
الفصل الرابع

رىأيب العالء املعحتليل شعر 

رىأيب العالء املعشعر نص.أ

الـــــــــــنفس علـــــــــــم عـــــــــــن  تعريـــــــــــف ةالباحثـــــــــــتىف البـــــــــــاب الســـــــــــابق بينـــــــــــ

أن تطبــــــــــق ىف أبيــــــــــات أشــــــــــعار ةريــــــــــد الباحثــــــــــتفهــــــــــذا ، و تعريــــــــــف الســــــــــلوكية

ية تشــــــــــــمل علــــــــــــى ثالثــــــــــــة كمــــــــــــا عرفنــــــــــــا أن الســــــــــــلوك. رىأيب العــــــــــــالء املعــــــــــــ

علـــــــــــىتالقـــــــــــوة والغضـــــــــــب هـــــــــــذه كلهـــــــــــا دلـــــــــــاحلـــــــــــب و : ر هـــــــــــي صـــــــــــناع

األبيــــــــــــات قالــــــــــــه الشـــــــــــــاعر ىف ه وهــــــــــــذ. شــــــــــــعور النــــــــــــاس و نفســــــــــــية النــــــــــــاس

:باملوضوع وهو يشعر مبرض ألن احلب عند الشاعر عذاب، حبه

."نشيدةاحلب."١

وََكَأينِّْ َما قـُْلُت َواْلَبْدُر ِطْفٌل        

ُفَواِن # َوَشَباُب الظََّالِم ِىف اْلُعنـْ

َوْجَنِة احلُْبِّ ِىف اللَّْو َوُسَهْيُل كَ 

ِن َواْلَقْلُب اْلُمِحبِّ ِىف اْخلََفَقاِت #

٣٦
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رَِار َكَما َتْسَر  َيْسرَُع اللَّْمَح ِىف امحِْ

َع ِىف اللَّْمِح ُمْقِبَلَة اْلَغْضَباِن #

ُمثَّ َشاَب الدَُّجى َفَخاَف ِمَن اْهلَْج 

ِر فـََغطَّى اْلُمِشْيُب بِالزَّْعَفَراِن #

الَ قَاَك ِىف اْلَعاِم الَِّذْى َوىلَّ فـََلْم  

َلًة ِىف قَاِبٍل # َيْسأَْلَك ِإالَّ قـُبـْ

ِاَذا َما اْهَتاَج َاْمحَُر ُمْسَتِطيـْرًا    

#

صغري ولكن له قيمة هاّمة جّدا رأيت شيئالشبابهذا الشعر يبحث عن 

. شرحين أستطيع يبداية احملّبة نفسها ال . و احلبهالشيئ الذي. اوأعلى

إن يكن قد صادق . ا حقابشعور مفاجئ من يظهر ىف ضمرينا واذاكان احلب صادق

.سبب ىف جل غري املرغوب فيهايإعتقد أن 

ألنه اليزال . ىف بداية الكبار عادة ما بيدأ ىف الذمو ىف احلب إزدهرت ىف الكبد

ىف بداية مرحلة البلوغ، ولذلك فإن علم النفس شخص اليزال غري مستقرة، ال ميكن ان 

تكون مستقرة، وبالتاىل فإن الغالبية العظمى من شخص القبض على الروما نسية 
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العديد من الذين ال بستطعون السيطرة على ) بداية اليوم(املشكلة ىف هذا الوقت 

. وغريها) احلزن تنتهى(أنفسهم، مما قديؤدى اىل العداوة وإلتفصال غري صارة 

يات فقط، مث ال أعتقد ولذلك إذا كنا نريد ان نقيم العالقات الىت ال يلعبون مبار 

أن جمردة احلب هو هدية من العلى القدير. ن املشكلة هى مشكلة تافهة الروما نسيةأ

أن نقدر ونمتيتالشخاص معينني الاو . منهولكن كل انسان لديه تشعر كبري . للغاية

عور الذى ينمو ىف داخلة بطريقة الش

. ازدهرت ال يزال ضمن له

شخص قد مورِط من الرما نسية، وسوف يكون كل شيئ رائح، حىت تلك الىت 

عادة ما تكو 

وهذا الشعور مواصلة إستكشاف . سوف ميكن أن تنشأ ملك هلم فقط على حّد سواء

. كل الظّل الدقيقة الىت تطارد دائماله. جاء كل طعم الثانية ىف حياته. النفس البشرية

.شيئا عن نفسهكل يوم، كل أسبوع، ىف كل وقت دون ان تذكر

عند هذه العملّية هو التعامل مع الواقع املعبود من القلب، ما هو شعورك له،

يدق القلب بسرعة . نتظام القلب مرتعس، مل يعرف األجناه الذى سيتواصلاورأى عدم 

. ملتابعة إيفاع القلب، فاقد الوعى املضطرب شيئ مبكن ان يكون حمسوسا
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الرياح اإلحنراف 

.مة اإلهلية املمنوحة للمخلوقاتاحلب من النع. دون وجود احلب 

"ايب العالء املعري حياة"شعر.٢

عفــــــــــــــــــــــــــــــاف واقــــــــــــــــــــــــــــــدام وحــــــــــــــــــــــــــــــزم # 

ونائل 

فيةاعندي وقد مارست كل خ

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق واش اوخييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب # 

نائلتعدذنيب عندقومكثرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ىل #  والذن

االاوألوالفواضيل 

دفمن هلمقدسار ذكري يف البأل



٤٠

بإخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءمشس # 

ضوعؤهامتكامل

يهم الليا يل بعض ما انا مضمر

ويثقل رضوى دون مااناحامل# 

خري زما نهن كنت األإين و إو 

الت مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مل تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطعه # 

وائل األ

انتقل إىل بغداد، يف أيب العالءاملعري عندمانحياة هذا الشعر يبحث ع

كان وجوده يف عالقةاملعري  مع شباب بغداد، حيظى باحرتام  . ٣٨٧العام 

ومع ذلك، وقال انه أيضا ال . م كانوا يعرفون بالفعل كان الرجل الرائدة

ميكن فصلها عن السيئات اآلخرين، أي أولئك الذين لديهم طبيعة اخلبث يف 

. . قلبه

مث . تلميحات املغرضة خفيةعل الجيلها الدفاع أيب العالءاملعريمرتضاملتنيب، و شريف
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عاد يف . سفر التكوين بصمة الرحم يف قلبه. مت طرده من الغرفة مع قوة االنتباه

عاد إىل . 

.بغداد وبلدةاملعرىاليسار

رب قد كان اخل. تقد ماتالعودة إىل وطنهم، وعرف أن أمهأيب العالءاملعري

. هز له، آسف جدا لرتك بغداد

وحيظر عليه أن يأكل حلم أي حيوان املنتجة او البيض، مما جيعل منزله كمكان 

ضمن احلياة ، ييؤلف، وتعلم الغناء وشعرميكن أن لطلب العلم، لقضاء عمره أن 

.نعاةويبعد بعيدا عن العصياراويعيش مع العاطفة والعبادة، عليك م

"ياشباب الديار"شعر.٣

١وأغدو ولو أن الصباح صوارم

٢وأسرى ولو أن الظالم جحافل#

وإن كان يف لبس الفىت شرف له

1.Al-Awa’il: orang-orang terdahulu
2.Shawarim: Keras
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فما السيف إال غمده واحلمائل# 

وىل منطق مل يرض ىل كنه منزل

على أنىن بني السماكني نازل# 

يشتاقه كل سيد 3لدى موطن

ويقصر عن إدراكه املتناول#

ينافس يومى ىف أمسى تشرفا 

4وحتسد أسحارى علي الـأصائل# 

الليايل بعض ما أنا مضمريهم 

5ويثقل رضوى دون ما أنا حامل#  

ــــــــــــــالشــــــــــــــعر هــــــــــــــداىف ان يكــــــــــــــون رىأيب العــــــــــــــالء املعــــــــــــــيبحــــــــــــــث عن

ـــــــــك عـــــــــاش ، الزاهـــــــــد  كـــــــــل أيرىوهـــــــــو ال يريـــــــــد عـــــــــن أيب العـــــــــالء املعحـــــــــني ذل

حريــــــــــة إن اهللا خلــــــــــق النــــــــــاس . فكــــــــــرة والــــــــــروح احلريــــــــــةم و يــــــــــرتك املــــــــــال احلــــــــــ

3.Jahafil: tentara yang beringas
4.Mautin: Negri
5.Mudhmir: menyembunyikan
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وطلقيــــــــــــة ال يــــــــــــرتبط بشـــــــــــــيئ مــــــــــــا مثــــــــــــل نـــــــــــــور الــــــــــــذى ينــــــــــــور الســـــــــــــماء ىف 

.الصباح

ووضـــــــــــــوح ، رىســـــــــــــهولة األلفـــــــــــــاظأيب العـــــــــــــالء املعومـــــــــــــن الشـــــــــــــعر 

و هـــــــــــــو حيـــــــــــــب ىف كتابــــــــــــــة ، ٦والزهـــــــــــــد ىف احملســـــــــــــنات، األفكـــــــــــــار وترتيبهـــــــــــــا

أكثـــــــــر شـــــــــعره بـــــــــني عـــــــــن النفســـــــــية اإلجتماعيـــــــــة كمـــــــــا . الشـــــــــعر عـــــــــن احليـــــــــاة

لشـــــــــعر الـــــــــذى يشـــــــــرح النفســـــــــية لكـــــــــن متعلقـــــــــة ا، ىف املاضـــــــــىةقـــــــــدم الباحثـــــــــ

.باإلجتماعية

أيب العالءاملعــــــــــــــري قويــــــــــــــة جــــــــــــــدا وهلــــــــــــــا املثــــــــــــــل العليــــــــــــــا، ومقاومــــــــــــــة مذهلــــــــــــــة 

.واجلهد الدؤوب يف االمتحان هذه احلياة

نا حية السلوكية و شرحهاليب العالء املعري من أشعر .ب

ـــــــــــ ـــــــــــم تكمـــــــــــا بين الســـــــــــابقة أن الشخصـــــــــــية هـــــــــــي أســـــــــــاس مـــــــــــن العل

والعلـــــــــم الـــــــــنفس هنـــــــــا دراســـــــــة عـــــــــن الـــــــــروح أو الـــــــــذات أو العقـــــــــل ، الـــــــــنفس

وهـــــــــــــذه الدراســــــــــــــة لــــــــــــــيس تبحــــــــــــــث . ىف أداء العمـــــــــــــل ىف الســــــــــــــلوك النــــــــــــــاس

٢٦٥.ص، )جمهواللسنة ، مملكةالعربيةالسعودية: جمهوالملكان(، األدبوالنصوصلغريالناطقينالعربية، حسنخميساملليجي٦



٤٤

كـــــــــــل فـــــــــــرد ىف ، عـــــــــــن اجلســـــــــــم اإلنســـــــــــان وأعضـــــــــــائه بـــــــــــل الـــــــــــروح اإلنســـــــــــان

ــــــــــــه روح وشخصــــــــــــية خمتلفــــــــــــة ــــــــــــدنيا ل ــــــــــــاس ونفســــــــــــية . هــــــــــــذا ال شخصــــــــــــية الن

والدراســــــــة الـــــــــىت ، س البـــــــــد متــــــــأثرة مبجتمـــــــــع الــــــــذى عـــــــــاش فيــــــــه النـــــــــاسالنــــــــا

ـــــــــــد الســـــــــــلوكي. الدراســـــــــــة الســـــــــــلوكية ال نيعن

ميكـــــــــن دراســـــــــتها مبجـــــــــرد حتليـــــــــل احليـــــــــاة الشـــــــــعورية خصوصـــــــــا بـــــــــل علينـــــــــا أن 

.ىف نفسية الناس

دراســــــــــة ا ىف هــــــــــذا الفصــــــــــل ســــــــــوف تنــــــــــاول بــــــــــثــــــــــةلباحولــــــــــذلك فإنا

األمــــــــــور بــــــــــني هختلــــــــــف أشــــــــــكاهلا ومــــــــــا يــــــــــدور بــــــــــني كــــــــــل هــــــــــذالنفســــــــــية مب

نفـــــــــــــوس النــــــــــــــاس وكــــــــــــــذلك تـــــــــــــأثري اآلخــــــــــــــرين ىف. النفســـــــــــــية و الشخصـــــــــــــية

أن تطبـــــــــــــق ىف أبيـــــــــــــات شـــــــــــــعر أيبةريـــــــــــــد الباحثـــــــــــــتثـــــــــــــو . إجبابيـــــــــــــا وســـــــــــــلبيا

:وهي كما يلي. عالء املعرىال

وََكَأينِّْ َما قـُْلُت َواْلَبْدُر ِطْفٌل        

ُفَواِن # َوَشَباُب الظََّالِم ِىف اْلُعنـْ



٤٥

َوْجَنِة احلُْبِّ ِىف اللَّْو َوُسَهْيُل كَ 

ِن َواْلَقْلُب اْلُمِحبِّ ِىف اْخلََفَقاِت #

رَِار َكَما َتْسَر  َيْسرَُع اللَّْمَح ِىف امحِْ

ْقِبَلَة اْلَغْضَباِن َع ِىف اللَّْمِح مُ #

ُمثَّ َشاَب الدَُّجى َفَخاَف ِمَن اْهلَْج 

ِر فـََغطَّى اْلُمِشْيُب بِالزَّْعَفَراِن #

األبيـــــــــات مـــــــــن الشـــــــــعر الـــــــــذى قـــــــــال الشـــــــــاعر أنـــــــــه ىف حـــــــــال هوهـــــــــذ

احلـــــــــب إىل اآلخـــــــــرين وخيـــــــــتص هـــــــــذا الشـــــــــعر حـــــــــب املـــــــــرأة ويقـــــــــال أن املـــــــــرأة 

. تتعلق فيه

مل لــــــــــــــــيس ىف يشــــــــــــــــعر مبــــــــــــــــرض واآلعــــــــــــــــالء املعــــــــــــــــرىالوأبــــــــــــــــكــــــــــــــــان 

. وهـــــــــذا يقـــــــــال عنـــــــــد إبـــــــــداء شـــــــــعر حبـــــــــه. جســـــــــده واملاديـــــــــة بـــــــــل ىف روحـــــــــه

.       حبه إىل اآلخر وهذا كالعذابأنزل دموعه عند 

ىف ، احلـــــــــــــــب يـــــــــــــــأيت وحنـــــــــــــــن ال نعـــــــــــــــرف وقتـــــــــــــــه ألن ســـــــــــــــر مـــــــــــــــن اهللا

.ميرض وال يطمئنان ىف عيشه كل يومعالء املعرىالأيبإنتظاره 



٤٦

يــــــــــــــات الشــــــــــــــعر ظــــــــــــــالل احلــــــــــــــب ىف حيــــــــــــــاة إذا يــــــــــــــرى ىف هــــــــــــــذه األب

ــــــــــد هــــــــــذاملنحىناملعــــــــــرىالشــــــــــاعر ومل يقــــــــــف تعلــــــــــق  ــــــــــل تعــــــــــداه ، بــــــــــاملرأة عن ب

املعــــــــــــرىوكــــــــــــان ، ســــــــــــكب فيهــــــــــــا ذوب قلبــــــــــــه، إىل آفــــــــــــاق مرتاميــــــــــــة الــــــــــــرؤي

.  يصور احلب بالسقام واآلمل ألن حب الشايب عفيفا ولطيفا

رىمن أيب العـــــــــالء املعـــــــــتعبـــــــــريا ممـــــــــا يعـــــــــاين منـــــــــه الثـــــــــاىنالشـــــــــعر جـــــــــاء

أيب يبــــــــــــني شــــــــــــاعر ، "رىأيب العــــــــــــالء املعـــــــــــيــــــــــــاةح"عـــــــــــن ولشـــــــــــعر النفســــــــــــيها

م و مــــــــــريض عنــــــــــدما توفيــــــــــت األرىأيب العــــــــــالء املعــــــــــحيــــــــــاةرىــــــــــأنالعــــــــــالء املع

ن أبعينانــــــــــه و يســــــــــعر حــــــــــزن مث يــــــــــرتك عــــــــــن الــــــــــدين  مث يكــــــــــون بزهودحرمــــــــــه 

أيب وهـــــــــــذا يعـــــــــــين أن . نشـــــــــــاءكـــــــــــل اللحـــــــــــم و ينتهـــــــــــي حياتـــــــــــه ليســـــــــــنع اإلأي

: رىويقال ىف شعرهالعالء املع

عفــــــــــــــــــــــــــــــاف واقــــــــــــــــــــــــــــــدام وحــــــــــــــــــــــــــــــزم # 

ونائل 



٤٧

اعندي وقد مارست كل خفية

يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق واش اوخييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب # 

نائلتعدذنيب عندقومكثرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ىل #  والذن

االاوألوالفواضيل 

دفمن هلمقدسار ذكري يف البأل

بإخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءمشس # 

ضوعؤهامتكامل

يهم الليا يل بعض ما انا مضمر

ويل رضوى دون مااناحامل# 

خري زما نهن كنت األإين و إو 

وائل الت مبا مل تستطعه األ# 



٤٨

الـــــــــذى قـــــــــال الشـــــــــاعر أنـــــــــه ىف حـــــــــال األبيـــــــــات مـــــــــن الشـــــــــعرهوهـــــــــذ

م و مــــــــــــريض بعينانــــــــــــه و يســــــــــــعر حبــــــــــــزن توفيــــــــــــت األنأل. زن و الغضــــــــــــباحلــــــــــــ

كـــــــــــــــل اللحـــــــــــــــم و أن يأمث يـــــــــــــــرتك عـــــــــــــــن الـــــــــــــــدين  مث يكـــــــــــــــون بزهودحرمـــــــــــــــه 

.نشـــــــــــاءينتهـــــــــــي حياتـــــــــــه ليســـــــــــنع اإل

املعــــــــريكــــــــان اخلــــــــرب قــــــــد هــــــــز له،آســــــــف جــــــــدا. وعرفــــــــت أن أمهــــــــا قــــــــد مــــــــات.قلبــــــــه

. رتك بغــــــــــدادمث يــــــــــ

و البـــــــــيض، ممـــــــــا جيعـــــــــل منزلـــــــــه كمكـــــــــان أه أن يأكـــــــــل حلـــــــــم أي حيـــــــــوان املنتجـــــــــة عليـــــــــ

ميكن أن لطلـــــــــــــــب العلـــــــــــــــم، لقضـــــــــــــــاء عمـــــــــــــــره أن يؤلـــــــــــــــف، وتعلـــــــــــــــم الغنـــــــــــــــاء وشـــــــــــــــعر 

.مع العاطفة والعبادةويعيش تضمن احلياة 

" يا شباب الديار"اشعار قوة .٣

٧وأغدو ولو أن الصباح صوارم

٨وأسرى ولو أن الظالم جحافل#

وإن كان يف لبس الفىت شرف له

7.Al-Awa’il: orang-orang terdahulu
8.Shawarim: Keras



٤٩

فما السيف إال غمده واحلمائل# 

وىل منطق مل يرض ىل كنه منزل

على أنىن بني السماكني نازل# 

يشتاقه كل سيد 9لدى موطن

ويقصر عن إدراكه املتناول#

ينافس يومى ىف أمسى تشرفا 

10وحتسد أسحارى علي الـأصائل# 

ليايل بعض ما أنا مضمريهم ال

11ويثقل رضوى دون ما أنا حامل#  

يشعر أيب العالءاملعري رىأيب العالء املعيبحث عنالشعر هداىف

جدا وهلا املثل العليا، ومقاومة مذهلة واجلهد الدؤوب يف قويباالقوةوهو 

.االمتحان هذه احلياة

9.Jahafil: tentara yang beringas
10.Mautin: Negri
11.Mudhmir: menyembunyikan



٥٠

هو العمل . سنة١١يف سن مبكرة، أي . الشباب الطموحنيهدا شعر يصف و 

الوحيد هلا كتب قبل أن يسافر إىل بغداد، ولكنه سجل فقط بعد عودته من 

بغداد، لذلك هناك بعض قصيدة كتب أثناء وجوده يف بغداد وعند عودته يف 

. مع رة وضعت يف هذه املختارات

يف وقت . ى االضطرابات السياسية اليت وقعت يف وقت واحد يف سورةفعل عل

الساللة احلاكمة يف حلب احلمدانية هو الذي ظهر ألول مرة خالل 

بعد أن القليل من هيبة قليال من ساللة اليت انتهت تراجع . القيادةسيف الدولة

).١۰٩٤-١٠۰٤(احلمدانية جزر اختفت وحلت حملها ساللة مردةمردشية 

يف طبيعة وانه قوي جدا يف حياته املعيشية مبساعدة من عائلته وكان يفعل كان

دائما جيدة، والقدرة على قراءة األعمال األدبية تشمل حنو الرمحة والعزة 

.والصداقة احلميمة


