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  أسبابه ومظاهره: تشاؤم أبي العالء المعري 

Pessimism of Abul ‘Al┐ al-Ma‘arri: Causes and Reflections 
 خبت زبري 
ہشاظاهر حممد ۔د 

Abstract 
Human beings- come across various things - of contentment and annoyance in life. The 
current study discusses the concept of happiness and annoyance, which are directly 
related to two basic theories of life that is pessimism and optimism. Pessimism, being a 
psychological factor, differs from people to people and time to time. Some people may be 
victims of pessimism because of political and social problems while others may be victims 

of ailments. So is the case of poets and writers, being interpreters of society, they 
interpret themselves quite vividly. Amongst the pessimist poets, one is Abul ‘Al┐ al-
Ma’arri. In his poetry pessimism can be found in aburdance. This research focuses on 
the reasons behind the pessimism of Abul ‘Al┐ al-Ma’arri and its reflections on his life 
and theory. 

Keywords: Abul ‘Al┐ al-Ma’arri, Poetry, Optimism, Pessimism  

ه فإن اإلنسان خلق ليعيش يف الدنيا وهو یواجه يف حياته هذه أنواعا من أشياء تفرحه وأشياء أخرى حتزنه فهو بني خري أيمله وبني شر خياف
احلياة: النزعة التشاؤمية والنزعة التفاءلية، والنزعة وابلتايل یفرح حينا ویتأمل حينا آخر. وهذه املواجهة هي اليت تربز يف صورة نزعتني حنو 

التشاؤمية هي حالة نفسية تتكون ألسباب ختتلف من عصر إىل عصر ومن شخص إىل شخص فيتشاؤم بعض الناس عندما یيأس ویقنظ 
من یتشاؤم بسبب األوضاع أو یعجز عن حتقيق آماله وطموحاته. كما یتشاؤم بعضهم عندما یقع يف حياته أمراض نفسية وجسدیة، ومنهم 

 اإلجتماعية والسياسية يف اجملتمع الذي یعایشه.
وتلك هي حالة األدابء والشعراء كذلك، فاشاعر واألدیب یرتجم نفسه بشعره وأدبه مث یرتجم جمتمعه بعد ذلك، ولذا توجد عالقة بني 

  1تعبري عن اجملتمع. األزمات اإلجتماعية والسياسية وبني التشاؤم عند الشعراء واألدابء.فاألدب
وزاد  ومن هؤالء الشعراء أبو العالء املعري الذي اشتهر ابلتشاؤم وزاد يف أدبه وشعره زايدة مفرطة، ولتشاؤمه اعتزل عن الناس وملذات احلياة

 مبينا النقاط اآلتية.من نقد اجملتمع وأهل زمانه. ولذا حياول هذا املقال أن یرصد أسباب التشاؤم لدى أيب العالء املعري ومظاهره 
 معىن التشاؤم.

 نبذة عن الشاعر.
 أهم أسباب التشاؤم عند الشاعر.

 أهم مظاهر التشاؤم عنده.
 وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب.

                                                 


 .بشاور ،يةابحث يف مرحلة الدكتوراه يف جامعة اسالمية كاجل بشاور وأستاذ يف كلية اإلمام أيب حنيفة للغة العربية والدراسات اإلسالم 


 جامعة بشاور ،العربيةقسم اللغة ،أستاذ مساعد 
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 معىن التشاؤم.               
وقد شأم فالن على قومه  2قال: ما أشأم فالان.التشاؤم لغة من مادة شأم، والشؤم ضد اليمن، یقال رجل مشوم ومشؤم، وی التشاؤم لغة:

 یشأمهم، فهو شائم، إذا جر عليهم الشؤم، وقد شئم عليهم فهو مشؤوم، إذا صار شؤما عليهم، وقوم مشائيم. وأنشد أبو مهدي:

 3وال انعب إال بشؤم غراهبا.  مشائيم ليسوا مصلحني عشرية 
5مشؤوم غري مبارك، وتشاؤم القوم به مثل تطريوا به.والشؤم الشر، ورجل 4وطائر أشأم: جار ابلشؤم.

 

فنجد ظالال خمتلفة ملعىن التشاؤم، منها املذهب القائل أبن الشر أغلب من اخلري، وأن العدم خري من الوجود، ومنها املذهب  وأما إصطالحا:
للذة فليست سوى تعویق موقت هلا، ومنها كذلك النظریة اليت املتضمن أن األمل يف احلياة أغلب من اللذة، بل إن األمل هو احلقيقة الثابتة، أما ا

أن التشاؤم  -تقول أبن الطبيعة ال هتتم ابخلري أو ابلشر يف األخالق وال بشقاء املخلوقات أو سعادهتم وآخر هذه الظالل_ وهو املعىن الشائع
  6ع أن األحداث تنتهي بعواقب سيئة من انحية أخرى.عبارة عن استعداد أو حيل فطري لرؤیة جانب الشر يف األشياء من انحية، ولتوق

 أيب العالء املعري:  نبذة عن الشاعر 

نسبة إىل تنوخ، -التنوخي 7هو أبو العالء أمحد بن عبد هللا بن سليمان بن حممد بن سليمان بن أمحد بن سليمان بن داوود بن املطهر....
واشتهر  9وإليها ینسب، وهي بلدة ابلشام من أعمال محص بني حلب ومحاة.من أهل معرة النعمان  8وهم قبيلة من اليمن من قضاعة

 12وكان اليوم یوم اجلمعة عند مغيب الشمس. 11ولد مبعرة النعمان سنة ثالث وستني وثالمثائة. 10بكنيته "أيب العالء"

 14وه ثواب أمحر عندما جدر.بسفكان ال یذكر من األلوان إال األمحر، ألهنم ال 13أصيب ابجلدري صغريا ففقد بصره يف الرابعة من عمره.
وكان بيته بيت علم وقضاء وشعر، إذ ظل قضاء املعرة طویال فيهم. وطبيعي أن یقتدي هبم فيكب بعد حفظ القرآن الكرمي على كتب الدین 

وتتلمذ على أبيه أوال ومن يف بلدته من تالميذ ابن خالویه، ومل یلبث احلنيف واللغة. وأیضا فإن فقده لبصره مبكرا جعله یعين بطلب العلم 
. قال الشعر وهو ابن 15حني أخذ ما عندهم مجيعا أن رحل إىل حلب وحضر على علمائها وعاد منها وهو يف حنو العشرین من عمره

  16إحدى عشر سنة.
وكان من أسباب عودته سریعا نشوبة خصومة بينه وبني  17عة أشهر.هـ. وبقي هبا حنو سنة وسب398رحل املعري إىل بغداد يف أواخر السنة 

 18املرتضى العلوي أخ شریف الرضى بسبب تعصبه للمتنيب، وأیضا كان قد وصله خرب مبرض أمه، فعاد عجال، ووجدها قد لبت نداء رهبا.
بسني یعين حبس نفسه يف املنزل وترك اخلروج منه وبعد عودته من بغداد ووصوله إىل املعرة لزم بيته فلم خيرج منه، ومسى نفسه رهني احمل

واختار لنفسه حياة زاهدة  20وأثناء بقائه يف بيته كان ال أيكل اللحم، فلم أيكله مخسا وأربعني سنة، 19وحبسه عن النظر إىل الدنيا ابلعمى.
ام ولذائذه، ولباسه خشن الثياب من القطن وكان طعامه العدس والتني، أو كما یسميها البلسن والبلس رافضا ما وراءمها من طيبات الطع

وفرشه من لباد )صوف( يف الشتاء وحصرية من الربدي يف الصيف. ولعله صنع ذلك مبالغة يف الزهد ورفض طيبات احلياة. ومل یتزوج ألنه  
 21كان حيس بعمق آالم اإلنسان يف دنياه.

اس، وسار إليه الطلبة من اآلفاق، وكاتبه العلماء والوزراء والفضالء وأهل هــ، شرع يف التصنيف، وأخذ عنه الن400عندما الزم بيته يف سنة 
واتفق حمبوه ومبغضوه على أنه كان وافر البضاعة من العلم، غریز املادة يف  22األقدار، واختاروا عليه التصنيفات ففعل، وكان اندرة زمانه.

والفهم وقوة احلافظة. أما اللغة وحفظ شواهدها وتقييد أوابدها فقد كان  األدب، إماما فيه، حاذقا ابلنحو والصرف، نسيج وحده يف الذكاء
وإذا مسع حدیثا بلغة غري العربية حفظه حبذافريه، یقول هبة هللا  24وقالوا عنه أنه كان یلعب النرد والشطرنج، 23فيها أعجوبة من العجائب.

عه فتحدث أخي معي حدیثا ابللسان الفارسي مث رجعت إىل أيب بن موسى املؤید يف الدین: حضرت إىل أيب العالء واتفق حضور أخي م
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العالء وطلبت منه أن یریين من سرعة حفظه شيئا فقال: خذ كتااب من هذه اخلزانة واذكر أوله فإين أورده عليك حفظا. فقلت كتابك ليس 
احلدیث أمجع ما أخل حبرف منه، ومل یكن بغریب إن حفظته، فقال: قد دار بينك وبني أخيك كالم ابلفارسية إن شئت أعدته، فأعاد 

 26قد منح عقال قواي دائب النشاط یرید ان یطحن كل شيئ یصل إليه ليعرف كنهه. 25یعرف اللغة الفارسية.
ن فيه و أما ما یتعلق مبعتقده فلم خيتلف الناس يف رجل اختالفهم يف أيب العالء، وال تراوحوا بشخص بني الكفر واإلميان تراوحهم فيه. واملختلف

 ثالثة أقسام:
 فریق متزندقون، یكفرونه وحيبونه لكفره، أو مؤمنون یبغضونه لذلك.

 وفریق یذهبون إىل صحة إميانه، ورمبا تغالوا فأحلقوه ابألولياء الصاحلني، ورووا له الكرامات.
 27وآخرون متحريون أمسكوا عنه، ووكلوا أمره خلالقه.

ه وجتافيه عن أكل احليوان، وأنه أراد أن یعارض القرآن بكتابه"الفصول والغاايت". أما أصحاب الرأي والذین رأوا الرأي األول استدلوا له بشك
  28الثاين فقد استدلوا لصحة إميانه مبا حيتوي عليه أدبه من اإلميان ابهلل ورسله و...... وقد قيل: أنه اتب وأانب.

ر ربيع األول، وقيل اثلث عشرة، سنة تسع وأربعني وأربعمائة ابملعرة. وقد أوصى اثين شه –وقيل  –تويف أبو العالء املعري یوم اجلمعة اثلث 
 أن یكتب على قربه هذا البيت: 

 وما جنيت على أحد.  هذا ما جناه أيب علي 
 

ختمة، ويف روایة وملا مات ختم عند قربه يف أسبوع واحد مائة  29وكان مرضه ثالثة أايم، ومات يف اليوم الرابع، ومل یكن عنده غري بين عمه.
  30مائتان، واجتمع عليه خلق كثري، وأنشد أربعة ومثانون شاعرا مراثيهم فيه.

 أسباب تشاؤم أيب العالء املعري:
 األوضاع االجتماعية:-1

عدل شامل، لقد أثر فساد احلياة السياسية، واالقتصادیة، والدینية على احلياة االجتماعية، فاحلياة الصاحلة تتألف من سياسة مستقيمة، و 
. ومن 31ونظام اقتصادي معتدل، ولكن كل هذه الصفات كانت مفقودة يف عصر أيب العالء، إىل جانب الرق والعبودیة، و.......

وعلى وجه العموم فمن درس  32األخالق اليت كثر استنكار املعري هبا، والم الناس عليها كثرة شرب اخلمر، والغلو يف اشباع الرغبة اجلنسية.
 عصره یدرك مقدار ما بني أخالقهم وبني الفضيلة من األمد البعيد فليس يف تلك اآلداب خلقا  أظهر وأجلى من الدعارة، اآلداب يف

 فلنسمع إىل خطابه للناس يف هذا املقطع الذي یذكر فيه ما عابه على أهل زمانه یقول: 33واجملون،
 سواء فبعدا  لكم من بشر  مساجدكم ومواخريكم

 

 34وال ابلنخيل وال ابلعشر جات احلميدوما أنتم ابلنب
 ج

 ویقول ساخطا على الناس جلهلهم ابألشياء وحقيقتها:
 35بصدق األحادیث قالو: كفر  حلا هللا قوما  إذا جئتهم

 

 األوضاع السياسية: -2
أفكاره وأدبه، واألوضاع السياسية يف یعد أبو العالء املعري من كبار أدابء العصر العباسي، وكان ألوضاع العصر الذي نشأ فيه أثرا كبريا على 

 عصره مل تكن إال كبقية األوضاع اليت أثرت سلبا يف تكوین شخصيته وأدبه.
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 وقد ذكر أبو العالء يف شعره بعض مظاهر من سياسة زمانه وكيف یوىلى اخلليفة؟ وكم یكثر عددهم؟ یقول:
 ملكا مبقتدر وآخر قاهرا  جمل أرض رأي والة قوم لقبوا

 

 فاحلق مبن هجر الغواة مظاهرا   ت هللا جل جاللههذى صفا
 

 بسواه حىت ما نعاین طاهرا  نبغى التطهر والقضاء جرى لنا
 

 36مألوا الداير ضواراب ومزاهرا  ملكوا فما سلكوا سبيل الرشد بل
 

وا على أمرهم مثل الرعية وأصبحوا ال یعرفون وال ميكن لإلنسان يف هذا الشأن أن ینسى رؤیته هلؤالء األمراء وامللوك والوالة والوزراء الذین غلب
 األمة وما جيب عليهم جتاهها، ولذلك قال:

 ابزا  لبازین أوكلبا لكالب  فالدین قد خسَّ حىت صار أشرفه
 

 ولو اُطعت ملا فاءوا أبجالىب  والظلم عندي قبيح ال أجوزه
 

 37فقس بين آدم منه على الالب.  إن السواد جلنس خريه زمر
 

 یستعرض حال األمة السياسي فال جيد ما یسره فيتمىن أن جينه قرب ما ليخلصه من ذلك، یقول:وعندما 
 أمرت بغري صالحها أمراؤها  مل املقام فكم أعاشر أمة

 

 38خريا  وأن شرارها شعراؤها  فرقا شعرت أبهنا ال تقتين
 

كرها شدیدا ، وقد تعرض هلم فهاجم   –خاصة يف الشام -اة السياسية فالذي یقرأ اللزوميات وسقط الزند یتبني له أن أاب العالء كان یكره احلي
اإلمساعيلية والقرامطة وغريها من الفرق املذهبية السياسية. ومل یكن حبه ألعراب قيس وطيء أبكثر من حبه للفاطميني، كان یكره من 

خال مذاهبهم يف السياسة. وكان یكره احلروب لشدة أولئك األعراب ظلمهم وجهلهم وغلظتهم وقسوة قلوهبم، وكان ینكر من الفاطميني إد
 رأفته على اإلنسان، ملا فيها من إراقة دماء

  :احلالة النفسية-3
كل من وقف من الباحثني عند صفات أيب العالء وحياته وأدبه وجد عنده حياة حزینة كئيبة، وحالة مملوءة ابليأس والتشاؤم، وفلسفة ترتدد 

ابملؤثر النفسي أو -يدة والفكر، وبني انعزال اجملتمع وقبوله. ولكل هذه العوائق أسباب تتعلق _مع بقية املؤثراتبني الشك واليقني يف العق
الذايت.  یقول الدكتور طه حسني مشريا إىل حالة أيب العالء النفسية: "مساه أبواه هبذا االسم ولكنه كرهه حني بال نفسه وعرف أخالقه، 

  39من احلمد وإمنا ینبغي أن یشتق من الذم".فرأى من الكذب اشتقاق امسه 
 ولعل الدكتور طه حسني یشري إىل هذا البيت الذي یعرتض فيه أبو العالء على تسميته أبمحد حيث یقول:

  40فعلت سوى ما استحق به الذما.  وأمحد مساين كبريي وقلما
 

التصعيد والعلو، وإمنا العدل أن یضاف إىل السقوط واهلبوط،  كذلك ابلنسبة لكنيته فلم یرض هبا أیضا. ورأى أن من الظلم أن یضاف إىل
 یقول:

  41ولكن الصحيح أاب النزول.  دعيت أاب العالء وذاك مني
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اما اللفظ الذي اختاره لنفسه وكان حيب أن یدعى به فهو "رهن احملبسني" فاحملبس األول هو بيته الذي احتجب فيه والعمى الذي منعه  
الظاهرة، إال أنه ذكر لنفسه يف اللزوميات سجوان ثالثة: أحدها منزله، واآلخر ذهاب بصره، والثالث: جسمه املادي من مشاهدة األشياء 

 الذي احتبست فيه نفسه، وذلك حيث یقول:
 فال تسأل عن اخلرب اخلبيث  أراين يف الثالثة من سجوين

 

 42.43ســــم اخلبيثوكـــــــــــــــــــــون النفس يف اجل  لفقدي انظري ولزوم بييت
تلك إذا رؤیته واعتقاده يف امسه وكنيته وأايمه اليت یعيشها ابإلضافة إىل عوامل نفسية أخرى، لو فكران فيها لوجدان هلا 

 أتثريا كبريا يف تشاؤمه، منها:
 العمى:-: 1

رمته األايم أبول ه(، وهي السنة الرابعة من حياة أيب العالء، 397ففي سنة سبع وستني وثالمثائة من اهلجرة )
املصائب وأكرب األحداث. فقد أصيب ابجلدري الذي انتهى بعماه هنائيا. أصيب هبذه املصيبة وهو صيب ال یعقل فلم 

فكان   44یستطع أن یتذكر ما رأى من األلوان ومل یبق يف ذاكرته منها إال احلمرة، ألنه ألبس يف اجلدري ثواب معصفرا.
ه من األسباب اليت نقشت هذه املصيبة يف نفسه نقشا ال یزول، فأذكرته إايها، وأذهلته اشتداد املرض عليه وأتثريه في

 وقد ذكر أبو العالء هذه اآلفة يف شعره، يف مثل قوله:  45عما سبقها.
  46فمىت یكون الصبح واإلسفار.  ولطاملا صابرت ليال عامتا

 

عورة فيجب أال یظهر الناس عليه، لذلك اختذ له نفقا أيكل فيه على غري وكان أبو العالء حيب االستتار يف كل شيء، ویقول: إن العمى 
47مرأى حىت من خادمه.

 وهو یقول: 
 على التطرح يف البيد األماليس  ذهاب عيين صان اجلسم آونة

 

  48یطوى فاله بتهجري وتغليس.  وأن أبيت مسري الكدر يف بلد
 

عب إمنا یعينونه عن رفق وعطف وإحسان. فإذا كان الرجل ميلك قلبا ذكيا ونفسا أبيا وواضح أن الناس حني یعينون أمثاله أثناء هذه املصا
 49وغریزة وحشية یؤذیه ویشق عليه، ویفضل احلرمان على التعرض والرمحة واإلحسان.

 الرحالت: -2
وفقها على ید علمائها وشيوخها  ولعل من أشهر رحالته اليت كانت ذات أثر ابهر يف نفسه وتفكريه رحلته إىل حلب ألول مرة ليزداد علما

ه( وأقام ببغداد سنة وسبعة أشهر. وقصد أاب احلسن علي بن عيسى الربعي النحوي ليقرأ عليه. فلما 398مث رحلته الشهرية إىل بغداد سنة)
رتضى أيب القاسم دخل عليه قال له: ليصعد األصطيل، فخرج مغضبا ومل یعد إليه، واألصطيل يف لغة أهل الشام األعمى. ودخل على امل

فعثر برجل فقال: من هذا الكلب؟ فقال أبو العالء: الكلب من ال یعرف للكلب سبعني امسا، ومسعه املرتضى وأدانه فاختربه فوجده عاملا 
 50مشبعا ابلفطنة والذكاء.

 وهو یقول فيما جيري يف بغداد من املنافسة على املناصب واحلسد بني أهلها:
 وما أوبيت إال السفاهة واخلرق  نلتهرحلت فال دنيا وال دین 

 

  51عطاايه من صلى وقبلته الشرق. مىت خيلص التقوى ملوالته ال تغض
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 حب العزلة واالعتزال: -3

 قد یئس أبو العالء من الناس واحلياة، وعرف الدهر وتصاریف أايمه ولياليه. وهو یذكر الليل وظلمته كثريا، ولعل ذلك بسبب العمى، وأیضا
 ؤمه. وشكا كثريا من أنه ال جيد يف الدنيا صدیقا وال أخا صافيا، حىت ليقول:بسبب تشا

 وال أتمن على سر فؤادا  فظن بسائر اإلخوان شرا
 

 52ملا طلعت خمافة أن تكادا  فلو خربهتم اجلوزاء خربي
 

إليه السلم، لو علمت كيد الناس وخبث  ویبالغ أبو العالء يف سوء ظنه ابلناس يف هذه القصيدة فيقول إن اجلوزاء منزل عطارد املنسوب 
واملعلوم أن يف طبيعة أيب العالء شيئا من حب العزلة واالنفراد، عرفه  53سرائرهم ملا طلعت عليهم ابلليل خمافة أن یصل إليها كيد من كيدهم.

یذكر هذه احلالة النفسية كثريا يف أدبه،  وهو 54أبو العالء يف نفسه فقال يف رسالة إىل خاله أيب القاسم "إنه وحشي الغریزة إنسي الوالدة".
 فيقول مرة:

 فنيت والظالم ليس بفاين  علالين فإن بيض األماين
 

 فاجعالين من بعض من تذكران  إن تناسيتما وداد أانس
 

 ن وإن كان أسود الطيلسان  رب ليل كأنه الصبح يف احلس
 

 فشغلنا بذم هذا الزمان  كم أردان ذاك الزمان مبدح
 

 ج عليها قالئد من مجان  هذه عروس من الزنليليت 
 

 هرب األمن عن فؤاد اجلبان  هرب النوم عن جفوين فيها
 

  55فهما للوداع معتنقان.  وكأن اهلالل یهوى الثراي
 

فالقصيدة توضح احلالة النفسية لدیه، فإن النفس ختدع ابألماين املسلية واألحادیث امللهية، حىت ماتت األحالم واألماين بضروب من هذه 
 األحادیث، أما الظالم فهي التزال ابقية. 

 مظاهر التشاؤم عند املعري:
 ذم الدنيا:-1

يف الدنيا كالسجني الذي ینتظر اخلروج منه، والواضح أنه كان یرى الدنيا سجنا، شعر أيب العالء املوجود بني أیدینا یشهد أنه كان یسكن 
 واملوت خروجا منه، یقول بعد أن جرب الدنيا:

 56فما وجدان فيه غري الشقاء.  وقد بلوان العيش اطواره
 

 والذي یدعي اخلري يف الدنيا فهو كاذب عنده، یقول:
 57ذه الدنيا وال خري.ال خري يف ه من ادعى اخلري من قوم فهم كذب

 

 وهو يف ورطة كبرية مع الدنيا فلوكانت زوجة لطلقها هنائيا ولكنها األم:
 منك اإلضاعة والتفریط والسرف  اي أم دفر، حلاك هللا والدة
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 58لكنك األم، هل يل عنك منصرف. لو أنك العرس أوقعت الطالق هبا
 

 ولدانءة الدنيا تكىن أبم دفر وال تكىن أبم طيب:
 59مل یكنها الناس أم طيب  دنياك تكىن أبم دفر

 

 وهو یطالب الناس ابلرجوع إىل القلوب والعقول فإن القلوب خترب أن الدنيا شر:
 ة فإهنا شر وشر  سل الفؤاد عن احليا

 

 60ك فما ظفرت مبا یسر.  قد نلت منها ما كفا
 

 ویقول:
 بنو اخلسيسة أوابش أخساء  خسست اي أمنا الدنيا فأف لنا

 

 61وأنت فيما یظن الناس خرساء.  وقد نطقت أبصناف العظات لنا
 

ورثنا عنك ذلك، إنك قد تعطينا أنواعا من العظات،  أي أمنا الدنيا، إنك لذليلة حقرية، فأف لنا حنن أبنائك من أوابش أذالء، فقد    
والدنيا عنده مثل امليتة  .62ك خرساء ال تتكلمنيوألواان من النصح، عندما تتكشفني لنا من السوء والشر، مع أن الناس مع ذلك یرون

 والناس حوهلا مثل الكالب، والذي مل ینل منها خري من الذي انل منها:
 وحنن حواليها الكالب النوابح  أصاح هي الدنيا تشابه ميتة

 

 63ومن عاد عنها ساغيا فهو رابح  جفمن ظل منها آكال فهو خاسر
 

 وهو یدعو الناس إىل إهانة الدنيا:
 64فما یبقى لكم منها نصاح.  حتكم أهينوا أم دفرصن

 

 ذم الناس: -2
يف  من املعلوم أن أاب العالء املعري كان یتشاءم، وأقوى تشاؤمه كان من احلياة والناس. فهو ال یرى يف احلياة إال الشقاء والتعب وال یرى

ال إىل إصالحهم، لذا قد أكثر ذم الناس يف شعره. فهو الیرى يف الناس إال شرا، فالناس كلهم قد فطروا على الشر وال سبيل إىل خريهم و 
 الناس من یصلح للصداقة:

 65وأي األرض أسلكه ارتيادا.  فأي الناس أجعله صدیقا
 

 ویقول:
 فإن شذ منا صاحل فهو اندر  حوتنا شرور ال صالح ملثلها

 ج

 واجلبلة على الشر ال ميكن تغيريها، یقول:
 66أأنت على تغيري لونك قادر.  سامعا فقل للغراب اجلون إن كان

 

 واالنصاف أقل ما وجدانه عند الناس أما األكثر فهو الظلم عندهم. یقول:
 67وأقل شيئ عنده اإلنصاف.  الظلم أكثر ما یعيش به الفىت
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 وأن أهل األرض أصحاب مكر ونفاق وخدیعة. فهو قد عرفهم قدميا، وأهنم ال یعرفون الشكر. یقول:
 فكلكم أخو ضغن مكور  واء قدماعرفتكم بين ح

 

 68وال منكم على النعمى شكور.  وما فيكم على اإلحسان جاز
    

 وقد عاشوا على اخلدیعة واملكر حىت أصبحوا مثل النمور والذائب، یقول:
 تعاشر من ذائب أو منور  وعاشوا ابخلداع فكل قوم

 

 69فإن السم خيبأ يف العمور.  إذ ضحكوا لزید أو لعمرو
 

 هتذیب لرجل يف هذا اجملتمع وال ألنثى، یقول:وال 
 70فلم یرزق التهذیب أنثى وال فحل.  جرى الناس جمرى واحدا يف طباعهم

 

 وطبع اآلدمي هو الغدر واملكر، أما الذي یدعي الوفاء فهو ال یدخل يف زمرة اآلدميني:
 فاحرتزي قبل أن تنامي والغدر يف اآلدمي طبع

 

 71يف سوى األانم.فلينتسب   من ادعى أنه ويف
 

 حب املوت: -3
 یقول أبو العالء وهو یعلن أنه الیكره قرب املوت:

جإن یقرتب املوت مين  فلست أكره قربه  جج
 

 72یصري القرب دربه  وذلك أمنع حصن
 

 ویقول:
 73فنسكن يف هذا الرتاب وهندأ مىت ینقضي الوقت وهللا قادر

 

الرتاب، فنسكن ونسرتیح بعد حركة وتعب، لقد عاشت نفسي هذا اجلسم النكد، فما أصاهبا یقول: ما أقدر هللا على أن یرجعنا إىل هذا 
   74من جواره إال األذى، والصدأ الذي یفسد املعدن، وجيلب هلا الكدر بعد الصفاء.

 ویقول:

 لقد وهت املروءة واحلياء  جتعاىل رازق األحياء طرا
 ج

 75أضر بلبه داء عياء.  وإن املوت راحة هربزي
 

ء، یقول: تعاىل هللا الذي مشل الناس بنعمته فضله، وعمهم برزقه، ومل یفرق بني تقي وفاجر، وال بني مقل ومكثر، لقد انتهت املروءة والوفا
  76حىت بغضت احلياة إىل البصري العاقل، وأصبح املوت له راحة والعدم له نعيما.

 جویقول:

 فليت بعيد محام دان  جحياة عناء وموت عنا
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 77ونفس متنت وطرف ران.  صغرت وهلاة ذوتید 
 

دا أن وهو ال یدري رمبا الذاهبون من الناس أقرب إىل هللا وهم يف راحة ونعيم. وأما الذي خياف من املوت ویرید طول البقاء فعليه أن یعلم جي
 طول البقاء سم جمرب، یقول:

 لعل الذي ميضي إىل هللا أقرب  بقيت وما أدري مبا هو غائب
 ج

 78وطول بقاء املرء سم جمرب  البقاء النفس من خيفة الردىتود 
 

 وهو یرى عاقبة امليت حممودة ألنه قد خرج من العقاب األليم يف الدنيا، یقول:
 79إذا كفى هللا أليم العقاب  جعاقبة امليت حممودة

 

 وهو یعلن بكل صراحة أبن املوت راحة وهو خري من احلياة یقول:
 من السري وطول البقاءخري   موت یسري معه راحة

 ج

 80فما وجدان فيه غري الشقاء وقد بلوان العيش أطواره
 ج

سان یقول: ما ألذ وأحلى املوت الذي تتبعه الراحة الباقية. لقد أفضله على العيش الرخي والبال اهلين، فاملوت ال یشوبه كدر وال یتعب اإلن
 81جند إال مرا، ومل نلق إال شرا، ومل نشهد إال التعب والشقاء.بعده، لقد بلوان العيش أطوارا، وجربنا الدهر أشطرا فلم 

 ویقول:
 إراحة جسم أن مسلكه صعب  یدل على فضل املمات وكونه

 ج

جأمل تر أن اجملد تلقاك دونه  82شدائد من أمثاهلا وجب الرعب  ج
 

للنفوس العظيمة والقلوب املطمئنة. وخري دليل  یقول: ال حتقر املوت وال تزهد فيه، ولكن أعظمه واسع إليه. فإنه جدیر أبن یكون مطمعا
على شرفه هو صعوبة الطریق إليه، ألننا إمنا نسلك إليه طریق هذه احلياة، حنتمل أهواهلا، نتجشم خطوهبا، نتجرع غصصها، ابتغاء راحة 

 83املوت الدائمة، ودعته اخلالدة، فهو كاجملد الرفيع الذي ال ینال إال ابلتعب واملشقة.
 العتزال:حب ا -4

يف الناس من املعلوم أن أاب العالء املعري كان یتشاءم وأقوى تشاؤمه كان من احلياة والناس. فهو ال یرى يف احلياة إال الشقاء والتعب وال یرى 
عد من البشریة إال شرا، فالناس كلهم قد فطروا على الشر وال سبيل إىل خريهم وال إىل إصالحهم وابلتايل هو دعا الناس إىل االعتزال والب

وحكم بنفسه على نفسه ابالبتعاد عن الناس والسجن، وكان سجنه يف املرحلة األوىل عبارة عن حمبسني وهو العمى وعدم اخلروج من بيته 
 ويف املرحلة الثانية جعل السجون ثالثة )حمبسني املذكورین والروح يف اجلسم اخلبيث( فقال:

 ن اخلرب النبيثفال تسأل ع  جأراين يف ثالثة من سجوين
 

 84وكون النفس يف اجلسم اخلبيث.  جلفقدي نظري ولزوم بييت
 

 جج

 مث نراه قد دعا إىل اخللوة والوحدة وبدأ یبني للناس فوائد العزلة والوحدة. فيقول:
 یرضى به املصحوب والصاحب  هذا طریق للهدى الحب
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 85فمثل سأب جره الساحب.  جأهرب من الناس فإن جئتهم
 ج

أیها العاقل البصري واحلكيم احلازم، لقد وضحت لك طریق اهلدى والرشد فأنت حري أن تسلكها. وظهرت أمامك عالمات الرشد، یقول: 
فأنت أجدر أن هتتدي هبا. طریق آمنة، وسبيل واضحة ليس للظلم فيها موضع، تلك هي العزلة والبعد عن الناس، واخللوة إىل نفسك، 

  86من الناس وتنزلك إليهم یضرك فقط وال یفيدك.فاحرص عليها، واعلم أن تقربك 
 وهو یبني فوائد العزلة والوحدة ویقول:

 داناي ليس یؤمنها اخلالط  وإذا انفرد الفىت أمنت عليه
 

 87وال غلط خياف وال غالط  فال كذب یقال وال منيم
 

 ویقول:
 88وال تكن بصنوف الناس خمتلطا  احلكم هلل فالبث مفردا أبدا

 

الراحة يف الوحدة والتعب يف حماورة الناس والعيش معهم. ویقول إن من فطرة الناس أهنم عندما جيتمعون جيلبون الشر ویتولد فيهم وهو یرى 
 القيل والقال. یقول:

 89قلبا ويف الكون بني الناس أثقال يف وحدة الراحة العظمى فأحي هبا
 جج

 الظلم وأال یقع يف ظلم اآلخرین. وهي طریق الوحدة، یقول:وهو یبني الطریق الذي ميكن لإلنسان أن یبتعد به من 
 90ال تظلم القوم وال تظلم.  اجتنب الناس وعش واحدا

 ج

 ویقول:
 91إن الفنيق إذا داين األنيس عقر. واهرب من الناس ما يف قرهبم شرف

 ج
 

 الدعوة إىل عدم االجناب وقطع النسل.-5

فسه املوت وجعله منقذا له من سجنه يف هذه الدنيا كما دعا إىل اإلعتزال والوحدة واعتزل بنفسه من املعلوم أن أاب العالء املعري قد متىن لن
أیضا. بل محله تشاؤمه الشدید على االعتقاد أبن إجناب األبناء إمث كل اإلمث، ألهنم مبجيئهم إىل الدنيا سيستعرضون أللوان من الشقاء 

 بو العالء الوجود، وآثر العدم، ومتىن للوليد أال یولد. وللحي أن یفىن، فقال:والتعب. یقول الدكتور طه حسني: " لذلك كره أ
 ومل یرتضع من أمه النفساء  فليت وليدا مات ساعة وضعه

 جج

وقد أكثر يف ذلك حىت جتاوز القصد. ومن هنا رأى أن من الواجب اتقاء الوجود، واالجتهاد يف قطع سلسلة ابإلعراض عن النسل الذي 
ا هلذا الوجود. وقد عد أبو العالء النسل جنایة على األبرايء، ألنه إلقاء أولئك األبناء يف بيئة مملوءة ابلشرور، وقد كانوا بنجوة عنههو احلافظ 
 92"لو مل یولدوا

 إذا أبو العالء یرى إجناب األوالد جنایة وجهالة وظلما، وألجل ذلك أوصى أبن یكتب على قربه:
 93وما جنيت على أحد.ي   ووهذا ما جناه أيب علـ

 ج

 یعود بنفع ال كشغلك ابلنسل فدونك شغال ليس هذا لعله
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 94هو الضب إذا یسدى العقوق إىل احلسل. أبوك جىن شرا عليك وإمنا
 

 ویقول:
 م فيها. یقول:وهو یطلب من الناس أن أيمروا أبناءهم ابالبتعاد عن النسل والتزویج، ألهنم قد وقعوا يف تلك املعصية وینبغي أال یقع أبناءه

 95وخوف ابنك من نسل وتزویج.  جواطلب لبنتك زوجا كي یراعيها
 

 وهو یرى كرامة األبناء بقاءهم يف ظهور آابءهم، یقول:
 96فاحلزم أمجع تركهم يف األظهر.  وإذا اردمت للبنني كرامة

 ج

 وهو ینصح الناس بعدم النكاح وإن خافوا اإلمث فالنكاح دون اإلجناب والنسل. یقول: 
 97فأعرس وال تنسل فذلك أحزم. نصحتك ال تنكح فإن خفت مأمثا

 

وال ولتشاؤمه یهاجم املرأة ویقبحها. وال سيما يف جمال ترویج النسل واالجناب. فهو خياطبها ویطلب منها أن تكون مثل النجوم اليت ال تلد، 
 تكون كاليت ضاق أبوالدها البالد. یقول:

 حرصها عليه ظهارأو كان   اي ليت آدم كان طلق أمهم
 

 98فلذلك تفقد فيهم األطهار.  ولدهتم يف غري طهر عاركا
 

 وهو ال یرى ما ولدته النساء ولدا فارسا وإمنا هن یلدن القبور، یقول:
 99ــدك مه وإمنا ولدت قبورا.  جاي حصان النساء كم فارسا ولـ

 ج

 ویقول:
 100ال تلد الناس وال حتبل  فليت حواء عقيم غدت

 

 هو یهاجم اآلابء حىت يف القبور، فيخاطبهم بقوله:ولشدة غيظه 
 جتاوز هللا من سرائركم اي أمة يف الرتاب هامدة

 

 وال دنومت إىل حرائركم اي ليتكم مل تطؤوا إماءكم
 جج

 101فنحن من بعد يف جرائركم أن اسرتحتم مما نكابده
 

 :واملصادر اهلوامش
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