ويرتِّب داره إىل يعود كلِّه ذلك بعد

واحد؟! عام يف ذُكر الذي
يف النادرة القلة من العالء أبا إن نقول: أن نريد ال فإنَّا ، تصحَّ لم أم القصة هذه أصحت وسواء
الجسمي واقعه أثر هي التي النفسية حاله من وصفنا قد بل اآلن، الحية الشخصية كهذه الشخصيات
الياباني هذا عن الحكاية أوردت وإنما النفسية، عوامله باختالف والتناقض التقابل هذا يفرس ما املادي
الدفء نفسها تحرم التي والقسوة حيوان لتألم تبكي التي الرحمة بني التقابل يف القريبة للمناسبة

لالغتيال! وتدبر للقنابل لتدخر
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يف هو بل وعمليها، فنيها ودنيويها، دينيها ومعانيه، العالء أبي آراءُ تغايرت هكذا
فيما — العالء أبي آثار نفهم أن ينبغي وهكذا تقابًال. أو تغايًرا أكثر يكون قد الديني غري

األساس. هذا عىل مقبوًال ممتًعا عميًقا دقيًقا صادًقا صحيًحا نفسيٍّا فهًما — أرى
نفوس من ال هو، نفسه من فهمناه فقد الوجه، هذا عىل العالء أبا فهمنا ما وإذا
أحكام من لهم سمعت الذي ويف والحديث، القديم يف ذلك حصل كما وقارئيه، دارسيه

وجوانب! أخرى جوانب بها قعدت قوله، من جانب بها ينهض إن وآراء،
يُعنوا لم له املرتجمني يف واضحة الدينية بالناحية العناية كانت فحيث القديم يف فأما
الذي باإللحاد وحينًا بالشك حينًا حاله ون يفرسِّ فذهبوا الدينية، املسائل يف إال بتناقضه
براوية يُعنون كما عليه مكذوبًا العقيدة مع يتفق لم ما بعدِّهم وحينًا وأناب، منه تاب
عليه الحكم من نعرف ما إلخ. … مصريه وسعادة حاله حسن عىل دالة منامات أو أخبار

الدنيا! هذه يف أخرويٍّا حكًما غريه وعىل
العقيل باملنهج أخلُّوا ولو الخطة، هذه مثل عنه املتحدِّثني بعض فباتباع حديثًا وأما
م فعمَّ إلحاد، اللزوميات غري يف يكون أن أنكر َمن25 فعل كالذي واضًحا إخالًال الدراسة يف
نزر إال اللهم يصلنا، لم مما كتبه يف هللا شاء إن وال …» قائًال: كتب من يره لم فيما ذلك
خالية أنها األمل وطيب الرغبة بحسن املعري كتب من يصلنا لم ما عىل فحكم «… يسري

هللا. شاء إن ر يكفِّ مما
،٣٨٢ :١) اإلسالمية، املعارف دائرة يف نقرأ ما حديثًا دارسيه نفس يف فهمه ومن
وأنه العالء، أبو منها يسخر لم إسالمية عقيدة هناك ليست أنه العربية، الرتجمة من ،(٨٣
صورة أية يقبل ولم والعادة، للرتبية ونتيجة اإلنساني، العقل صنع من الدين يرى كان
إلخ! … الحياة من سعيد خالص أنه عىل الفناء إىل ينظر وكان األخرى، الحياة صور من
الدنيا، يف كحاله الدين يف حاله لكان نفسه، ويف نفسه من ليفهم العالء أبو ُقرئ ولو
بالناموس التفسري ذلك أكان سواء الصحيح، املطرد التفسري تتطلَّب ملؤثرات خاضًعا

اللزوم يف الشعر من له بما اعرتف بعدما ص٢٩٠ يف إنه إذ إليه؛ وما العالء» «أبي صاحب هو 25

يف وال س، يف ال النحو، هذا من غريه يف يشء له يوجد ال «ولكن يقول: املروق. إىل يرمي مما واستغفر
فال الفرض إىل يرصح ال يسري نزر إال اللهم يصلنا لم مما كتبه سائر يف هللا شاء إن وال السبيل، ملقى
فيها؟! ملا إثبات أو وبنفي الرجل، آثار من يصلنا لم ما عىل حكم كيف أدري وما «… به إذن لنا حاجة

األمل؟! بعني إال يره لم وهو يرصح، ال الذي اليسري النزر هذا استثنى كيف أدري ال كما
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قائًما تفسريًا دام ما غرينا، يقوله أن يمكن مما ذلك بغري كان أم وصفناه الذي النفيس
القول سيكون ذاك وإذ اآلن، حتى ذلك كان كما تحكمي وال ادعائي غري صحيح أصل عىل
تحكًما وأقل دائرة، وأضيق حدَّة، اآلن هو مما أخف فلسفته ورشح العالء، أبي بتفلسف
والناس. بالدنيا الخبرية التجربة من أساس عىل قائًما الدرس دام ما الرجل حياة فهم يف
عىل أقواله وفهم األديب العالء أبي لحياة النفيس التفسري هذا إىل اطمأننا وقد واآلن

هو: آخر بحث إىل نتقدَّم أن علينا بقَي أساسه
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الباحث حياة تخضع بحث الفلسفة إن يقولون: أنفسهم الرجل مفلسفي سمعنا إذ
بعدما يليها)، وما ص٩٩ (انظر صاحبهم، أمر من كله ذلك يف وناقشناهم لنتائجه،
فلم املعرفة، يف مذهبه وهو فلسفتَه الفيلسوف عليه يقيم الذي الفلسفي األصل افتقدنا
التي العملية اإلنسان حياة شئون يف رأيه التمسنا وبعدما بمذهب، هذا يف للرجل نظفر
وينهى، ويأمر ويثبت، ينفي جميعها فيها فوجدناه خاصة، عناية بها العالء ألبي زعموا
أصًال العميل العالء أبي لسلوك نجد أن كله ذلك أجل من نستطع فلم ويُقبِّح، ن ويُحسِّ
الحياة يف أسلوبه نعزَو أن نستطيع ال أننا بذلك وقررنا إليه. ونعزوه عليه نُقيمه فلسفيٍّا
نعرف فال منها، يشء عىل يثبت نراه وال نجدها ال ألننا عليه؛ سيطرت فلسفية فكرة إىل
واألمر — بنا لخليق وإنه اطَّرد، قد متسق ثابت فعل له كان إن فعله ننسب قوَليه أيِّ إىل
بالرأي. الفعل ويتأثَّر النظر السلوك فيه يتبع الذي التفلسف بغري أفعاله نعلِّل أن — كذلك
الفيلسوف سماِت فيه نلمح ال الذي العالء أبا أن إىل مىض فيما اطمأننا قد ونحن
قوي متفنِّن، وجداني، رجل هو إنما — الفلسفي باملنهج الواضح اإلخالل منه نجد بل —
لعوامله نفسيٍّا سجالٍّ أعطانا قد به، القول جريء عنه، التعبري صادق دقيقه، اإلحساس،
إىل قصده معلنًا وتفصيل، بدقة اعرتافاته ل سجَّ أديب، من بمثله نظفر ال لعلنا املختلفة،
يقيض كما — كانت الرجل حياة أن إىل اطمأننا كما املصارحة، عىل ًما ومصمِّ االعرتاف،
الحياة تدين الذي املعروف النفيس الناموس لفعل خاضعة — الجسمي الواقع بذلك
وسدُّوا نقصهم فعوَّضوا قواهم، بعض الدنيا نقصتهم َمن أعمال يف آلثاره والحضارة
دوَريها يف الكابت االستعالء من للون بذلك تعرضت قد صاحبنا حياة وأن عجزهم،
متقابلة نفسية وأجواء متغايرة عوالم بني الرجل ينقل بأن خليًقا ذلك فكان الواضَحني،
الذي التعارض من الواضحة اآلثار تلك قوله يف فيرتك عنها، الدقيق املحس تعبريه يصدق



العالء أبي يف رأي

الوحدة إىل ونظر أجزائه، بني وربط أطرافه بني فوصل أدبه، قرأ ملن بينًا جليٍّا يبدو
أو فعله لبعض الفلسفي التعليل بطل ما وإذا وقريبه. وبعيده وآخره أوله بني املتصلة
من للرجل النفيس الفهم لهذا يكون أن يمكن ما إىل ننظر أن بد وال علينا بقَي فقد كله،
صادقة، ثابتة أصول ذا فهًما القولية حياته فهمنا كما العملية حياته لنفهم فعله؛ يف أثر
يعرتي ما يعرتيها ومرويات نقوٍل فهم ال العلمية، املعرفة وتؤيدها النفسية الخربة تمدُّها
هو وذلك والتحكم، الهوى منها ينال فروض فهم وال وتأثُّر، اضطراب من دائًما األخبار
متذوًقا. متمثًال فهًما أدبه، فهم عىل يُجدي فهًما األديب شخصية فهم يف إليه ندعو ما تمام

فأما: الرجل، حياة أسلوب عن نقلُه وصحَّ ُعرف فيما أوًال فلننظر

العالء أبي زهد

االعتدال من رضب وهو أكثر، ال القليل بدخله يكتفي حياته من الثاني العرص يف كان فقد
فال الزهد. يف القول إىل يتجه كان حينما فيه، وأطنب وصفه الذي كالزهد ليس املرتفع،
إىل وما الرهبان، برهبنة الشبيه الحرمان ذلك نفسه حَرم وال التام الرتك الدنيا ترك هو
أيرس تراها لعلَّك القناعة، من حال وهي الزهد، عن حديثه من أسلفنا فيما تراه مما ذلك
توجيه عىل الشواهد من قليل غري لتجد وإنك آنًفا، وصفناها التي نفسيته عليه تحمله ما
عاجز فهو كذلك، يَه تسمِّ أن إال أبيت إن الزهد أو واالعتدال القناعة هذه نحو له نفسيته
فبقي واألمل، الشباب أيام حياته من األول الدهر طوال تجربته بعد وبخاصة الغنى، عن
يعزُّ حني عليه، نفسه حمل يستطيع ألنه الطلب؛ تكلف من أروح عنده الصرب يكون أن

يقول: كما ووسائله، الطلب سبيل عليه

ال��ق��ودا وال��م��ه��ريَّ��ة ال��خ��ي��ل ل��ه تُ��زج��ي تَ��ك��لُّ��ُف��ه ح��اٍج م��ن أروُح ال��ص��ب��ُر

٢١٧ :١
ويقول: بالجد إال تبلغ ال عظائم عن بالقناعة يكتفي فهو

ب��ال��ت��ونِّ��ي تُ��ب��ل��غ ل��ي��س ع��ظ��ائ��م ق��ري��ب م��ن ال��ت��ق��نُّ��ُع وي��ك��ف��ي��ك

٣١٨ :٢
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كقوله: أكل؛ ماذا أحد يدري فال مطعمه، يُخفَي أن مستطيع وهو

ُم��رَّا أم ال��ف��م ف��ي ج��از أح��ل��ًوا س��واَي آك��ٌل ي��دِر ل��م أط��ع��م��ُت م��ا ل��ن��ف��س��َي

٢٨٨ :١

ويقول: املال فقد مع يثري بالصرب النفس أخذ من ومثله وبهذا

م��ث��ر ال��م��ال ف��ق��دَت وإن ف��أن��ت ج��م��ي��ل ص��ب��ر م��ن أث��ري��َت إذا

٣٢٢ :١

فيقول: باملعايل يثري وهكذا

وك��ث��ر ق��ل م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى ب��ال��م��ع��ال��ي ت��ك��ث��ر م��ن ك��ث��ي��ر

٣٢٢ :١

قوله: يف املال من خريًا الوافر العقل ويكون

ال��وف��ِر م��ن أزك��ى ف��ه��ي ع��ق��ل وف��ارة ف��اس��ت��ِع��ن ال��م��ال م��ن وف��ًرا ت��ن��ْل ل��م ف��إن

٣٠٨ :١

قائًال: ذلك ويسجل الناس، أرخصه ما إذا نفسه ويغيل العجز عىل يستعيل وهكذا

ب��ي ف��أغ��ل��ى ص��ب��ري إل��ى ق��دري رددت تُ��رخ��ص��ن��ي ال��ع��ص��ر س��ج��اي��ا رأي��ت ل��م��ا

١٠٥ :١

قوة من فاته ما بها يكافح وأن العالء، أبي عند تكون أن يف عجب ال نفس قوة وهي
وصدق الجهر عىل قوته الصرب، عىل القوة هذه من وأكثر أجل ولكن الغالب، عىل وقدرة
البيت هذا أن قدرت ما إذا ذلك لك ويتمثل مداجاة، وال مواربة غري يف لنفسه وصفه
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النفسية الحال وصف يف الجالء تمام جيلٌّ وهو إلخ»، … العرص سجايا رأيت «ملا األخري:
قوله: بعد يقوله إنما البيت هذا عليه. حياته وأجرينا إليه أرشنا الذي وناموسها

ب غ��الَّ م��ن��ه ب��ق��رن ُم��ن��ي��ت ف��ق��د ب��ه��ا ال��م��ق��ي��م ف��ي ط��ب��ٌع دن��ي��اك وح��بُّ

١٠٥ :١

أرخصه إذ ذلك؛ به اتقى بما يجهر كما له، ذلك وغلبة الدنيا بحب رصيًحا فيجهر
قناعته لنا فرس وقد أصدقه، ما ثم أقواه، فما الشيخ هللا ويرحم الصرب، به فأغىل العرص
نفسيٍّا فهًما عجز، بعدما أمله، استمرار مع زهده عنه نفهم ولذلك وأرصحه؛ تفسري خري
مىضمن الذي ويف كهذا. تكلف إىل بنا حاجة وال له، مذهب هو وال فيه تفلسف ال واقعيٍّا،

هنا. نعيده وال النفيس الفهم هذا به يتم ما الزهد هذا يف املتقابل قوله
مىض، فيما رأيت ما عىل — متقابل فيه وقوله — الحيوان تحريم الزهد: هذا ومن
أو بربهمة عليه الزيادة دون النفيس، البيان هذا عىل مستعٍص غري مفهوم فيه وفعله

وأما: الدعاوى. من غريها

العزلة

يف قال وبعدما املعرة أهل إىل رسالته يف أعلن ما عليها عزمه عن أعلن بعدما الرجل فإن
إىل منها يِرص لم بعدها)، وما ص٨٨ (انظر قال، ما رضرها يف قال كما قال ما فضلها
مثل آثاره، من بذلك يشهد كما يلتزمها لم إذ النفيس؛ أو الفلسفي التعليل إىل تحوج حال

قوله:

ال��ط��بَ��س1 أرض��ه وه��ذا ال��ب��الد م��ن ي��َم��ٌن أرُض��ه ه��ذا ال��ق��وم ي��زورن��ي

٢١ :٢

بخراسان. كورتان الطبسان: 1
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وقوله:

اإلش��ه��ار م��ع ال��ف��ان��ي ك��ال��ن��يِّ��ر أرى أن ل��ي وَم��ن ال��دن��ي��ا ف��ي وُش��ه��رت

٣٦٦ :١
وليس العزلة2 طلب يف فشله يذكرون املحدثني أن كما لهذا، مؤيدة القدماء وأخبار
العزلة هذه أن تقريرهم هي املسألة وإنما بذلك، الواردة األخبار يؤيدون أنهم يعنينا الذي
يف يزهد أن يستطيع ال الحياة لذات كل يف زهد وإن العالء أبا ألن ضائعة؛ أمنية كانت
إىل الحتياجه الناس ِعرشة يكلفه وكالهما به، واستأثَرا ملكاه قد اللذين والتأليف العلم
أرتاح ال تفسري وهو االعتزال، عن العجز هذا يفرسون عنه.3هكذا ويكتب له يقرأ َمن
تحقق بهم االتصال ينفي ال قليلة، آحاد أو واحد إىل يحوجان والكتابة التأليف ألن إليه؛
تركت إن أنك عىل غري. ال احتمايل تفسري حال كل يف هو ثم الناس! عن والبعد العزلة
يلبث لم — سبق ملا — الرجل أن بيان يف القول من تاله ما ترتك لن فإنك التفسري هذا
القليل الزمن إال هو وما الطالب. حوله فالتفَّ بالتعليم اشتغل أن باملعرة استقراره بعد
يزورونه، الناس أخذ حتى أعوام الحال هذه عىل تمِض لم ثم حوله، سواُدهم كثر حتى

املعارشة.4 أنواع أشد إىل عزلتُه فاستحالت إليه ويكتبون
يرتتب ال يقرأ من إىل أو يكتب من إىل الحاجة ألن تعليق؛ دون القول هذا ترتك لن
الناس، يزوره ثم حوله، الطالب سواد يكثر ثم بالتعليم، العالء أبو يشتغل أن عليها

املعارشة! أنواع أشد إىل عزلتُه فتستحيل إليه ويكتبون

حالته إىل إشارة — العزلة طلب يف فشله لسبب املبني — الكالم هذا صدر يف لتلمح إنك
من وكان الحاجة، هذه عىل آخر أثر ترتيب يف ميض دون غريه إىل بها وحاجته الجسمية
أبي لفعل والتعليل الرأي وجه يكشف فلعله النفيس، الحاجة هذه أثر يقدر أن القريب
أثر بيان من مىض الذي تتمة هو — يل يبدو فيما — التفسري وهذا العزلة. يف العالء

أوىل). ط ،١٧ ص٢١٦، العزلة، طلب يف فشله فصل العالء: أبي (ذكرى بك: حسني طه الدكتور 2

أوىل). ط ،١٧ ص٢١٦، العزلة، طلب يف فشله فصل العالء: أبي (ذكرى بك: حسني طه الدكتور 3
السابق. املصدر 4
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دوره بعد الرجل أن إىل ويرجع واملنقوصني، املحرومني عىل املعروف النفيس الناموس
يستعيل جعل بغداد، من وخروجه ذلك يف فشله وبعد املادية، حالته عىل االستعالء يف األول
مرهق شاقٌّ استعالء وهو االجتماعية غريزته عىل يستعيل جعل ُقل: أو والناس، الدنيا عىل
ما نفسه من غلبه ولكن العزلة، عىل تصميمه بل رغبته أعلن ولهذا فيه؛ النجاح يتيرسَّ ال
ى وتلقَّ الزوار، ولقي وألَّف، فعلَّم االعتزال، له يتهيأ فلم االجتماعية، الفطرة من فيها بقي
آخر حتى ظل التي هي عليها التغلب له يتيرس لم التي الفطرية البقية وهذه الكتب.
عن فيحدث رصيًحا شجاًعا صادًقا دقيًقا اعرتاًفا عليه وتأثريها له بدفعها يعرتف عمره
مرتفًعا، بالصرب ل فتجمَّ أخطأته، ولكنها فيها يزهد لم وأنه لذائذها، إىل وميله الدنيا حبِّه
وانتقاصهم الناس ِعرشة عن َعه ترفُّ حينًا فيُعلن الدائم، النفيس العناء هذا يقايس وظلَّ
يعتزل ال ولكنه والنفرة، الوحدة يف معانيه مختلف من ذلك إىل وما عنهم، بالبعد والنصح
امللحوظ النفيس التفسري هذا يعطيك ما ونثره شعره من ذلك رغم يخطئك وال ينفر. وال

كقوله: اآلمال؛ مراودة استمرار مع عجًزا الفرار ثم االختالط من

ال��ف��رار إل��ى ال��ج��ب��ان ل��ج��أ ك��م��ا ال��ت��الح��ي م��ن ال��س��ك��ون إل��ى ل��ج��أت
ب��اف��ت��راري ال��م��ح��اف��ل ف��ي وأب��خ��ُل ص��م��ت��ي ال��ش��ف��ت��ي��ن م��نِّ��َي وي��ج��م��ع
اغ��ت��راري ش��أو ف��ي ُح��مَّ ِع��ث��اًرا ق��دي��ًم��ا ب��ه��م��و ت��أنُّ��س��ي وك��ان
ل��ل��ش��رار ��ر ُوفِّ ال��خ��ي��َر رأي��ُت ل��م��ا ال��خ��ي��ر اك��ت��س��اب م��ن ي��ئ��س��ُت

٣٢٧ :١
وقوله:

اح��ت��م��ال��ي ِث��ق��ُل أع��اش��ر ��ن ع��مَّ ي��ِخ��ف ك��ي��م��ا ان��ف��رادَي ه��وي��ُت

٢١٠ :٢
قوله: مع

م��ح��ت��ج��ب ل��ل��ن��ك��راء أن��ت وإن��م��ا ن��س��ك م��ن األق��وام ع��ن اح��ت��ج��ب��ت وم��ا

٦٦ :١
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وفعله قوله بني العالء أبو

للناس فأنا أكناب،6 ذات ليست واليد تاب، «نابي يقول: إذ نثره5 يف تقرؤه ما وهو
جناب.»7 أخو

آماله مراودة من يشكوه ما مظهَر العزلة طلبه فشل يف تلمح أن مستطيع ولعلك
الفراغ معه ويستطيع ويُريحه به يليق النفس عىل انطواء العزلة هذه ألن الدهر؛ مدى له
يف معها وهو تنازعه اإلنسانية النفس ولكنها الناس، لقاء يف توسع دون والتأليف للعلم

وأما: نفسه. عن القول الناس فصدق كثريًا قال كما غالب،

والنسل املرأة

وسوق بيانه، أسلفنا كما بشأنهما قوله يختلف مهما شيئًا، منهما يحاول لم الرجل فإن
الرجل من كان إنما عنهما التام االنرصاف أن إىل نطمنئ ولسنا متقابله، من القليل غري
أمضينا كما الرأي ألن رأي؛ من ذلك يف رأت ما تلتزم أو وكيت، كذا إىل تذهب فلسفة
يشء فألي الشواهد، تنقضه بل شاهد، يؤيده ال والتفلسف بعينها، وجهة يتجه ال القول
كما يصل وال فيحاول تنازعه نفسه كانت وهالَّ ا؟ تامٍّ ترًكا األرسة حياة العالء أبو ترك
كما سبق، كما خالط ألنه الناس؛ من بالنفور الرتك هذا يُفرس لن مثًال؟ العزلة يف فعل
وخادمه، العالء أبا يكفي كان الثابت الرزق هذا ألن املورد؛ وقلة بالفقر يُفرس أحسبه ال
الحاجة تقوى فهل اليد، ذات وضيق الحاجة وهبها خادم. مكان زوج مع يكفيه فكان
عىل واستعالئه نشاطه عرص يف حتى أبًدا باملرأة االتصال يحاول فال نفسه منازعة عىل

ويقول: ويطمح يطمع كان حينما النجاح سبيل يف وجدِّه ضعفه

ون��ائ��ل وح��زم وإق��دام ع��ف��اف ف��اع��ل أن��ا م��ا ال��م��ج��د س��ب��ي��ل ف��ي أال

البيان إىل وِملُت فلسفة، النسل وتحريمه تفلسفه إىل االسرتاحة تركت منذ إني أما
أسأل بل والنسل، الزواج ترك يف الرجل فعل من الظاهرة هذه عند أقف ال جعلت النفيس
يتزوج؟ َلم ِلم العالء، أبي رسِّ عن أبحث ومضيت املرأة؟ العالء أبو جانب ملاذا نفيس:

ص٢٧٠. الفصول 5
العمل. عىل استمرت إذا اليد غلظ األكناب 6

املجانبة. 7
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العالء أبي يف رأي

والنسل، الزواج يف رأيه عن الشائع القول يكن مهما صاحبنا فنِّ يف مكانها وللمرأة
يف قرأت ما أدبه دارسو وال مؤرِّخوه له يرسمها لم التي الثانية صورته من جاءك ولقد
وجريء قوله ورصيح ه حسِّ بدقيق — وهو املرأة، يف الحسن رأيه من بعدها، وما ص٧٨
فقد الرجل؛ نفس يف مكانتها أو الفن، هذا يف املرأة منزلة عن الكثري يعطينا — تعبريه
األول العهد يمثل ما الشعر هذا ويف الزند،8 سقط يجمعه الذي شعره يف قليل غري تغزل
عند الغزل لهذا الفني التقدير يكن ومهما واألمل. الشباب عهد وهو حياته، عهود من
يف ومكانها باملرأة، شعور عىل يدل شك ال فإنه تقليدي، أنه الرأي يكن ومهما دارسه،
الوقورة لزومياته تخُل لم الثاني عهده يف ذلك بعد أنه عىل فيه. مشاحة ال قدر وهو الفن
يف ذلك من سمعت ما فوق وحدها، أو الخمر مع املرأة حديث من — نثره يخُل لم بل —
أو الطيبات، حلِّ عن حديثًا أو لها، وصًفا املرأة؛ يف الشائع غري رأيه عن السابق حديثنا

منه: طرًفا وإليك إلخ. … والرضاب كالطيف منها؛ وكذا كذا من الحرمان عن

زالزُل ال��خ��ط��وب م��ن ال��س��رور ه��دَم تَ��ُرم ول��م األن��ي��ق ال��ع��ي��ُش ح��ب��ذا ي��ا

١٥٩ :٢

ط��ي��ال ع��ل��يَّ أوق��ات ح��ن��ادس ب��ش��رب��ه��ا ل��ي��ل��ى أمُّ ل��ي ��رْت ق��صَّ وال

١٨٧ :٢

ش��يَّ��ان��ي9 غ��يَّ��ر ال��ده��ر ري��ب ول��ك��نَّ وص��ح��ة خ��ف��ض ش��ي��ئ��ان وي��ع��ج��ب��ن��ي
ب��ري��ان ال��ح��س��ان خ��ود م��ن أن��ا وال ب��ط��ائ��ل ع��ن��دي ال��ري��ان ج��ب��ل وم��ا

٣٠٧ :٢

من و١٥٨ و١٤٢ و١٠٠ و٧٨ و٦٥ ٤٦ وج٢: و٢٠٩ و٢٠٨ و١٨٥ ١٨٢ :١ يف ما ذلك من تجد 8

ونثره. شعره من أخرى مواضع إىل ١٣٢٤ سنة مرص طبعة
الحسن. وغضارة الحمرة به يريد األخوين، بدم املعروف هو الشيَّان: 9
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م��ح��رم��ات ط��الب��ه��ن ع��ل��ى ح��ال ب��ك��ل ل��س��ن ال��ري��ق خ��م��ور
م��ق��ت��م��ات م��ه��ال��ك ف��ي رك��اب��ك ب��اع��ث��ات األوان��س ول��ك��ن

١٥١ :١

َدواِر10 وع��ي��ن ب��دوَّار ع��ي��ن ك��أنَّ��ه��ا ل��ل��ق��ل��وب َدوار ب��ي��ض
أُواري ح��ش��اَي ف��ي أُواري أن��ي درت م��ا ال��م��ن��ازل أواريُّ ه��ذي
ف��واري م��ن��ك ال��وج��د وأم��ا س��م��ًع��ا ف��ص��ادف��ت ع��ن��ك ال��ع��ي��ن ف��واري أم��ا

٣٣٣ :١

الذي مثل ووصفه غزله يف لوجدت قوله؛ يف النفيس الشعور أثر إىل اطمأننت ولو
ولذلك ؛ إليهنَّ االتجاه عىل بل ، بهنَّ الشعور عىل الداللة من إياهنَّ وفقده ، لهنَّ ه ذمِّ يف تجد
عليه، باألجر يغري أو يطلب حني والتمجيد التسبيح عن حديثه يف حتى قليلة، غري مثل
لم هللا بذكر رضابه مزج «وَمن الفصول:11 يف ويقول الحور، لرضاب يوصل أنه فيذكر
واضح؛ جيلٌّ هو ما يه وتشهِّ أسفه من نثره يف ستقرأ أنك عىل الحور.» رضاب من ييأس
«… ببياض مختلطة سوداء خليس؟ ورأسك فكيف الحبيبة، أضعت «الشبيبة كقوله:12
ما تغيري عىل أقدرك ما بديع، لعجب آدم ابن تصوير «إن تعاىل: هللا مخاطبًا وقوله13
نفد لطويل، الدنيا عىل أسفي إن عليم، به أنت ما أكتمك ال التبديل، أردت إن فيه، نحن
يف بها الدنيا وعمارة اللذة يقدر وإذ شيب.» ولذاتي أسحم، رأيس املصيب، وغريي عمري
الدنيا ولذة تكون ال العالم واستقامة السكوت، من أفضل الحق وقول …» قوله:14 مثل
يتصل وما باملشيب، والتربُّم الشباب، ببكائه أملمت ولو «… جيل غري امليت وخرب منقطعة،
هنا وحسبنا املفرد، املستقل درسه كله ولهذا املرأة. إىل االتجاه من كثري عىل ألوفيت بذلك،
اإلنسانية، الحاجة إىل متنبِّه البرشية، بالفطرة شاعر املرأة، إىل متجه العالء أبا أنَّ تقرير

إذن؟ الزواج عن أمسك فلماذا

به. يطاف الجاهلية يف لهم بيت ودوار مستدير، رمل ودوار خواتل، دوار 10

ص٣٣٨. 11

.٢٦٧ الفصول 12

.٢٦٦ الفصول 13
ص٣٥٨. الفصول 14
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الحديث، من قليل غري عنه فنُّه تحدَّث فقد جواب؛ بغري السؤال هذا يرتك لم الرجل إنَّ
وبقي فيها، رأيه واختالف املرأة عن حديث من مىض فيما بعضه إىل أيًضا أرشنا وقد
أكثر النفس إليه ترتاح تعليل عىل بنا موٍف فلعله وتأملناه، به أحطنا لو ما ذلك من
واقع فيها تركوا فروض من ذلك إىل وما النسل، وتحريم بالتفلسف، القائلني قول من
غري عنه، بعيدين أمره، من أولئك كل عن يتحدثون راحوا ثم فنِّه، دراسة وأهملوا الرجل،

به. متصلني
قوله: مثل يف زواجه عن العالء أبو تحدث

ال��م��وج ال��ب��ح��ار ف��ي أس��ب��ح زل��ت م��ا م��ق��ارن ال��ح��ي��اة ف��ي ل��ل��ض��رورة أن��ا
أت��زوج ول��م أح��ج��ج ل��م ك��ن��ت م��ذ ألن��ن��ي ش��ي��م��ت��ي��ن: ف��ي وص��رورة

١٧٣ :١

وقوله:

ح��م��س15 أح��داث��ه��ا إن ب��س��الم ل��ه��ا ذاك��ر أن��ا وم��ا ال��دن��ي��ا ع��ن أس��ي��ر
ل��م��س وال ل��ديَّ ت��ق��ب��ي��ل ال��رك��ن وال ل��ك��ع��اب��ه��ا م��ا ح��ال��ي��ن: م��ا ص��رورة
خ��م��س16 أو ت��ط��اول رب��ع ب��ل ال��رب��ع ل��ي ت��رث ول��م ال��ف��ت��اة ال��ن��ص��ف أرث ول��م

١١ :٢

يجمع والشدة والحرمان واللمس التقبيل عن األخرية األبيات هذه يف حديثه مع فهو
و(مقارن (رصورة)، السابقني البيتني يف قال كما عنهما، رصورة أنه يف والزواج الحج بني
يجمع إنه الجمع؟ هذا منهما وحرمانه والزواج الحج بني جمع مالحظة فألي للرضورة)،

شديدة. أي 15
اإلبل. أظماء من والخمس الربع 16
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يف قوله فمن نفسه، عن حديثه يف بينهما جمع كما غريه عن حديثه يف أيًضا بينهما
غريه:

ص��رورة ال��لُّ��َج��ي��ن ُص��رَّة م��ن وه��و ب��ع��رس ويَ��غ��ن��ى ال��ف��ت��ى ي��ح��جُّ ق��د

٣٠٣ :١

املالية واملقدرة االستطاعة فيهما يقدر أهو والزواج؟ الحج بني الجمع هذا ما فألمر
ويرجحه بينهما، الجمع سبب هو هذا كان ربما شيئًا؟ يملك ال وهو اللجني، رصة بملك

الحج: يف بوضوح قوله

إح��ص��ارا الق��ي��ت وق��د ح��ج��ج��ت وم��ا ت��ح��اص��رن��ي ال��دن��ي��ا وأرى ل��ي م��ل��ك ال

٢٩٧ :١

قاهر بعذر الحج من املنع به يريدون فقهي، اصطالح يذكره، الذي اإلحصار وهذا
يف ا خاصٍّ فصًال له يعقدون وهم الشعائر، وأداء الشخص بني يحول عدو أو مرض من
بني صاحبنا أجله من جمع الذي املعنى يفرس اإلحصار هذا ذْكُر فهل الحج، عن كالمهم
مستطيع هو إذ وعجزه؛ بضعفه الحج عن محًرصا يكون قد العالء أبا إنَّ والزواج؟ الحج
يف هو ثم يُعينه، ولخادم له السفر نفقة يجد ال وهو بنفسه، ال — يقول كما — بغريه
السفر، معه يستطيع ال لعله الذي الضعف أيًضا، إحصاره أسباب إىل انضم قد كربته
مرة والعجز الحج عن يتحدث إنَّه والنفقة؟ املهر مستطيع غري أنه الزواج من منعه فهل

قوله: يف أخرى

��ال م��ت��ن��فِّ زاره��ا ق��د ع��اج��ز وك��م وب��الده��ا م��نً��ى ف��ي ��ا ح��جٍّ أق��ِض ول��م

١٦٨ :٢

يف — النظر تلفت هذه وجملة الحج. عن عجزه إىل ما إشارة القول هذا يف تكون فقد
دام ما يقول كما عنهما أُحرص أو والزواج الحج عن عجز قد الشيخ أن إىل — بعد غري
من تعطيها ومقدماتها فيها، بُعَد ال نتيجة وهي مرة، من أكثر الجمع هذا بينهما يجمع
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هو أم وجدانه؟ وعدم املال أهو والزواج؟ الحج عن إحصاره سبب نعرف أن فبقي قرب،
الحج؛ يف واضًحا سببًا املايل العجز كان لقد فيهما؟ واحد اإلحصار سبب وهل آخر؟ يشء
األمور قضاء معه يمكن ال املال من بمزيد وتلزم القدرة، من نوًعا تتطلَّب ونقلة رحلة ألنَّه
لإلحصار سببًا يُظهر ال ربما الزواج يف املايل العجز ولكنَّ يتيرس. بما — اإلقامة يف كما —
امرأة أو فتاة، التابع هذا كان فلو بد، وال تابع مع يعيش كان العالء أبا أن من قدَّمنا ملا
معونة فيها يجد كان العالء أبا لعل بل املال. من يشء بذلك عليه يزد لم كانت كيفما
يجد أن يعجزه يكن ولم الرجل. الخادم مع بدونها يجدها ال اليسري، بدخله املعيشة عىل
إليه وما ذلك ومن املقدرة. املحدودة الحاجات الخفيفة الحياة هذه تشاركه فقرية كريمة
الدقة ومن الزواج، عن لإلحصار قويٍّا سببًا ليس املايل العجز أن إىل االطمئنان نستطيع
ضعفه ثم املال، هما للعجز، سببنَي الحج يف وجدنا وقد آخر. سبب التماس يف نمَيض أن
فبقي الزواج، عن العجز أسباب من املال أن — كذلك ما حدٍّ إىل — بعد وقد ما. حدٍّ إىل
له جنيس جسمي اعتباٌر املسألة يف وهل الزواج؟ عن ضعف هو فهل آخر، سببًا هناك أن
يف بامليض علينا يقيض البحث وواجب ذلك، يكون أن يف بعد ال الترصف؟ هذا يف دخله

الفرض. هذا اختبار
صادق رصيح دقيق فنٌّ ألنه وأداته؛ االختبار هذا مادة دائًما هو العالء أبي وفنُّ
تكون قد حياته، يف أرسار أو رسٍّ ذْكَر صاحبنا أدب يف نجد االختبار هذا وعند عميق.
الصنف، هذا غري من أرساًرا تكون أن قرب من يحتمل كما أحيانًا واملعرفة الكون أرسار

قوله: مثل الحقائق، وخفايا الكون أرسار أنها يبدو ال التي األرسار يف حديثه ومن

ن��ه��ار وه��و ال��ب��ص��راء ع��ل��ى ي��خ��ف��ى ذك��ره ي��م��ك��ن ل��ي��س س��رٌّ ول��ديَّ
٢٧٥ :١

إياهم أمهم ووالدة آدم بني عن الحديث سياق يف يذكره إنه ترى؟ يا الرس هذا فما
املسيئة الغريزة عن الرسِّ هذا ذكر من اثنني بيتني بعد سيتحدث كما طهر، غري يف عارًكا

لقوله: الجنسية، الغريزة تلك بها مريًدا وزجرها،

األص��ه��ار ت��ت��خ��ي��ر أن واس��ت��ك��ف ج��اه��ًدا ال��م��س��ي��ئ��ة غ��ري��زت��ك ف��ازج��ر
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وإن الغريزة؟ بهذه يتصل رسٍّ عن الحديث أنَّ للحديث العام الجو هذا يرجح فهل
مبارشة: الرسِّ عقب يقول كان

ج��ه��ار ال��ض��الل ول��ك��ن س��رٍّا ب��ي��ن��ن��ا م��ا ف��وج��دت��ه ال��ه��دى أم��ا

الرسَّ أن فرتجيح هذا ومع العام، الحديث سياق يف ما غري الهدى من الرسَّ هذا فإنَّ
فيه. بُعَد ال الغريزة رسُّ هو األول

قوله: األرسار يف حديثه من وتسمع

ج��اله ال��ش��ب��اُب ع��ن��ه ان��ج��ل��ى ف��ل��م��ا ش��ي��ب��ة ق��ب��ل ص��اح��ٌب س��رٍّا ع��ن��ك ط��وي

٣٣٦ :٢

عرسه فيطلق القدر به يفتك الوحش حمار عن يتحدَّث واحد ببيت هذا قبل فهو
يف يأمر كما النفس، لهمِّ االستسالم بعدم الرس، حديث قبل الذي البيت يف يأمر ثم كارًها،
الشيب، قبل املطوي الرس حديث يذكر هذا وبعد الركب، نام ما إذا باإلدالج الثاني الشطر
بالغريزة يتصل رسٌّ أنَّه البيت ألفاظ ومن السياق، من وقريب الشباب، انجالء بعد واملجلو
عن يتحدث حني قوله هذا إىل فتضم الزواج، رس يكون أن ا حقٍّ املمكن ومن املذكورة.
وذكره إرسائيل، بني يف السامري قال كما مساس، ال يقول: سامري فيها وأنه حياته،

بقوله: املقام هذا يف الرس

س��ام��ريَّ��ا ال��ده��ر ف��ي ع��ش��ُت ب��ل ح��دي��ث��ي س��ام��ري يُ��ط��ل ول��م
ع��اذريَّ��ا ال��ق��وم ألص��ب��ح س��رِّي ال��ع��اذل��ون ع��ل��م ل��و

٣٦٢ :٢

يف يعرفه من يعذر رسٌّ وهو مساس، ال تقول: التي السامرية ورسُّ الوحدة رسُّ فهو
قلنا؟ كما الغريزة رسُّ أو الزواج، ترك رسُّ أنه هذا يرجح فهال والسامرية، الوحدة هذه
يزداد لوجدته الشيخ قول من مثله هذا إىل جمعت لو أنك عىل مقبول ترجيح أنه أحسب
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التي دقته ويف شواهدها، كثرت التي وشجاعته عهدناها، التي رصاحته يف فهو جهرة،
كقوله: وأبني؛ أكشف هو ما يقول الفنية، آثاره خواطره بها أودع

ه��وان��ي17 ع��نِّ��ي ف��ل��ي��ن��أ ه��وان��َي أج��رب��ي ده��ره ف��ي ي��ل��َق ول��م
ال��غ��وان��ي ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي ع��ن��ه ك��نَ��ْت ال��ح��دي��ث بَ��ذيُّ س��رٌّ وع��ن��دَي

٣٢٨ :٢

الذي الرس هو أليس العاملني؟ يف الغواني عنه تكني الذي الحديث البذي الرس فما
يف نهار وهو يعرفونه، ال البرصاء عىل يخفى الذي الرس وهو قال، كما ذكره يمكن ليس
والذي ذكره، يمكنه ال الذي البذي والرس غالبًا. هو هو أيًضا وصفه كما ونتائجه، آثاره
ترجح فيما الغريزة رسُّ هو البرصاء، عىل خفي هو والذي العاملني، يف الغواني عنه تكني
ملا التايل البيت يف قوله كشًفا يزيده الذي الرس هو الزواج، عن اإلحصار رسُّ هو مطمئنٍّا،

سبق:

ال��س��وان��ي18 س��َق��ت��ه��ا أن ج��ه��ل��ْت ف��ق��د ب��ال��ن��ب��ات ت��ج��ئْ ل��م رم��ل��ٌة إذا

شواهد تجد ولعلك بالنبات. تجيء ال التي كالرملة وهو ج، يتزوَّ أن جهًال إال يكن فلم
يقول تسمعه كأن الرس، لفظ فيها يذكر لم وإن الرس، هذا عىل الرصيح الرجل فن يف

ناظًما:

خ��واذل ال��م��راد ن��ي��ل ع��ن خ��ذل��ت��ك ط��ال��م��ا ول��ك��ن ت��ح��ظ��ى أن وه��م��م��ت

١٥٩ :٢

ونحوه. بالقار يطلونه أي جربه، يهنئون الذين هوانيه أي 17
عليها. يسقى النوق 18
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مريح واليأس بلوغها من يئست وقد يفَّ، ليست وآلتها الدنيا «أحب ناثًرا:19 ويقول
والتشوُّف الدنيا حب يف نفسه حديث الناس أحد صدق فهل الضالل؟» إىل التشوُّف فإالَم
الحديث صدقهم قد نفسه الصدق بهذا أحسبه الرصيح؟ العالء أبو صدق كما ضاللها إىل
مع ويذهبوا بالغيب، يرجموا أن إىل بعدها حاجة يف كانوا ما حتى الغريزة من حظِّه عن
الجسم لصلة الصحيح وتقديره واقعه عن الرجل حديث كله ذلك مع ويرتكوا الفروض،

هو: يقول كما منقطعة»، الدنيا ولذة تكون ال العالم استقامة «وأن بالنفس،
الزواج من منعه قد صاحبنا أن إىل أطمنئ الواقعي النفيس الطريق هذا من إنِّي أما
ال ولكني الشعائر، أداء عن بالحج املحرم إحصار الزواج عن أُحرص وأنه مادي، مانع
اإلشارات وهاتيك الشعر، من القطع هذه فْهم يف فرض أنه عىل إال بهذا، غريي ألقى
أو قبوله يف رأيهم ولهم الدارسني، يدي بني أضعه فرٌض النثر، من والقريبة البعيدة
إىل الحياة يف كله العالء أبي صنيع ردِّ إىل اطمأننت كما إليه أنا اطمئناني رغم رفضه،
وبه أسرية فيه وهي الجسم، بهذا مقيدة ونفس الجسمية، حاله بها قضت واقعية أسباب

تصول. بغريه ال
من حظي يدفعني قبوله، أو الفرض هذا رفض للدارسني أترك حني أنِّي عىل
النفسية، الحال هذه إيضاح تكملة إىل النفسيني من الدارسني أدعَو أن إىل له االطمئنان
عىل الخفية الغريزة آفة ثم الظاهرة، اآلفة أثر من فيها بدا بعدما آثارها سائر وتبنيُّ
النفيس، البحث من فسيحة آفاًقا لتفتح الرجل شخصية من األحوال هذه فإن البرصاء،
لرضورة الواضح القوي املثل منه رأينا بعدما لفهمه. منها بد ال أضواءً فنِّه عىل وتُلقي

النفيس. الفهم ذلك األدب فْهم
يف فأبنيِّ الرأي هذا خطوات أُجمل الفكرة، وضبط القول تحديد سبيل يف وأخريًا

أني: إيجاز

آنًفا قلت

ليفهم، يكرر بأن خليق كقوله: وهو يتجدد، عنه الحديث استمر قد العالء أبا إن (١)
وتبعت وأدبه، لألديب النفيس الفهم من مثًال ذلك يف عميل يكون أن عىل فهمه، فحاولت

ص٢٥٨. الفصول 19
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التفلسف، أصول يف رأيه فالتمست بالفلسفة، نعته من األعرص، عىل اشتهر ما ذلك يف
النتيجة: فكانت مذهبه، عليها أقام التي الثابتة الفيلسوف آراء يف ثم املعرفة، ومسألة

يقف لم كما يقْله، لم شيئًا التفكري ومنهج املعرفة، مسألة يف يرتك لم العالء أبا أن (٢)
إىل املعرفة مسألة فرتكت ومتخالف، متقابل كلَّ ذلك من ذكر بل بعينه، رأٍي عند ذلك يف
الغموض عن لبُعدها اإلنسانية بالفلسفة يسمى ما واخرتت منها، ثبت ما ألتمس آرائه
يذكرون مفلسفيه وألن الفيلسوف، سلوك عىل الفلسفة تأثري ناحية وألنها واالضطراب،

ذلك: يف النظر من فتبني اإلنسانية، الحياة بشئون اهتمامه
السلوك شئون ومن والدنيا، الدين من يشء كل يف آراؤه تتقابل العالء أبا أن (٣)
التيار فيه يساير معانيه، بمتقابالت ذلك من ثبت وضع ليمكنك حتى كله اإلنساني

أقول: أن استطعت هذا ومن سالب. تيار املوجب
إليه تستند شيئًا يعني لم الفلسفي املذهب أو املعرفة حيث من العالء أبا إنَّ (٤)
تخلُّ اتجاهات له كانت بل فقط، التفلسف يرتك لم أنَّه ذلك جانب إىل تبني ثم فلسفة،
ترام، ال التي األرسار وجود وقرَّر العقل، مقدرة حدَّد فقد واضًحا؛ إخالًال الفلسفي باملنهج
كذلك وليس املطلقة، للمشيئة الكون وترك الكونية، السنن واطراد النواميس ثبات ونفى
نواحي بمنهجها، واإلخالل عنه الفلسفة نفي يف بينت كما املحدثون، الدينيون حتى يقول،

متعددة. أخرى
وبقَي العقيل، للتفكري املنظم الفلسفة بمنطق العالء أبي آثار تفهم أالَّ تعنيَّ هنا وإىل
نفسيٍّا فهًما نفهمه أن فوجب الوجدان، وهدى العاطفة، منطق تبع لعله أديب، متفنِّن، أنَّه
عىل الحياة وقع من وجده وما الرجل، إحساُس إليه اتجه ما عىل النفس حالة فيه تدل

النفيس: الفهم هذا أصول ومن التفكريية. املنطقية معاناته ويف عقله، عىل ال روحه
حاله ترتك العامة النفسية للنواميس خاضع إنسان هو حيث من العالء أبا أنَّ (٥)
تركت أنها بد فال الوقع، شديدة آفة ذو والرجل النفسية، آثارها أو أثرها، فيه الجسمية
مركب فعل هو: واملحرومني للناقصني العام والناموس وترصفه. وتفنُّنه تناوله يف أثًرا فيه
مظهره الناموس لهذا يكون أن فال منهم، العالء وأبو نفوسهم، يف العجز عقدة أو النقص
دوَّنها، والتي الوافية الخصبة وخواطره نفسه العالء أبي بأقوال وباالستعانة حياته، يف

: تبنيَّ
بدوَرين مرَّ إذ متالحًقا؛ وتعويًضا متصًال، استعالءً حياته كانت قد العالء أبا أنَّ (٦)
االعرتافات حدَّ بلغت التي آثاره يف حياته لشئون ووصفه لنفسه، هو فهمه يف واضحني
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حياة وقائع تفسري يمكن الناموس هذا وبمالحظة الصادقة. الدقيقة لة املفصَّ الرصيحة
عليه حكمنا يصدق أولئك كل ومن وشعًرا. نثًرا يقول مما مراده ويتجىلَّ العالء، أبي
باملؤثرات املسري وفعله املتقابل قوله من العالء أبي لفهم فعرضت له، فهمنا بصحة

ذلك: من فتبنيَّ النفسية،
متقشًفا، فيلسوًفا هو فليس ملحة. الحياة يف رغبة عىل وصرب تقنَّع العالء أبا أنَّ (٧)

مرتفع. محروم هو بل نفسه، غلب قد زاهًدا وال
بالحالة وعنائه الحياة، حبِّه لبقية الناس يعتزل أن يستطع لم العالء أبا أنَّ (٨)

النفيس. الناموس بفعل حياته طول قاساها التي النفسية
نفسيٍّا فهًما كذلك فهمه علينا حق وقد والنسل، املرأة أمام موقفه يف النظر بقي (٩)

ذاته. فنِّه يف النَّظر من فتبني السليم، الفهم طريق هو هذا أنَّ تعنيَّ بعدما
غري جنيس مانٌع والنسل الزواج من منعه قد — ح أرجِّ فيما — العالء أبا أنَّ (١٠)
أثرها، املادية آلفته كان كما الرجل، نفسية يف الخطري أثره املانع ولهذا والزهد، الفلسفة
وبعدما الرجل. نفس يف املانع هذا ألثر فهًما يزيدونا بأن خلقاء اإلنسانية النفس ودارسو
الصادقة معونته من رأينا الذي وبعد العقيل، للمنطق خاضًعا وال فيلسوًفا ليس أنه تبني

جالء: يف أدركنا الصادقة؛ الجريئة الرصيحة آثاره من نفسه فهم عىل لنا القوية
جريء ا، جدٍّ التعبري صادق اإلدراك، عميق الحس، دقيق وجدان، رجل العالء أبا أنَّ (١١)
الرجل هو العربي األدب يف — فعًال كان قد أو — يكون كاد والخواطر، للمعاني التعرض
نفسه يدع لم تأمًال، وأعمقه ا، حسٍّ وأرهفه حديث أدقَّ نفسه عن وتحدَّث نفسه، وجد الذي

مجدهم. وأكاذيب أهوائهم، رياح فيها تصفر قصبة وال اآلخرين، إلطراب قيثارة

أقول: العالء ألبي املتأنِّي والتفهم الطويل، االتصال هذا بعد وإنِّي

الصادقني. النفوس ذوي بني العالء أبي عىل سالم
املتفننني. من العظماء بني العالء أبي عىل سالم

الخالدين. األدباء بني العالء أبي عىل سالم
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األدب ألصحاب أقول أن عيلَّ حقَّ فقد العالء؛ أبي يف الرأي من هذا مثل إىل انتهيُت وإذ
وتاريخه:

تفلسفه، عن قرَّرتم ما كل يف النظر فأعيدوا النفيس، الضوء يف العالء أبو هذا (١)
ثم … وأصدق وأدق أصح أحكاًما كلِّه ذلك يف وأصدروا إلخ. … وحياته وزهده، وتدينه،

لهم: أقول
مثًال له النفيس الفهم أعطانا صادًقا، فنٍّا لنا قدَّم قد نفسه بقوة العالء أبا إن (٢)
األدب، تذوق يف وصحة دقة من وتاريخه، لألدب النفسية الدراسة تجديه ملا واضًحا
ال محقًقا، تأريًخا كله ذلك وتأريخ ألصحابه، الخاصة الحياة بل الفنية، الحياة م وتفهُّ
كان حني مناهجهم خطأ أو الناقلني، أهواء باضطراب أحكامه تضطرب وال فيه، تقليد
أدباءنا ندرس أن ينبغي أنه لنا تبنيَّ املثل وبهذا الظواهر. وتخدعهم التحليل، يُعوزهم
هذا بدون ألننا إليه؛ طريقنا معالم وخفيت علينا، ذلك شقَّ وإن نفسية، دراسة جميًعا
يصحَّ ولن األدب، هذا نتذوق لن األدب درس ملنهج الرضوري والتصحيح النفيس، الفهم

لألدب. الصحيح التاريخ ذلك مع نكتب ولن ناقد، حكُم لنا

األدب درس يف النفسية املدرسة من القواعد رفع عىل جادِّين — قوم يا — فاعملوا
لعاملون. هللا شاء إن وإنكم وتاريخه،

الخويل أمني
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