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  أبو العالء المعري واللغة
  )ه٤٤٩ - ٣٦٣(

  ر عبد الكريم األشت. د
 - ١  -  

ي أمالها أبو العالء يف  سؤال البد أن يواجه من ينظر يف الكتب والرسائل الت
هل كان يقيم بناء أعماله اإلبداعية من : عزلته الطويلة، يف بيته الذي دفن فيه

ُانه، أو يلغزينفث فيها من روحه، وينطقها بلس: مفردات اللغة
ا، ويصلها )١(  

بالقرآن الكرمي أو احلديث الشريف، أو احلديث املأثور، أو الشعر العريب، منذ 
أنشده أصحابه إىل عصره، أو يصلها بالتاريخ ورجاله، أو ببعض أعالم الثقافات 
ًاألخرى، أو يديرها على حماورها الداللية، فيستنطقها مقطعة حينا، وموصولة  ّ

ي يصوغها خياله، على األرض،  سياق األحداث واملواقف واحلوارات التًحينا، يف 
َّيف عاملنا الذي حنن فيه، أو يف العامل اآلخر الذي تتبع أخباره وصوره يف تراثنا 

ًي تتبعا ال يعنينا هنا أن حنكم على معتقده فيه، وجيب علينا يف الوقت نفسه  الدين
  .كتم رأينا فيهأال نستنطق دالالته الظاهرة واخلفية ون

َرك اللغوي احلافل  ما الغرض الذي كان أبو العالء يف هذا املعت: والسؤال هو التايل
هل كان يرمي إىل تعليم اللغة، أم كان يرمي إىل كتابة أثر إبداعي يستنفد : يسعى إليه

رى،  ر عن حقائقه الكب ََفيه قدرات خياله املشبوب يف عتمة العامل من حوله، والتعبي
ّ حنو ما كان يراها، أو ينفس فيها عن كربه الذي يعيش فيه، أو يلجأ إىل اللعب على
ّي باللغة، يقطع به ملل عزلته الطويلة، أم لعله كان يريد أن يعوض عن إحساسه  الفن

                                                            
  .إلغازه يعتمد التوريات البديعية يف الغالب) 1(
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ِّبالنقص، فيذكر املبصرين من حوله بقدراته اللغوية والفكرية الت ي قد ترفعه عنهم  ُ
 أبعد، فاختذ من اللعبة اللغوية، ما يصرف متتبعه عن ًدرجات، أم لعله ذهب مذهبا

ًاملسالك الفكرية اليت متثلها سبيال إىل عوامله اإلبداعية، يف التعبي ر عن قضايا احلياة  ّ
ا، أيا كانت مصادرها، تغطية أو متويها  ي مل يستطع أن يطمئ األخرى الت ًن إىل مرويا ًَّّ

ًأو تعمية أو صرفا عنها إىل مسائل ا   للغة؟ً
إن أبا العالء كان : يف تراث أيب العالء ما نستطيع أن ننتهي معه إىل القول

يرمي إىل هذا كله، ولكن جوهر السؤال يظل يقف عند الغرض التعليمي والغرض 
ّهل كان يسخر اللغة، على النحو الذي وصفناه، للغرض التعليمي، أم : اإلبداعي

ًكان يسخرها للغرض اإلبداعي، وفاء مبا  ر عنه، ليستنفد به  كان يرمي إىل التعبيّ
  إحساسه مبعاين احلياة وبنفسه وبالناس واألشياء من حوله؟

هل ساقه تعليم اللغة إىل خلق عوامله : ًن جعله سبيال إىل اآلخر مث أي الغرضي
  ًاإلبداعية، أم جعل من خلق األثر اإلبداعي سبيال إىل تعليم اللغة؟

) رسالة الغفران( و- آثاره اليت نقف عليها هنا ي على هذا، وحنن نقرأ  وينبن
َأن نويل اهتمامنا األول سعة األفق اللغوي الذي جالت فيه، أو : - هي احملور فيها ْ

َنوليه جوانب اجلمال يف عوامله اإلبداعية َ.  
ًن معا، على املدى الواسع الذي حتفظه  ن الغرضي على أن السعي للجمع بي

ن  ذلك أن الغرضي. ن ن أعالم اللغويي ده يف تارخينا من بيُآثار أيب العالء، يكاد يفر
ٍحقل يعتمد : ن ن خمتلفي ينتسبان يف ميدان النشاط اإلنساين الفكري إىل حقلي

زم املوضوعية، ويتجه إىل الكشف عن منطق اللغة يف  العمل فيه على القياس، ويلت
ا، وصياغة مجلها وتراكيبها من ا، وبناء وحدا ها، وإحصاء األشباه توزيع أصوا

ُوالنظائر يف أوزان ألفاظها، ودرس العالئق بينها، وحقل يشغل صاحبه فيه بعملية  ٍ
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ّي وما يلزمها، من قوة املخيلة، وقدرة التحرر من ضوابط العقل القائمة  َْاخللق الفن
يف احلياة من حوله لبناء عامل خاص، له مرجعه اخلاص، ومنطقه اخلاص، وظروفه 

ّن مث لغته وصوره ومجالياته اخلاصةاخلاصة، وم َّ.  
ا، سخر اللغة على هذا  ّولست أعرف ندا أليب العالء، يف تاريخ لغتنا وأد ِ

ًالتعليمي واإلبداعي، حىت ليصعب أحيانا أن : ًن معا املدى الواسع هلذين الغرضي
ما ّأيه: ي ًن كان وسيلة للغرض اآلخر، أعن ُّن، أي الغرضي حندد، على وجه اليقي

ي أشرنا إليها منذ قليل  ّكان الوسيلة، وأيهما هو الغاية، إن مل تكن الغاية الت
) ّصرف املتلقي إىل مسائل اللغة عن تأمل خلفيات صوره ومعانيها للعامل اآلخر(

  !ترد يف آخر املطاف
قد يعرض لنا هنا التمثل باهلمذاين، بديع الزمان، كاتب املقامـات 

ِد تعليمي سخر له تقنيات سردية، اعتمد هلا، مثل  فقد كتبها لقص،( ه٣٩٨ت( ِْ ّ
ن على  ُ، فواصل مسجوعة تعي)القرن اهلجري الرابع: مها يف عصر واحد(املعري 

رة، يتضح فيها الغرض  ّحفظها، ولكنه وزعها على جمموعة من احلكايات القصي
ًإنه مل خيلق عاملا فكريا مو. ي عن طلب التحديد ًالتعليمي اتضاحا يغن ً

ًحدا يستغرقه  ّ
زوع اللغوي فيها من ناحية أخرى مل  كتاب بتمامه، تدور وقائعه كلها فيه، مث إن الن

  .َّيبلغ ما بلغه يف آثار املعري من العمق والسعة وترامي األطراف
ّإن ما اجتمع للمعري من قدرات الفكر واملخيلة، وغىن التكوين الثقايف، وقوة 

رى، وحرارة اإلحساس مبا هو فيه،  الوجود الكبالذاكرة، واضطرام النفس مبقاصد 
مع لذعة احلرمان من نعمة البصر، منحته كلها قدرته املذهلة على استيعاب اللغة، 
ًوإحصاء شواردها وشواهدها، قريبها وبعيدها، زمانا ومكانا، يف جمموع تراثها إىل  ً

ح، ومنحته معها ًرا، حىت كأنه منها، وهو األعمى، يف كتاب مفتو ًأيامه، شعرا ونث
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ي  رها يف خلق عوامل كاملة تقوم فيها اللغة بدور البطولة الت القدرة على تسخي
ًن، فيما نرى أحيانا، عن الغايات الفكرية  تستأثر باالهتمام، ورمبا صرفت العي

ٌي وفرت وقودها أطراف خمتلفة من الثقافات، تستنفد اضطرامه  والنفسية الت َ
  .)١(ة يف فهم ما يقوم من حوله، أو تصديق ما يقال فيهرته العميق الداخلي، وحي

 - ٢  -  
إن ما نقوله هنا يف وقائع الرسالة، ال صلة له باحلكم : ّعلى أنا نعود ونقول

ْعلى معتقد أيب العالء يف الدار اآلجلة، ويف القيامة ويومها، ويف اجتياز الصراط، ومبا 
َّين يعذبون يف النار، فذلك كالم ُيلقى الذين غفر هلم يف الفردوس، وما يلقى الذ ُ

موضعه يف حبوث ودراسات أخرى، وهو ال يعنينا إال مبقدار ما تطالعنا به عواملها 
ا ّي صورها يف أدبه، تعبي الت وما حنن فيه . ًرا عن حقائقه الداخلية وصلة اللعبة اللغوية 

ء يف رسالة الغفران ما الذي رمى إليه أبو العال: اليوم سبق أن مجعناه يف هذا السؤال
ًي صاغتها خميلته، ووسعت قدرا  وهي، على ما نعلم، يف رأس آثاره اإلبداعية الت(

                                                            
، على رسالة ابن )الغفران(ًليس من شك أبدا يف اطالع أيب العالء، قبل أن ميلي ) 1(

 اليت رحل فيها، مع شيطانه، ))التوابع والزوابع(((:  ه٤٢٦ - ٣٨٢(ُشهيد األندلسي 
ًرا من الشعراء، واستمع إىل شعرهم  ن وكثي ًرا من الشياطي إىل عامل اجلن، والتقى فيها كثي
م) التوابع(ن  أو شعر من أوحى الشياطي وقد كانت الصالت . إليهم من أصحا

َّن ميسرة  ن اجلانبي ن األندلس واملشرق قائمة، وتنقل الكتب بي الفكرية والثقافية العامة بي
ُر من عشرين عاما بعد موت ابن شهيد مث إن املعري عاش أكث. ُُسبله لى أن الصلة ع. ً
ًما تزال تستلزم دراسة مفصلة، مع اإلقرار مقدما ) التوابع والغفران(ن  ن الرسالتي بي ّ

ًن يف الرحيل عن عامل احلس إىل عامل اخليال واجلمع بينهما معا يف  ّبنشاط املخيلتي
ُصوغ املواقف واألحداث، وسبق ابن شهيد يف متثلها وإنطاق احليوان يف بعض 

ًبعض املرويات فيها، على حنو قريب جدا مما جنده يف مشاهدها، ونقد  ٍ   ). الغفران(ّ
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اللغوية واألدبية والدينية واالجتماعية والتارخيية والفلسفية، : ًضخما من ثقافاته املنوعة
ِوإدراكه الفين املفطور واملتمرس، وإحاطته بت طه من راثنا الشعري، إىل عصره، مبا خال ِ

ر اجلمايل عن رؤاه، وما يشغله  ُالرغبة يف التعبي): ِاختالف الروايات وتأويلها وردودها
من أمور العقيدة والدين واملوت، وما وراء املوت، والوجود مبجموعه وقضاياه 

ّرى، أو الرغبة يف تكوين نص ميليه، يعلم به اللغة، ويوضح منطقها يف بناء  الكب ّ ُ ٍّ
ا، ويف أصوا ا عن  ا، والتماس أصوهلا يف الطبيعة، ويصرف املهتميوحدا ن 

ا من حوله؟  مسالكه الت ّي اختارها يف عوامله اإلبداعية، ومحلها آراءه اجلريئة يف مرويا
ر، أو  ًهل جعل اإلبداع سبيال إىل تعليم اللغة ال غي: ي ما كنا قلناه بكلمة واحدة أعن

ْعي على هذا القدر من اإلثارة والغىن واجلرأة ّجره تعليم اللغة إىل كتابة نص إبدا
  واجلمال؟

ّحنسب الرجوع إىل بعض آثار أيب العالء اإلبداعية األخرى يعاون يف الرد  ِ

ً، جتريان أيضا )١()رسالة الصاهل والشاحج(، و)رسالة املالئكة(على السؤال، فإن 
يف ) جع احلمائمس(ِ، وكتابه )٢()القائف(على هذا النَّسق، وما نعرفه عن رسالة 

ًالعظة واحلث على الزهد، يذهب هذا املذهب أيضا ًفما نقوله مستخلصا من . ّ َ
لقد تكلم يف . ، ينطبق على ما ميكن أن نقوله يف الرسائل األخرى)رسالة الغفران(
ًمثال، على لسان احلصان والبغل، فساق كالما جند ) رسالة الصاهل والشاحج( ً

ُولو مجعت أطراف املعرفة ). رسالة الغفران(دوس ّمثله على لسان احلية يف فر
ّ، وجدناها ال تقل عن أطراف املعرفة )الصاهل والشاحج(والسعي إليها يف 

معرفة ما يف الكتب وما وراءها، : إن مل تكن تزيد عليها) الغفران(والسعي إليها يف 
                                                            

  .الفرس والبغل) 1(
  .تتبع األثر: من القيافة) 2(
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ان، يف وقت ره والغاية من خلقه، ومعرفة ما عند الناس واحليو ومعرفة اإلنسان ومصي
ا جند مثلها يف . واحد ، )الغفران(وما جند فيها من شروح اللغة ونقد الروايات وروا

قرب غزو (بقوة الصلة بأحداث العصر ) رسالة الصاهل والشاحج(وإن انفردت 
ا ي  أعن(فقد اختذ من اللغة وقضاياها فيها ). باسيل ملك الروم حلب وما حييط 

ول رأيه من ورائها يف عامل املالئكة عن طريق اإلمعان يف ًذريعة يق) رسالة املالئكة
ا،  ا أمساء غي وهو يعلم علم اليقي(مناقشة معاين أمسائها وأوزا َر عربية عروبة  ٌن أ ٍ

الشيخ (ّ، حىت إن كراتشكوفسكي وقيم مكتبة األزهر )ي يعرفها العربية الت
َكيف مل حيرق الرجل مع رسالته ا: يعجبان) احملمصاين ي أمالها يف عزلته  لتُ
ّوليس يعين هذا الذي نقوله، تناسي ما كنا أشرنا إليه يف كل رسالة، ! )١(اخلصبة

ُمن خصوصية املوضوع أو املوضوعات اليت طرحت فيها، وإن كانت الغاية 
ٍالتعليمية تشخص فيها مجيعا، على حنو يستأثر بانتباه القارئ، كيفما اجته فيها ً.  

، فقد وجدنا أبا )رسالة الغفران(الغرض التعليمي، إىل ونعود، يف جالء هذا 
ًالعالء جينح فيها إىل شرح بعض املفردات خالل اإلمالء، شرحا مقصودا ال يبعد  ً

فهو إذا . أن يكون ختلل إمالءه على من يكتب عنه من أهله أو طالبه وقاصديه
  :ورد يف أوله) ٢٠٨ص(ًأملى شعرا للنابغة اجلعدي 

ٍولقد أغدو لشرب أنف  ََاألرض ربشقبل أن يظهر يف  ُُ ْ َ 
َتسق اآلكال من رطب وهش ْ َ ٍمعنا زق إىل مسهة  ِ َُّ ّ ِ 

أرض ربشاء، إذا ظهرت : ََأما ربش فمن قوهلم((: عاد بعد روايته، فأملى قوله
ا مقلوبة عن برشاء  َّوأما السمهة ]. األرض املعشبة[فيها قطع من النبات، وكأ ُّ

َ تتخذ من اخلوص، وأما خشش فإن أبا عمرو الشيباين ذكر يف ُّفشبيهة بالسفرة ُ ُ
                                                            

  ).٦٢( ص ))مقالة حنوية أم رسالة إحلادية؟((: مع املخطوطات العربية لكراتشكوفسكي) 1(
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َّْأن اخلشش ولد الظبية) كتاب اخلاء( ُ((.  
ّ، قطع إمالءه، وعقب عليها )٢٧١ص ( يف إمالئه ))األوفاض((وإذا ذكر 

ِالغضرم((وإذا ذكر . ))ّ بلغة طيئ)١(واألوفاض مثل األوضام((: بقوله ْ :  يف قوله))ِ
ّوالغضرم تراب يشبه اجلص((:  أضاف))ًرا رم عبيِوألتمس من الغض((   .ر ومثله كثي. ))ِ

َورسائله األخرى، أن ممليها يكث) الغفران(ًوواضح جدا لقارئ  ُ ر من الغريب  َّ
بقصد تعريف القارئ به وبقضايا اللغة يف اإلمجال، وليس مينع أن يكون قصد 

س من ميل ابن القارح إىل أن َمعها إىل أن يروع ابن القارح بسعة معرفته للغة، ملا مل
ي  ّيذكره، يف رسالته إليه، بقدراته اللغوية، إضافة إىل إحساس القارئ بالسخرية الت

مجل الدعاء العارضة، جماراة ملا ورد منها، عن قصد ) الغفران(استنبطت يف 
  .مقصود، يف رسالة ابن القارح

َمر بن تولب، ي النَّ ولعل تتبع حكاية خلف األمحر، يف تعليقه على بيت َ ِ - 
ي تناولت أبا العالء بالدرس، من طرف اإلشارة  رت اإلشارة إليها يف الكتب الت وكث

ي عن كل بيان، فقد أخذ يستبدل بالكلمة  ُ تغن- َّإىل السعة يف ثقافته اللغوية 
رة يف قافية البيت األول قوايف أخرى اتسعت هلا معرفته املذهلة باللغة، حىت  األخي

، أن يظن )ن الدكتور طه حسي(وف املعجم كلها، فهيأ لبعض القراء، استوىف حر
ّفيه الذهاب إىل اللعب مبفردات اللغة، ميضي به أوقاته يف عزلته اململة ُ دون أن ! َ

ا يشي   .ر الدكتور طه إىل املعاين احملتملة النشغال املتلقي 
ثل ما يقول َوجند، من مثل هذا، قدرته على النظر يف التأويل اللغوي، يف م

). ٢٤٥ص(َّ، واشتقاقها من لفظ الزبرجد ))ِزبرج((ابن أمحر، يف تأويله للفظة 
  .ًوالنص ووروده طويلة شيئا ما

                                                            
  .كل شيء يوضع عليه اللحم ويقيه من األرض) 1(
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، كما نلحظ يف رسائله األخرى، روايته قصائد طويلة )الغفران(ونلحظ يف 
) الغفران(من حفظه قد تشغل الواحدة منها ست صفحات من طبعة 

ا  أودعها ذا،)٣٠٤ -٢٩٨ص( ِكرته املعجزة، مع متون اللغة وكتبها وروايا

ا ما ((: وهو الذي كان يقول عن نفسه. ورجاهلا، وما قالوه يف بناء بعض وحدا
ًمسعت شيئا إال حفظته، وما نطقت شيئا فنسيته ً((.  

على أن نقده لعمل الرواة يف مواضع خمتلفة من رسائله، إذ أخذ اللغويون 
ّووها، رمبا نقلوها عن رجل غلط فيها، أو رجل سيئ خمارج رة بروايات ر ًأحيانا كثي ٍ ِ

ْحكر(أو ) جيب(يف ) ِيكب(ِاحلروف، ينطق  ْحجر(يف ) ُ ، فنقده )٢٠١ص) (ُ
ّهنا يكمل سعيه لتعليم اللغة ونشرها، ويصب يف النهاية يف احلقل الذي فتح بيته  َ ُ

 يستجيب فيه وهذا هو اجلانب األساس الذي. له، وقرأ الطالب فيه الكتب عليه
ومن كتب . ًلتكوينه، فإن يف تصانيفه شروحا لكتاب سيبويه كانوا قرؤوها عليه

: ريزي هو الذي كان يقول َّوالتب. ُي قرأها عليه، شرحه حلماسة أيب متام ريزي، الت َّالتب
ا العرب مل يعرفها أبو العالء(( وقد بلغ أن كان هو . ))ْإنه ال يعرف كلمة نطقت 

إنه أملى له : ويقال. ن يف استيعاب اللغة ال ثالث هلما يف املغرب اثنيِوابن سيده 
املحكم(

ُ
وقد جرى يف شروحه لدواوين أيب متام ! ، من حفظه)َّاملخصص(و) 

 بعد أخذه النحو - ويف تكوينه . ًري على املقايسة والسماع معا ي والبحت واملتنب
ُسرد ابن (نحوي يف حلب واللغة على أبيه، وعلى حممد بن عبد اهللا بن سعد ال َ

 - رمها من أصحاب ابن خالويه  ، وعلى غي)َّالعدمي أمساء شيوخه يف املعرة وحلب
ا، ومساعه احلديث على الثقات، وروايته إياه بإسناده ُقراءته القراءات بروايا ُ.  

ا، واستيعابه  ُمن هذا كله يبلغ إحساسه العميق بالسيطرة على اللغة وماد
ا وأساليب صوغها، أن جيد يف نفسه اجلرأة على استعمال أسلوب بناء وحد َا ْ َ
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ِ، وأال يبايل أن يعطف الضميً)أعطى، مثال= أنطى (اللغات الضعيفة فيها 
ر  َ

َر دون العائد، إذا دل عليه السياق، وأن يصرف  َعلى متأخر، أو يستعمل الضمي َّ

َاملمنوع ومينع املصروف، ويفصل بي َعوله، وأن يعكس ن الفعل وفاعله أو مف َ
ِ

ُّرها معرفة، ويقدم ما حقه التأخي ًنكرة وخب) ّكأن(َالقياس، فيجعل اسم  َ ّ ً ر،  َ
ًر بدال من التأنيث  ويستعمل التذكي ًمستندا إىل التأويل، ) يف العدد واملعدود(َ

َويستعمل املصدر يف موضع االسم، ويعطف األمر على املاضي، واملضارع على  َ َ
ًلوحشي والنادر من األلفاظ أحيانا، واجلموع النادرة أيضا، َاألمر، ويستعمل ا َ ً َ ْ

ًويعتمد السماع أحيانا كثي ًرة، حىت ليجد يف نفسه القدرة على أن يطلق حكما  َ ُ َ ُ َ
إذا رفضته طبيعة العربية، وإن ! ))إن هذا ليس من كالم العرب((: ًرما يقول فيه مب

ُالسماء، فيسأهلما عن مسألة لغوية، ََوقد حياور ملكني من مالئكة ! ّأقره القياس
ّولعله يف هذا يشبه، على حنو ما، املتنيب يف بعض ترخصه ! مث جييب عنهما هو

ُمبا تدخله اللغة يف باب القياس على الوهم ..) ّبوقات، واحر قلباه إخل(اللغوي 
  .أو اخلطأ

 كما وكان له(وتبدو حساسيته اللغوية البالغة يف اجلانب املوسيقي من اللغة 
، يف التعليق على أصوات الغناء، يف جمالسه اليت ))األحلان((رأينا علم باألصوات 
، واستحضر هلا أعالم الغناء ممن ترتدد أمساؤهم )الغفران(عقدها يف فردوس 

ّيهتم ) رسالة الصاهل والشاحج(وجنده يف . وأخبارهم يف كتب الرتاث األديب
والضروب ((: عض ضروب العروضفقد يقول يف ب) ٦١١ص (ُْبشعر املرقصات 

ْولعل فقد حاسة البصر جعل حاسة ! ))رة فيهن ضعف وانكسار الثالثة األخي
َّالسمع عنده على هذا القدر من احلدة واحلساسية، على حنو ما تكون عليه  ْ

م يوشك أن يستوعب  ر املكفوفي احلال عند أكث ن، فإن مكان السمع يف حيا
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ًر والشعر معا من هذه  قرأ تراث أيب العالء يف النثوإن من ي. ًمكان البصر أيضا
َالناحية يدرك مساحة إحساسه بفقد حاسة البصر، ومكان سعيه للتعويض عنها 

ِّبإرهاف حاسة السمع، وتذوق األصوات، ودقة التميي مث إن الصمت يف . ز بينها ِ
ْسواد الليل وسجوه وامتداده يف داخله جتعله أقدر على التقاطها ومج ِ ِعها، حىت ِّ

ِليمثل ألقدار بعض الناس وتفوقها على غي
ُ ّ ِرها بفضل حبور الشعر بعضها على  َ

وميثل للنقص ).  من رسالة الصاهل٥١٧ص) (مثل الطويل على املنهوك(بعض، 
َ، وجيمع أمور الروم وأحوال )٥٨٧ص(ًيف طاغية الروم عن طريق العروض أيضا 
ُويفيد من .  يف تعقيب واحد جامعَبطارقتهم وأمور العروض يف بعض تعقيباته

). ٥٣٩ص(ِمصطلح العروض يف متثيله حلال هجوم الروم وأحوال الناس فيه 
ويف ). ٥٣٤ص(ِن للعدو وضربه على أقفيته  ن بالقافية يف متثيله للمتصدي ويستعي

ر يصلح  ره من مكان املوسيقا على اإلمجال يف حياته ونتاجه كالم كثي هذا ويف غي
  .ّحبث خاص ميس جانب اإلبداع فيهماأن يفرد له 

ّواخلالصة أن اللغة مثلت يف حياته ما ميثله املاء يف حياة السمكة والضفدع، 
ًفقد يقيم منها عالما من الرموز، ما يلبث أن يكشف عن حقائقه فإذا هو يف  َ

ا، وذلك فيما يسميه  َّحقيقته عامل أقامه من أصوات اللغة ومسميا يف رسالة (َ
َ، كأن جيعل احلسن واحلسي) وما بعدها٣٥١ص ())اإللغاز((): الشاحجالصاهل و َ : ن ْ

َّالفراش الشديد الصلب، واخلل: ّن، وجيعل العليَ كثيبي َ َالرجل املهزول، واجلعفر: َ ْ َ :
الغراب، : َاألمة، واألعرج: اهلامة، واملدينة: ن ّر املاء، وجيعل أم الصبيي َالنهر الكثي

يأخذ هذا كله من شعر العرب، ويأيت منه بالشاهد ! ّ احلياتًضربا من: ِرج ُواألعي
َوقد يؤول األمساء تأويال لغويا يستخلص منه أحكام املستقبل، كما فعل . عليه ً ً ِّ

ا جيش الروم، مبا يفيد هالكهم يف الغزو الذي  بتأويل أمساء البالد الت ي قد مير 



  
٧٤١  ر عبد الكرمي األشت.  د–أبو العالء املعري واللغة 

م وخيبتهم، ) وما قبلها وما بعدها٦٧٣رسالة الصاهل ص (أزمعوه  ْ، ويتنبأ بكسر َ
  ).٥٦٠ - ١ص(ن الزمن واللغة  َّبالربط بي

 - ٣  -  
َإن ما يقوله يف آخر األمر قد ينتهي بنا إىل أن حبه للغة واهتمامه، بعلومها  ّ
ّمجلة دفعه إىل تنويع األساليب يف تعليمها مبا قوى خياله، وحفزه إىل أن يسلك 

ّي، إذ توفرت فيه اجلدة واالبتكار،  الفنبه مسالك خمتلفة حققت له صفة اإلبداع  ّ
متاسك عامله اإلبداعي، وطرافته، وغىن صوره، ورهافة لغته : ُوشروط اإلثارة اجلمالية

ا، وقوة صلته باحلياة ومعانيها وقضاياها الكب ُوغىن دالال رى، فوق عمق الشعور  َ
  .ي ميتح منها وألوان الثقافات الت

إىل العامل اآلخر، واستدعى له فيه، ) الغفرانرسالة (ِهكذا صعد بقارئه يف 
َّن وجلة الشعراء، فحاورهم يف إشكاالت شعرهم الت كما رأينا، كبار اللغويي ي  ِ
ًرا من آرائه يف اللغة وعلومها، ووضع الكالم على ألسنة  وعاها، وعرض معها كثي

ِاملالئكة وخزنة الفردوس والنار، وعلى ألسنة شخوص ختيلهم من اجل ّ ٍ َ ن، فساءهلم َ
ا، ووضع الكالم على لسان احلية واحلمامة والعصفور واألسد  ّيف قضاياها وأوزا
ي  َّوالفأر واحلصان والبغل واجلمل والثعلب والضبع، يف رسائله وكتبه األخرى الت

، إىل جانب ما وصل إلينا )مثل رسالة القائف، وكتاب سجع احلمائم(غابت عنا 
ي وجهها  الت) رسالة اهلناء( البحث، ونضيف إليها هنا ي ذكرناها يف من رسائله الت

ن، مبا  إىل رجل من آل مرداس الذين آل إليهم األمر يف حلب من بعد احلمدانيي
  .ّنراه يوسع من قدراته ومسالكه يف تعليم اللغة

شكا دهره : ًولكن أبا العالء حقق لنفسه يف آثاره اإلبداعية أغراضا أخرى
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ّإلنسان على إطالقه، ونفس عن مهه يف عزلته الطويلةوزمنه وناسه، وهجا ا ّ)١( ،
واستعلى بثقافته وسعة معرفته وحفظه على من كتب إليه، وعرض يف تصويره 
بعض مواقفها ومشاهدها وأحداثها مبا مل يستطع قبوله أو تصديقه من األخبار 

، مبا ال ًوالروايات على إطالقها أيضا، وفيها بعض املرويات ذات الصبغة الدينية
ا إىل تأويل طويل، وعرض لكثي ر من أحداث عصره، ووقف إىل  َحتتاج دالال

، على حد ))طاغيتهم((توقع غزو الروم، وموقفه منهم ومن (جانب قومه فيها 
ن يفرغ له،  ّ، وتسلى بطرائف خطرت له تشي بقدرته على التطريف حي)وصفه

يف العامل اآلخر )  اإلوزأزواج(وتسوقه إليه خطرات خياله، مثل كالمه على 
ِ، وشفاعة السيدة فاطمة بنت النب)٢٣٤ص( َي، واجتياز ابن القارح الصراط  ِ

ا )٢٥٦ - ٦٠ص ) (الزقفونة(ًحمموال على صورة  ّ، وامتالء أرداف اجلارية مبا يقر
ي متناها يف نفسه وهو ساجد،  ًرين، استجابة ألمنيته الت من كثبان عاجل ورمال يب

، )٢٨٩ص(ار عن اجلواري والغواين، وإعادة خلقهن على ما يشتهي ُّوتفتح الثم
ار ) ٢٧٢ص(الفردوس (جمالس الغناء يف ): الغفران(ر قليل يف أحناء  ومثله غي وأ

ّالفقاع اجلارية  ّوالطاووس املصوص واإلوزة املطبوخة وقد اجتمعت ) ٢٨٠ص(ُ ُ َ
َ، وتغيـر خلق )١٨٣ و٢٨١ص(أعضاؤمها وعادا إىل احلياة   -  ٧(اجلواري ُّ

ُ، وجنة العفاريت وأشعارها )٢٨٦ ُ، وترشف رضاب الكواعب )٢٩٠ -  ١(ُّ ُ ّ
َ، وحتويله أبيات الشعر إىل مساكن يف اجلنة)٢٨٥(األتراب  َ ُ  

أحروف : ًولعل يف الفردوس قوما ال يدرون((: ، ويف مثل قوله)٢٦٧ - ٨(
  !))رى كلها أصلية أم بعضها زوائد الكمث

                                                            
ْأما أنا فجليس البيت، إن مل أكن امليت، فشبيه ((: ئكةيقول يف رسالة املال) 1(

  .))والظعن إىل اآلخرة قريب... بامليت
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ِ على استحكام صلته بعمليات اخللق واإلبداع، وبناء والشك أن الذي أعانه

عوامله، وحتديد مواقفه من أحداثها، وتلوين األحاديث واألوصاف، تأمله العميق 
رى، يف عزلته الطويلة املعتمة، إىل جانب صلته بالفلسفة  يف قضايا اخللق الكب

يف (نود والفرس ِ، وفلسفة اهل)عن طريق الرهبان الذين لقيهم يف املعرة(اليونانية 
، وتفاعله الفكري العميق مع ما واجهه من املواقف واألحداث، )سفره إىل بغداد

، وما بال من )ن داعي دعاة الفاطمية الرسائل املتبادلة بينه وبي(َِوما خالط من حنل 
َّطباع احليوان وخرب من صور استجاباته، على النحو الذي يسر له إنطاقه يف  َ ِ

ِ

ردوده يف أكثر كتبه، وأعانه، إىل جانب املوهبة املفطورة والتكوين َحواراته، ووصف 
  .ي، واإلحاطة بالظروف احمليطة، على اإلخراج التمثيلي الزاخر باحلركة واحليوية الغن

وإن يف تراثه من حرارة الروح، ورهافة اإلحساس، وغىن النفس، وحيوية 
ي   مجاليات األمكنة التالفكر، ما نلمسه يف قدراته الوصفية اليت تتجلى فيها

): ٢٧٦ص(َّتعرض لوصفها يف العامل اآلخر، على مثال وصفه لسحاب اجلنة 
َ سحابة كأحسن ما يكون من السحب، من نظر -  تعالت آالؤه - ُينشئ اهللا (( ُ ِ

ّإليها شهد أنه مل ير قط شيئا أحسن منها، حمالة بالب رق يف وسطها وأطرافها،  ً
ّمتطر مباء ورد اجلنة من  ََّطل وطش، وتنثر حصى الكافور كأنه صغار البـرد، فـعز ُ َ ََ ُ ّ ٍّ

ُإهلنا القدير الذي ال يعجزه تصوير األماين وتكوين اهلواجس من الظنون ُ(( !
ّووصفه جلنة العفاريت ّركب بعض دواب اجلنة ويسي في((: ِ ر، فإذا هو مبدائن  ّ

 )١(َحال وغماليلّليست كمدائن اجلنة، وال عليها النور الشعشاين، وهي ذات أو
ا .)) ّ ووصفه لساحات اجلنة ودوا ّ ُُركب جنيبا من جنب  في((): ١٧٥ -  ٦ص (ِ ً

                                                            
ِغمل النبت) 1( ًالتف وعم بعضه بعضا فعفن: َ ّّ.  
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َاجلنة، خلق من ياقوت ودر، يف سجسج ْ َ ّ ُ ّ
َ بـعد عن احلر والقر، ومعه إناء فـيـهج )١( َُْ ّ َّ َ

... ))ر منهج، ومعه شيء من طعام اخللود ر يف اجلنة على غي ، فيسي)اخلمر(
  ).١٤٩(ّار اجلنة ِووصفه لبعض أ

ِوصفه للحطيئة وبيته) ٣٠٧يف ص (وانظر  ْيف أقصى اجلنة، كأنه حفش ((: َ ِ

ّأمة راعية، وفيه رجل ليس عليه نور سكان اجلنة، وعنده شجرة قميئة، مثرها ليس  ّ ََ
  .))ٍبزاك

حيفزه تعليم اللغة مع اضطرام الروح يف وقت واحد، : وهكذا إذن، كما رأينا
رى كما يراها، فيطلق خياله يف خلق  قائق احلياة الكببالسعي للكشف عن ح

ًعوامل وأحداث ومواقف وشخوص وحيوان يضع على ألسنتها أحاديث وردودا  َ
ا وشواهدها وشروحها،  تدور كلها يف النظرة األوىل من حول اللغة وإشكاال

ا، وتتيح له أن يذهب من خالل معت رائه ركها احلافل، ومن و وتنقل آراءه يف روايا
، إىل بناء عوامل )مثل رسالة املالئكة(ًأحيانا، كما فعل يف بعض رسائله األخرى 

َإبداعية، تستبطن فوق مجاليات صورها البوح مبا يرى نفسه تعجز عن التسليم به، 
م، وبأحداث العصر  ًوعرض آرائه يف احلياة والناس كبارا وصغارا، بعقائدهم وعادا ً َ ْ

  .هاليت تشغله وتدور من حول

                                                            
ْال حر فيه وال برد: َيوم سجسج) 1( َ ّ.  


