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إمامة العقل عند أيب العالء املعري
د. ساعد خميسي
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a primazia do intelecto em abu ‘alá’ alma’ri
Um dos pensadores mais conhecidos do século IV da hégira (século X d.C.), Abu ‘Alá’ AlMa’ri foi comparado a Al-Mutanabi por sua criatividade 
e a Al-Farábi por sua inteligência. Nascido em Ma‘rat Nu‘mán (atual Síria), em uma família de intelectuais, AlMa‘ri priorizava a razão e a tinha 
como guia na crença, nas ações e na expressão, sem temer os efeitos e as oposições. Autor influenciado pelas filosofias predominantes à sua 
época, reelaborou-as e adicionou a elas suas experiências e considerações próprias. O sentido da vida em AlMa‘ri centra-se na experiência da 
morte; para ele, a finitude representa a única verdade. O pessimismo predominava em sua obra; destarte criticava jurisprudentes, sufis, ascéticos, 
monges, governantes e literatos.

la primacía del intelecto en abu ‘alá’ alma’ri
Uno de los pensadores más conocidos del siglo IV de la hégira (siglo X d.C.), Abu ‘Alá’ AlMa‘ri fue comparado a Al-Mutanabi por su 
creatividad y a Al-Farábi por su inteligencia. Nacido en Ma‘rat Nu‘mán (actual Siria), en una familia de intelectuales, AlMa‘ri priorizaba la 
razón y la tenía como guía en la creencia, en las acciones y en la expresión, sin temer los efectos y las oposiciones. Autor influenciado por 
las filosofías predominantes en su época, las reelaboró y adicionó a ellas sus experiencias y consideraciones propias. El sentido de la vida 
en AlMa‘ri se centra en la experiencia de la muerte; para él, la finitud representa a la única verdad. El pesimismo predominaba en su obra; 
de esta manera criticaba jurisprudentes, sufís, ascéticos, monges, gobernantes y literatos.

تفوق المفكر المعري
 أحد المفكرين المشهورين في القرن الرابع الهجري )القرن العاشر الميالدي(. لقد  تم تشبيه أبي العالء المعري بالمتنبي بسبب روحه االبدعية

 و بالفارابي بفضل ذكاءه. ولد المعري بمعرة النعمان )سوريا( وسط أسرة من المفكرين، و كان يفضل العقل و يتخذه مرشدا في مجاالت االيمان
 و القول و الفعل، دون الخوف من المعارضة او االثار المترتبة عن هذا التوجه. عمل المعري المتأثر بالفلسفات التي كانت غالبة في عصره على
 إعادة صياغة هاته الفلسفات و أضاف اليها تجاربه و انطباعاته الخاصة. إن معنى الحياة لدى المعري يتركز في تجربة الموت. فقد كان يرى بأن

االضمحالل هو الحقيقة الوحيدة. لقد غلب عليه اليأس في اعماله التي انتقد فيها الفقهاء و الصوفيين و الزهاد و الرهبان و الحكام و المتعليمن.

la primauté de la raison chez abu ‘alá’ alma’ri
L’un des intellectuels  le plus connu du IVème siècle de l’Hégire (Xème apr.J.C) Abu ‘Alá’ AlMa’ri a été comparé à Al-Mutanabi par sa créativité 
et à Al-Farábi par son intelligence. Né à Ma‘rat Nu‘mán (Syrie actuelle), dans une famille d’intellectuels, AlMa‘ri donnait la priorité à la raison et 
l’utilisait comme guide dans ses croyances, dans ses actions et son expression, sans en craindre les conséquences ni les oppositions. Influencé 
par les philosophies dominantes de son époque, il les a retravaillées et leur a donné comme complément ses expériences et ses propres 
considérations. Le sens de la vie en AlMa’ri se concentre dans l’expérience de la mort; pour lui l’inexorabilité de la fin est l’unique vérité. Le 
pessimisme prédominait dans son oeuvre; en conséquence, il critiquait juristes, soufis, ascétiques, moines, gouvernants et gens de lettres.

the superiority of the intellect in abu ‘alá’ alma’ri
One of the best-known thinkers of the 4th Century of the Moslem Era (10th Century A.D.), AlMa’ri has been compared to Al-Mutanabbi 
for his creativity and to Al-Farábi for his intelligence. Born in Ma’rat Nu’mán (modern-day Syria), to a family of intellectuals, AlMa’ri 
prioritized reason and had belief, actions and expression as guiding forces, and had no fear of consequences or opposition. As an author, 
he was influenced by the predominant philosophies of his time and reworked them by adding his own experience and considerations to 
them. The meaning of life for AlMa’ri is centered in the experience of death; for him, finitude was the only truth. Pessimism dominated 
his work; he criticized jurisprudents, adherents to Sufism, ascetics, monks, political leaders and writers.
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متهيد:

ميكننا أن نعد "املعري")363 /973 – 449-1057( ثمرة ما اجتمع في بالط 
"سيف الدولة احلمداني" من سعة اخليال املبدع بالنظر املوسوم باحلكمة والفلسفة، 
فلقد  و"الفارابي")ت950/339(،  "املتنبي"  في شخصيتي  متثل  املجتمعني  ورمز 
أبدع املعري إبداع "املتنبي" وعاش حكيما فيلسوفا زاهدا كالفارابي بل وأكثر. لهذا 
مهما قيل عن تفرد "املعري" ومتيزه فال يخرجه ذلك من ُحْكم مقولة :"إن الفكر مرآة 

عصره، وأن الرجل ابن بيئته".
فترة مثلت أوج احلضارة اإلسالمية من حيث منتوجها  "املعري" في  فلقد عاش 
الفكري، انتشار أهم الفرق العقدية على تباين مناهجها، حيث كان احلنابلة واملعتزلة 
الكالمية  املسائل  االختالف حول  قمة  مع هؤالء  وأدرك  األشاعرة،  وأخيرا  والشيعة 
وقبحها،  األفعال  حسن  األفعال،  خلق  الرؤية،  والصفات،  األسماء  قضية  مثل: 
نسبة  إلى  يعود  االختالف  األجساد..ومرد  بعث  ومسألة  واألصلح،  الصالح  نظرية 
اعتماد العقل في املنظومة الفكرية لكل صاحب رأي، ومن ثم إلى املوقف الكالمي 
والفلسفي من مسألة العقل والنقل. عاصر تعدد املذاهب الفقهية واختالفاتها،أيضا. 
الفلسفة في املشرق اإلسالمي حيث جاء بعد  البياني ملسار  كما شهد قمة املنحنى 
الصفا" و"ابن سينا")980/370-1037/428(، كما  الفارابي كٌل من "إخوان 
الالمتناهي  اجلدال  دوامة  من  وللخروج  كله  لهذا  التصوف.  انتشار  ظاهرة  عاصر 
نّصب املعري عقله إماما ليتبعه في كل شيء، وليلتزم بأحكامه في القول والسلوك 

واالعتقاد، مهما كلفه الثمن، ومهما قيل عن مترده.
ولكن اإلشكال املطروح بخصوص إمامة العقل في حياة املعري هو: كيف متكن من 
التوفيق بني هذه الصرامة في طاعة إمامه وبني إعماله اخليال كأداة معرفية في إبداعاته 
األدبية، إذ من املعلوم أن اخليال قوة في النفس ال تتقيد بقوانني العقل وقواعده، فهي 
من عالم "الالمعقول" على حد تعبير "زكي جنيب محمود"؟ ثم كيف تعامل املعري 
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مع حرية العقل إزاء سلطة النص، خاصة وأن الوحي أمر بإعمال العقل وفّضل أولي 
هناك  وهل  )السمع(؟  النص  قيد  أمام  العقل حدود  لسلطة  وهل  والنُّهى؟  األلباب 

صلة بني إمامة العقل واالعتقاد الشيعي باإلمامة؟

مدلول إمامة العقل عند املعري:

ودينية  واجتماعية  سياسية  ظروف1  من  به  أحاط   مبا  املعري  وعي  أن  في  شك  ال 
وأخالقية وما عاشه كشخص فقد علما بفقدانه حسا فرام تعويضه بعلوم من خالل 
تفعيل باقي األدوات املعرفية وتشغيلها بأقصى طاقتها، وملا كانت مختلف األدوات 
أدوات  إماما لإلنسان إلمامته ملختلف  العقل  املعري  فلقد عّد  والعقل  للفكر  خادمة 
ومصادر املعرفة مبا في ذلك النص بصفته خبر يتلقاه العقل عن طريق احلس ويتأكد 
يشوبها  الدينية  النصوص  أضحت  وملا  التصديق.  أو  التكذيب  وله  صحته  من 
احلكم  اتخاذ  مهمة  العقل  إلى  املعري  أوكل  اخلاطئ  والفهم  والتعارض  التحريف 

املناسب واختيار ما ال يعارض الفكر، ومن ذلك قوله2:

وحتنف   وتهود   وتنصر والعقل يعجب للشروع متجس 
وانظر بقلب مفكر متبصر فاحذر وال تدع األمور مضاعة 

وقوله أيضا3:

كنموذج لهذه الظروف املتعلقة باالختالف في العقيدة والسياسة قوله:
  1

وما درى   بشؤون  اهلل  إنسان يخبرونك  عن  رب  العال كذبا 

وال يكون وال في الدهر إحسان ماكان  في  هذه الدنيا أخو رشد 

كما تقضت   بنو نصر  وغسان وإمنا  يتقضى  امللك  من  غير 

والهاشميون    والتهم   خراسان بنو  أمية   بالشامني   دين  لهم 

من عالة  الزجن  أو رتبته ميسان ولست  آمن  أن  يدعى  إمامكم 

إلى  دمشق  فبئس  الدار  بيسان والرأي إن تبعث األنضاء واحد 

- مركز حتقيق التراث: شروح سقط الزند، حتقيق جماعي بإشراف طه حسني، 

الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط3، 1408هـ/1987م. ج2، ص 501.

اللزوميات، ج1، ص 567.
 2

اللزوميات، ج1، ص 275.
 3
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شأنا  ولكن  فيها ضعف إسناد  جاءت أحاديث إن صحت فإن لها 
فالعقل خير مشير ضمه النادي فشاور العقل واترك  غيره هدرا 

لهذا تفرد العقل باإلمامة عند املعري، دون أي منازع مبا في ذلك النص، ولكن 
وأكثر.  العقل  فسلطته كسلطة  العقل  يعارض  ال  ما  أما  العقل  يعارض  الذي  النص 

أوليس النص هو القائل أكثر من مرة بأن الظن ال يغني من احلق شيئا4
في  املعري  قال  ورحمته  العقل  بيقني  الظن  قطع  وعن  باإلمامة  التفرد  هذا  عن 

مختلفني:5  موضعني 

وأرحل عنها ما إمامي سوى عقلي. سأتبع من يدعو إلى اخلير جاهدا 
ووصفه بنبع الرحمة قائال6:

ـل مشيرا في صبحه واملساء كذب الظن ال إمام سوى العقـ 
عنــد  املسيــر واإلرساِء فإذا مـا أطعته جلب الرحمة 

لدى  وجوده  متنى  أنه  حتى  للمثل،  مضربا  عنده  صار  بالعقل  ولوعه  ولكثرة 
السحاب ليحسن توزيع األمطار على النافع ومن يسنحقها فقط7:

ملا  أرو  م  النخي  القتادا ولو أن السحاب همى بعقل 
سقى الهضبات واجتنب الوهادا ولو أعطى على قدر املعالي 

لقد كان العقل نبّيه املشرع وإمامه الهادي: الشارح املؤول واملنفذ ملا جاء به النبي، 
وملا كان العقل مجردا عن احلس وإن كانت معارفه التخلو منه، فهو علم، وملا كان أداة 
معرفية وعلما كان هو املذهب الذي يستقي منه املعري أحكامه، ومعلوم أن العقل في 
أسمى معانيه لدى الفالسفة هو العلم والعالم واملعلوم. وهو من حيث كونه مصدرا 

ِبُع َأْكَثُرُهْم ِإالاَّ َظّنًا  قال اهلل تعالى في سورة يونساآلية36 وكذا سورة النجم،اآلية 28: )َوَما َيتاَّ
 4

قِّ َشْيًئا( ناَّ اَل ُيْغِني ِمْن اْلَ ِإناَّ الظاَّ

اللزومايات، ج2، ص 219.
 5

اللزوميات، ج1، ص55.
 6

سقط الزند، ج 2 ص ص .804 -805.
 7
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للمعرفة فهو مذهبه؛ لهذا قال مجمال معاني النبوة واإلمامة واملذهبية في:

فمن لم يطعني عق أمر إمامه وهذا ألهل النطق شرعي ومذهبي 

ولعل هذه العالقة بني النبوة واإلمامة هي التي دفعته إلى أن يعد العقل نبيا أيضا فقال:

فاسألنه فكل عقل نبي 8أيها الغر إذا خصصت بعقل 

إن ربط املعري بني اإلمامة والنبوة، ولو مبدلولها الذي يعطيه ظاهر العبارة من أن 
العقل هو اإلمام، وهو النبي عندما تتعقد املسائل ويختلف الناس مبللهم ومذاهبهم،  
إلى مقاربة  الزاخر بتعدد اآلراء واملذاهب  تراثنا  العالء ضمن  يحيلنا كدارسني ألبي 
عند  العقل  ملفهوم  الفلسفي  العقدي  واملنحى  عنده  للعقل  الفلسفي  املنحى  بني 
اإلسماعيلية؛ حيث إنه عندما يقر املعري بإمامة العقل فإنه ال يبتعد  كثيرا عن فكرة 
في  اإلمامة  أن  ومعلوم  البشر9،  إلى  اهلل  رسول  العقل  أن  مفادها  إسماعيلية  فلسفية 
الذي  احلجم  إلى  وبالنظر  تليها10،  ثم  وتساوقها  الرسالة  تسبق  االسماعيلية  اعتقاد 

- اللزوميات، ج2، ص439.
  8

يقول السجستاني مبرهنا على اعتبار العقل أول رسول من اهلل إلى البشر بقوله: "ملا 
 9

كانت الرسل صلوات اهلل عليهم إمنا أتت لتأمرنا باحملمودات، وتنهانا عن املذمومات، التي 

هي سبب ظهور الياة النفسانية، ووجدنا العقل أيضا يأمرنا باحملمود السن، وينهانا 

عن املذموم القبيح، وإن الرسول إمنا يؤدي إلينا ما تعرفه عقولنا، فنقبل ذلك من أجل 

معرفة عقولنا، ألن العقل فينا بالفعل، وفيما أدوه إلينا بالقوة والذي هو بالفعل أقدم من 

الذي هو بالقوة، والعقل أو العقول التي فينا، إذا فهو أول رسول من الصانع إلينا ليأمرنا 

وينهانا، والرسول اجلسماني آخر رسول إلينا..  وقد صح أن أول رسول من الصانع إلى 

املصنوعني، إمنا هو العقل. " السجستاني )أبو يعقوب إسحاق(: كتاب إثبات النبؤات، 

حتقيق وتقدمي عارف تامر، املطبعة الكاثوليكية، بيروت، ط1،1996م، ص 49.

- يقول أحد دعاة اإلسماعيلية: "وإمنا قلنا أن اإلمامة هي قطب الدين وأساسه، ولم نقدم 
  10

الرسالة على اإلمامة، ألن في إثبات اإلمامة إثبات الرسالة، واملقر باإلمام مقر بالرسول، 

وليس كل من أقر بالرسول أقر بحقيقة اإلمام، إلن إثبات الرسالة يحتاج إليه املسلمون، 

وهم أقرب إلى املؤمنني...فاإلمام يقوم مقام الرسول في وقته وزمانه، ألن الرسول قبل قيامه 

بوضع الشريعة يكون من جملة األئمة، ويتسلم األمر من اإلمام، وبعد فراغه من الشريعة 

يسلم األمر إلى اإلمام القائم في العالم في كل وقت وزمان، الذي ال يخلو العالم منه، واإلمام 
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أعطاه املعري للعقل يكون قد اقترب كثيرا من املدلول االسماعيلي للعقل، و عليه 
ميكننا أن نخلص إلى النتيجة التالية:

فإن  اإلمامة  مسألة  إلى  الفلسفة  صراحة  أدخل  من  هم  اإلسماعيليون  كان  إذا 
العقل، فاإلسماعيلية أعطت اإلمامة  املعري هو من أدخل مفهوم اإلمامة في مفهوم 
بعدها الفلسفي واملعري أعطى العقل بعدا عقديا. يؤهله هذا البعد أن يدرج– أي 

املعري- على قائمة ذوي النزعة اإلنسانية في الفكر واألدب.
إن بحثنا في الرابط املمكن بني إمامة العقل واملدلول العقدي لإلمامة ال مينعنا من 
اإلشارة إلى أن املعري يعتبر انتظار الناس اإلمام املغيب ضرب من الظن املفضي إلى 
الاليقني. مما يعني أن املقاربة ال تعني بالضرورة الهوية، فقولنا "أ" يشبه كثيرا "ب" 

ال يعني أبدا أن "أ" هو "ب".
لهذا عّلق أحمد أمني على قول املعري:

ناطق   في   الكتيبة   اخلرساء يرجتي  الناس  أن  يقوم إمام 
ـقل مشيرا في صبحه واملساء كذب الظن ال إمام سوى العـ 

فالعقل "هو الهادي الوحيد ملعرفة اخلير والشر واحلق والباطل فال حاجة إلى انتظار 
إمام معصوم يرشد الناس إلى ما يعمل وما يترك، فالعقل كفيل ببيان ذلك"11 

صحيح أن العقل هو معيار قيمة األفعال الذاتية احلسن والقبح، لكن هذا ال يعني 
كما ذهب األستاذ أحمد أمني بالضرورة،  إلى أنه ال حاجة للناس إلى إمام، فالعقل 
هو اإلمام، هكذا صرح املعري، ومع كل هذا ميكننا أن نقرأ البيتني السالفي الذكر 
قراءة أخرى ال يفهم منها أنه يرفض متاما فكرة اإلمام الناطق، مما يعيدنا إلى توكيد 

فكرة أن النص العالئي مفخخ ومفتوح على إمكانات التأويل.   
املعري نفسه في هذا  إمامة  إلى فكرة  املعري  إليها  التي دعا  العقل  إمامة  وتقودنا 
املجال؛ فإذا اعترفنا جميعا بنبوة أبي الطيب في الشعر فالبد من اإلقرار بإمامة املعري، 

يحفظ الشريعة وحقائقها كما ذكرنا." ملزيد من االطالع على أهمية اإلمامة ومدلولها لدى 

اإلسماعيلية ميكن الرجوع إلى النيسابوري، أحمد بن إبراهيم: كتاب إثبات اإلمامة، حتقيق 

وتقدمي: مصطفى غالب، دار األندلس، بيروت، لبنان، ط1، 1984، ص ص27، 28.

أحمد أمني: سلطان العقل عند أبي العالء،ضمن املهرجان األلفي ألبي العالء، مطبوعات 
 11

1414هـ/1994م،  ط2،   لبنان،  بيروت،  صادر  دار  بدمشق،  العربي  العلمي  املجمع 

ص.48.
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مستعيرين في ذلك املدلول الشيعي اإلسماعيلي لإلمامة. مبعنى أنه للمتنبي النبوة 
استمرارية  تعني  اإلمامة  كانت  إذا  الشعر  في  اإلمامة  وللمعري  أبدع،  مبا  الشعر  في 
النبوة واملنزلة إياها أرض الواقع، فلإلمام شرح وجتسيد وجتديد العقيدة التي جاء بها 

النبي، وقد جند في ما يأتي من قول املعري ما يؤيد هذا املذهب12:
كما  سنَّ  ِإبراهيُم  حجَّ َمقاِمِه سننت  ألرباب  القريض امتداَحهُ 
فمن لم يطعني عق أمر إمامه وهذا ألهل النطق شرعي ومذهبي 

الفارابي  ملدينة  املنشود  الرئيس  يتحقق  املعري  وإمامة  املتنبي  نبوة  وباجتماع 
الفاضلة، ولهذا قلنا بأن املعري واصل تطور املنحى البياني لشعر املتنبي مع االستفادة 
النبي  فالفيلسوف  الدولة،  سيف  بالط  في  املتنبي  جليس  الثاني  املعلم  فلسفة  من 
الذي كان يبحث عنه الفارابي جمعته نبوة وإمامة العقل عند املعري. ولكن كيف 
ال  األمور كي  ربط  مهمته  بعقل  اخليال  يركب صاحبه خيال  بني شعر  اجلمع  ميكن 

جتنح واخلضوع ملبدأ عدم التناقض والهوية والثالث املرفوع؟

عالقة العقل باخليال:

العقل  قيد  من  اخليال  وحرية  العقل  صرامة  بني  واالنسجام  التوفيق  إيجاد  ميكن 
خطابه  ففي  العالئي،  النص  في  بالعقل  اخليال  عالقة  من  شتى  أوجه  في  بالبحث 
الفائقة على  القدرة  العقل في مدلولها، وفي  إلى  الشعري والنثري حكم استندت 
فلقد  نسجها،  جمال  في  اخليال  وإلى  معانيها،  كثرة  وإدراك  الكلمات  تفكيك 
الفنان في تقدمي عمل هادف، يجمع بني اجلمال واحلكمة،  لعب اخليال فيها دور 
ذلك  له  يتأتى  ولن  بالفلسفة  إال  واليقني  السعادة  اإلنسان  يبلغ  ال  الفارابي  وعند 
إلى بعد أن يدرك اجلمال، ويصير الشيء الفني منطبعا في النفس، يقول الفارابي 
إن  بالفلسفة:"  إال  تتحقق  ال  التي  السعادة  أو  السعادة،  التي حتقق  الفلسفة  معرفا 
الصنائع صنفان: صنف مقصوده حتصيل اجلميل، وصنف مقصوده حتصيل النافع، 
الفلسفة، وتسمى  التي تسمى  التي مقصودها حتصيل اجلميل فقط هي  والصناعة 
احلكمة على اإلطالق، وملا كانت السعادة إمنا ننالها متى كانت لنا األشياء اجلميلة 
الفلسفة، فلزم ضرورة أن  لنا فنية بصناعة  إمنا تصير  فنية، وكانت األشياء اجلميلة 

السعادة."13  بها  ننال  التي  الفلسفة هي  تكون 

- سقط الزند، ج2، ص 518-517.
  12

الفارابي: التنبيه على سبيل السعادة، حيدر آباد الدكن، 1346هـ/1928،ص 6.
 13
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وهو  واألخالقي،  اجلمالي  بجانبيها  والقيم  املعرفة  بني  واضحا  هنا جمعا  نالحظ 
ألن  الدنيا،  في  السعادة  نيل  حيث  من  ال  أيضا،  املعري  خطاب  طبع  الذي  اجلمع 
في  العقل  أهلية  حيث  من  لكن  يكاد14،  أو  منه  ميوؤس  الدنيا  من  املعري  موقف 
املمكن  احلقيقة  حيث  ومن  وشرها،  خيرها  وقبحها،  حسنها  األفعال  على  احلكم 
إدراكها بالعقل، ال باحلس وسائر األدوات التي ال تنتج إال ظنا، واحلقيقة البعيدة عن 

الظن هي الكفيلة بحصول االطمئنان للنفس وتلكم هي السعادة.

لو ال بعض أشعاره التي يعبر فيها عن إقبال على الدنيا وعلى اجلمال، بخيال مبدع، مثل 
 14

البيت الشعري املوالي الذي عبر فيه عن أمور شتى، منها عن إعفائه من إخراج زكاة املال 

لعدم توفر الشرط األساس لذلك، وفي مجال اجلمال عّد نفسه من عابري السبيل الذين 

ُتعطى لهم الزكاة وجوبا بنص قرآني.      

حتقيق  مركز  سبيل  ابن  فاذكري  جماٍل  زكاة  تكن  فإن  ِجماٍل  من  زكاة  لغيري 

التراث: شروح سقط الزند، حتقيق جماعي بإشراف طه حسني، الهيئة املصرية 

العامة للكتاب، القاهرة، ط3، 1408هـ/1987م. ج3، ص 1041.
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ومن أوجه العالقة بني سعة اخليال وانضباط العقل في فلسفة املعري: استلهام  عقله 
احلرية من خياله، فحدث لديه تداخل بني األداتني املعرفيتني وهو تداخل ليس بالغريب عن 
الفكر الفلسفي، خاصة لدى من يعتقد أن العقل اإلنساني يستمد مدركاته من قوى النفس 
املختلفة، واخليال هو واحد من أبرز قوى النفس، ألنه الواسطة بني املدرَكات احلسية وعالم 
املعاني املجردة، حتى أن ابن العربي15عده عاملا مطلقا ال محدودا يجمع بني الوجود والعدم 
فسماه البرزخ وهو اخلط الوهمي الواصل والفاصل في اآلن نفسه بني احملسوس واملجرد. 
وقدرة املعري ومتيزه كان في إجادة إعمال العقل للخيال، خيال مفتوح على املطلق يختار 
العقل منه ما يشاء دون أن يفقده صوابه في حسن القيادة، لقد كان له اخليال بالفعل خزانة 
كما يسميه الفالسفة،كان يسمو ويتعالى عن الواقع مع التزام بقضايا هذا الواقع وهمومه في 
اآلن نفسه، لقد جمع بني السمو وااللتزام، لم يجرفه سيل األمر الواقع مِلا رأى فيه من فساد 

وانحراف، ولم يكن طوباويا، لقد توسط سمات شخصيتي املتنبي والفارابي، بالفعل. 
ويحضر كذلك بني سعة اخليال وصرامة العقل في فلسفة املعري ثراء لغوي متميز، فمعجمه 
اللغوي يعج بالكلمات، لقد كان عقله يتقن الربط بني الكلمات واألشياء باستعمال خياله 
، فلم يكن يوما عند املعري للشيء الواحد اسم واحد يعبر عنه، والكلمة الواحدة طيعة له 
مستعدة أن تعبر عن أسماء ال يعرف لها حّدا إال املعري، أو من في هامته، وهذا ما قد يدفع 

إلى القول بأن أسلوب املعري هنا منوذجا "للتفكيكية" في التراث اإلسالمي. 
لقد برر طه حسني براعة املعري  العقلية واخليالية املجسدة في ثراء لغته بأنها نتيجة 
ما كان يعانيه في سجنه من وقت فراغ رهيب دفعه إلى كثرة التأمل وطول التفكير 
فجاءت براعته في معرفة أسماء عديدة للشيء الواحد، ومعاني كثيرة لالسم واحد، 

تسلية وترفيها عن النفس التي ضجرت الوحدة والسجن ملدة زمنية طويلة16.
 ولكن هل سجن املعري إرادي أم الإرادي؟! يبدو أن طه حسني ومع تشابهه مع 
املعري كأنه لم يستوعب كيف استطاع املعري أن يحبس نفسه بهذا الشكل وكيف 
زهد في الدنيا بهذا الشكل، حتى رماه في زهده بأنه زهد املظطر، أو زهد من لم 
يتوفر لديه احلظ في الدنيا وملذاتها، بل لقد كان املعري ،حسب طه حسني" عاجزا 
عن حتقيق رغباته فاصطنع الزهد، يقول:" فالذين يظنون به الزهد مخطئون، فليس 
هو زاهدا ، ولكنه رجل عاجز عن حتقيق آماله، قد راض هذه اآلمال فامتنعت عليه، 
انقيادها فخلى بينها وبني الشموس، وأعرض عن  اليأس من  ولم تذعن له، وأدركه 
لذاته ال رغبة عنها  بل قصورا وعجزا، هي التي أفلتت منه، فلم يستطع أن يلحق 

ابن العربي واخليال
 15

طه حسني: مع أبي العالء في سجنه، دار املعارف مبصر، ط11، 1976، ص 105.
 16
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بها فآثر القعود على سعي ال غناء فيه...فهو إذن ساخط على الدنيا ألنها أعجزته، 
ال ألنه زهد فيها"17

عنها  فيقول  العالء  الشعرية ألبي  النماذج  من  منوذج  يتحدث طه حسني عن  ثم 
بأن في معناها:" إنتاج العقل الفلسفي وإنتاج اخليال الشعري، وائتالفا غريبا ال يخلو 
من تكلف بني هذين النوعني من االنتاج، ولكنه تكلف ال يحفظ وال يغيظ...فأما 
العقل الفلسفي فقد أنتج لصاحبه بعد التفكير والروية أن احلياة عناءاألجسام18...
املوت كهدف  عن  احلديث  وعند  األثقال"19  احتمال  من  لألجسام  مريح  ]و[املوت 
للراحة يستعمل املعري في نظر طه حسني اخليال إلعانة الدليل العقلي بضرب املثال، 
واستعماله متهيدا للبرهان العقلي وتاليا له، فاخليال هنا أداة تعضد العقل ألجل اإلقناع 
ودفع النفس إلى االطمئنان بالبرهان العقلي وبجمال الصورة الفنية وما لها من تأثير 

ووقع على النفس. وهو ماأشرنا إليه من قبل من معنى السعادة عند الفارابي.
نزعته  إلى  باإلضافة  التأويل،  على  نصه  وانفتاح  املعري،  خيال  سعة  إن  ثم 
والقيمية  املعرفية  األصعدة  مختلف  على  الئق  غير  يراه  لواقع  الرافضة  التمردية 
الفروع20،  الدين في األصول كما في  الشرعية والعقدية، فاختالف علماء  وحتى 
معني  مذهب  على  العقيدة  علم  واتخاذ  مذهبه،  غير  على  هو  ملن  العالم  وتكفير 

طه حسني: ص 19.
  17

األبيات التي يشرحها طه حسني ويجعلها منوذجا الستعمال املعري للعقل واخليال معا هي 
 18

قول املعري:

إراحة  جسم  أن مسلكه صعب يدل على فضل املمات وكونه 

شدائد من أمثالها وجب الرعب ؟ ألم تر أن املجد تلقاك  دونه 

ونحمل  عبئا  حني  يلتئم  الشعب إذا  افترقت أجزاؤنا حط ثقلنا 

ولو كان  حيا  قام  في يده  قعب وأمس ثوى راعيك وهو مودع 

املرجع نفسه، ص 91.

املرجع نفسه، ص 94
 19

كنموذج عن اختالف الفقهاء و انحراف بعضهم عن الق حتى أضحوا يفتون بأهوائهم 
 20

قال املعري: 

وقال أبو حنيفة ال يجوز أجاز الشافعي فعال شيء 

وما اهتدت الفتاة وال العجوز فضل الشيب والشبان منا 

فكان ألمرهم فيهم يجوز لقد نزل الفقيه بدار قوم 

إذا ما  قيل لألمناء جوزوا ولم آمن على الفقهاء حبسا 

156-171_Al Maari.indd   57 06.01.09   11:12:41



58
159

واإلمارات  والدويالت  الدول  كل  ألنظمة  أيديولوجيا  املذاهب  لسائر  إقصاء  مع 
والواليات، مع التأسيس النحرافات خطيرة يتبناها العام واخلاص، بل حتى حدود 
أضحت  والتقية  واضحة،  معالم  لها  يعرف  ال  انسيابية  أضحت  واخلاصة  العامة 
أسلوبا لكل مذهب يخشى االضطهاد ومع هذا التعدد في املذاهب وإمكانية تغير 
باطن  وله  العقيدة  في  ظاهر  له  اجلميع  أصبح  وضحاها  عشية  بني  ولونه  السلطان 
يخفيه. لهذا كان للمعري أيضا ما يخفيه مثل اجلميع وقد صرح بذلك مبررا عدم 
نظر  في  فالناس  وفكره،  قوله  من  املراد  بلوغ  عن  الناس  بعجز  يعلم  ما  بكل  بوحه 
اعتقاده، وعن  الغوص في كنه أصل  لغته عجزهم على  إدراك  املعري عاجزون عن 

الكواكب والنجوم عن األرض. أبعد  التسلق في فروع بلغت 
أو  نفسه  للمعري  بالنسبة  سواء  وعقله،  املعري  خيال  بني  األكبر  الرابط  ويبقى 
والتنوع  الثراء  يعرف  أن  العالء  أبي  خلطاب  ماكان  أنه  هو  العالئي  النص  ملتعاطي 
أو محايدين  أو محاكمني  دارسيه سواء مدافعني  أو من خالل  ذاته  في  واالختالف 
لتأويل ال حد  الباب على مصراعيه  فتح  املعقول، ألنه  الذي طبع نصه  اخليال  لو ال 
السر  وهو  اخللود،  إمكانية  يعطيه  الذي  هو  للتأويل  النص  قابلية  أن  ومعلوم  له. 
وابن  سينا  وابن  احلالج  النفري  وأعمال  ودمنة  كليلة  مثل:  كثيرة  أعمال  في خلود 
ال  كما  باخليال  مفعما  يكن  لم  إذا  للتأويل  قابال  يكون  أن  لنص  ميكن  العربي.وال 
بني  املعنى  نقل  على  و  التعبير  على  فائقة  بقدرة  إال  تتم  أن  تأويل  لعملية  ميكن 
ضفاف العبارات، وهو ما يحتاج إلى فطنة وقادة وكياسة جتمع عقال لبيبا قادرا على 

االستدالل واالستنتاج وخياال واسعا يطير بني مختلف املعاني في زمن قياسي.

إمكانات تصنيف املعري فلسفيا:

كل هذه اخلبايا واألسرار في شخصه وتباين مواقفه وآراءه يجعلنا جند لفكر املعري 
احلضارات  من  امتدت  وعلوم  ومدارس  ألفكار  وجذورا  موطنا  يكون  أن  قابلية 
إلى هيرقليدية  إلى فيثاغورية  إلى يومنا هذا ، من بوذية وبراهمية  القدمية  الشرقية 
حديثة  عقالنية  إلى  أفلوطينية  غنوصية  ثم  أرسطية  فواقعية  أفالطونية  ميثالية  إلى 
به  ملا أوحت  إلى تفكيكية معاصرة  ثائرة عليه  الواقع متمردة  ناقمة على  فوجودية 
من  شعره  طبع  مبا  حداثية  بعد  ما  إلى  املعاني،  في  التعدد  على  املفتوحة  كلماته 
شتى  وفنية  فكرية  وألوان  مذاهب  إلسقاط  مفتوحا  املجال  ويبقى  اخليال،  خيال 
نقاش  من  تثيره  قد  وما  اإلسقاطات  هذه  كل  ولكن  اجلامعة.  املعري  مدرسة  على 
اسمه  يزين  ألن  أهل  الرجل  أن  مفادها  نتيجة  استخالص  إلى  الدارس  بعقل  تؤول 
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في  البحث  أن  وأحسب  الندوات،  تلو  الندوات  لفكره  تقام  وأن  الكتب  واشعاره 
رميه  في  سواء  بالدين،  املعري  عالقة  في  البحث  من  أجدى  األفكار  هذه  مثل 

الدفاع عنه. بالكفر أو في 
على  أثير  ما  ما  حد  إلى  وكفره  إميانه  وإشكالية  بالدين  املعري  عالقة  تشبه 
العالقة نفسها لدى كل من نيتشه وهيدغر وكيركجارد ومارتن بوبر وديتيوفسكي 
غير  هو  وال  مؤمن  هو  ال  أنه  هيدغر  إذ"...يزعم  ومذاهبها،  بدياناتهم  وبرداييف، 
في  يفشل  وملحدين  إلى مسيحيني  الوجوديني  فتقسيم  ذلك  من  وأكثر  بل  مؤمن، 
إحلاده  أو  ومسيحيته  الوجودي  الفيلسوف  بني  العالقة  أن  هي  هامة  حقيقة  مراعاة 
من  الرغم  أقصى حد...فعلى  إلى  مفارقة  على  ينطوي  طابع  ذات  عالقة  عادة  هي 
فإن وجوديته ال ميكن  لـ"لوثر"  التي وجهها  واملتزايدة  العنيفة  انتقادات كيركجورد 
فصلها، في الواقع، عن مذهبه البروتستانتي..."21 ولكن إذا كان هذا االلتقاء بني 
التدين، فهل ميكننا  والوجوديني في االختالف في احلكم عليهم من حيث  املعري 

أن ننعت املعري بالفيلسوف الوجودي؟ 
التاريخي  السياق  حيث  من  املعري  على  احلكم  أو  التصنيف  هذا  ينطبق  ال 
ذلك  في  فإن  ومماراساتهم  الوجوديني  فكر  إلى  بالنظر  لكن  الوجودي،  للمذهب 
املتمردة على  الناقدة،  نزعته  املعري، خاصة من حيث  ما ميكن احلديث عنه عند 
السلطان وممارساته  فقهاء وعلماء كالم وكذا على  الدين من  الواقع وعلى رجال 
العامة  عن  املتعالي  اللبيب،  املفكر  "األنا"  باإلنسان،  واهتمامه  الالعادلة، 
الفقر،  وعلى  الغنى  على   ، معا  الصديق  وعلى  العدو  على  واملتعالي  والغوغاء 
العاجلة  على  بل  برمتها23،  الدنيا  وعلى  الشيخوخة22،  وعلى  الطفولة  على 

- جون ماكوري: الوجودية، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة فؤاد زكريا، سلسلة 
  21

عالم املعرفة، يصدرها املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ع58، أكتوبر 

1982م.ص ص19،20.

هو القائل:  ُمد الزمان وأشوتني حوادثه       حتى َمِللُْت وذمْت نفسَي الُعُمَرا
 22

شروح سقط الزند، ج4 ص 1702.

يقول: في سقط الزند، ج4، ص ص 1370، 1371. 
 23

إلى طيب الياة به سبيال تأملنا الزمان فما  وجدنا 

وكن فيها كثيرا أو قليال ذِر الدنيا إذا لم حتظ   منها 

مليكا يف املعاشر أو أبيال واصبح واحد الرجلني إما 

كذلك في سقط الزند، ج3، ص ص 977، 978.
ويقول   
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بحسب  مواقفه  تباين  هو  أيضا  الوجودية  بالنزعة  يربطه  ما  ثم  اآلجلة24،  وعلى 
الوجودية،  الفلسفة  في  حاضرة  السمات  هذه  كل  فيها،  يصدرها  التي  الظروف 
الوجودية كمذهب هالمي غير دقيق في مدلوله، يقول  إليها خصوصية  ويضاف 
يتسم  املذهب  هذا  إن  الوجودية؟:"  هي  ما  سؤال:  على  مجيبا  ماكوري  جون 
الوجودية  النظرة  ألن  ذاتها...؛  الوجودية  صميم  الهالمية...في  من  بقدر 
املعالم، فخبرتنا ومعرفتنا  تعتقد أنه ال توجد باستمرار حدود حاسمة أو واضحة 
عقل  إال  ككل  العالم  يعرف  أن  ميكن  وال  مكتملة،  غير  شذرات  باستمرار  هما 
في  طريقة  أو  أسلوب  الوجودية[  ]أي  األلوهية...إنها  مستوى  إلى  يصل  يكاد 
فيما  تختلف  التي  اآلراء  من  مجموعة  إلى  يستخدمها  مبن  تؤدي  قد  التفلسف 
هذا  وفي  فيه..."25  اإلنسان  وحياة  العالم  االختالف حول  يكون  ما  أشد  بينها 

املعري. فكر  على  ينسحب  ما  للوجودية  الوصف 
لزوما  القول  إلى  الوجودية  واملمارسات  األفكار  وبعض  املعري  بني  الصلة  تقودنا 
جهة،  من  اخليال،  اعتماده  كثرة  ذلك  ومرد  املعري،  فكر  في  نسقية  توجد  ال  بأنه 
واعتماد االستدالالت املبنية على معطيات احلس مما يؤدي إلى تغير األحكام بتغير 
مع  التعامل  في  الفائقة  القدرة  هو  دوما  احلاضر  ولكن  أخرى.  جهة  الظروف،من 
فيها  يبني  التي  اللحظة  أو  راهنه  يقتضيه  الذي  باملعنى  واستخدامها  الكلمات 
استدالله للوصول إلى ما يريد من نتيجة أو حكم، لهذا تتغير أحكام املعري مبقتضى 
في  براعته  هو  املوقف  تغير  من  بالرغم  الصمود  على  يساعده  والذي  أحواله،  تغير 
ما  بعض  على  سريعة  وبنظرة  وتفكيكها.  الكلمات  وتشكيل  احلروف  مع  التعامل 
النص، ندرك  املعري مع  التفكيك عند "دريدا" وبتأملنا في تعامل  قيل عن مفهوم 
مع  يتعامل  دريدا[  ]عند  "فالتفكيك  العالء  أبي  خطاب  في  التفكيكية  مالمح 

ـجب إال من راغب في ازدياد تعب  كلها  الياة،  فما  أعـ 

ـاف  سرور  في  ساعة  امليالد إن حزنا في ساعة املوت أضعـ 

جزء كبير مما جاء في رسالة الغفران من معاناة بطل القصة قبل دخوله اجلنة وحديثه عن 
 24

النسيان وعن احملاباة وعن ما تزينه النفس حتى يوم القيامة يدل على أسلوب املعري غير 

املعهود في التراث اإلسالمي عند تناول املقدس، مثال ذلك قوله على لسان ابن القارح: »فلما 

أقمت في املوقف زهاء شهر أو شهرين ، وخفت في العرق من الغرق، زينت لي النفس الكاذبة 

أن أنظم أبياتا في »رضوان، خازن اجلنان«)..(«

رسالة الغفران، حتقيق عائشة عبد الرحمن، دار املعارف مبصر، ط5، 1969، ص 249. 

جون ماكوري: الوجودية، ص ص 10، 11.
 25

156-171_Al Maari.indd   60 06.01.09   11:12:50



61
156

قابلة  دائما  إذ تظل  غير مستنهك،  نبع  إمكانات غير مستنفذة،  بوصفها  النصوص 
الفارق بني املعري والتفكيكيني في أن تعامل أبي  للإلستثمار"26 لكن مع تسجيل 
يبقى حاضرا،  العقل  فالتمركز حول  العقل،  بالكلية عن  يبعده  لم  النص  العالء مع 
عند  املعهود  وهو  اللغة  عجز  عن  احلديث  من  يكثر  من  يساير  ال  متركزا  كان  وإن 
املعري في تعامل عقله  إن فقدرة  املثال.  الصوفية بوجه خاص كالنفري على سبيل 

مع النص، وجعله مثمرا باستمرار. 

- خامتة:

حاول  ومهما  املعري،  لفكر  التاريخ   عمق  في  الضاربة  اجلذور  عن  قيل  مهما 
الباحثون، كل مبنطلقاته، إسقاط أي مذهب أو مدرسة على فكر املعري، يبقى أبو 
أبعاده  مبختلف  املعيش  لواقعه  ومرآة  شخصيته،  عن  معبر  وفكره  بيئته،  ابن  العالء 
الدين  قيد  بالكلية ال عن  يتحرر  لم  إماما  فجعله  للعقل  أعلن والءه  وملا  احلضارية، 
وال عن قيد املجتمع، ونصوص املعري عن اهلل وعن اجلنة والنار وتفاصيل  أخرى دالة 
على ذلك، غير أن هذا االلتزام بالواقع وباحلكمة لم مينعه أن يحلق في فضاء املطلق 
مبا له من خيال رحب صبه في قالب لغوي  دائم اإلبداع، وكل من يقرأه يشعر فيه 

بإنيته. 
فلقد املعري مبا وعد فجاء باجلديد الذي عجز عنه األوائل، وقدم لألواخر إمكانية 
التجديد بالرغم مما كان يعتقده من أن علمه مكتوم لعزته وعلوه عن األفهام. وكما 
قرون،  بعد  حاله  على  الوضع  مازال  وبالتالميذ،  بالزوار  يعجان  وبيته  بلدته  كانت 
لقد زين املعري املعرة في حياته وبعد موته، ولم يتخلص من زائريه على اختالفهم 
بني تلميذ وناقد ومكفر ومدافع...فلقد زين الكتب بسيرته وأشعاره، سواء مبدحه 
إماما، أدبه من  وحتى بذمه، ومهما اختلف في عقيدته وفي تصنيف فكره، يبقى 
جميلة  أسطورة  اللغوية  براعته  وتبقى  اإلسالمية،  العربية  احلضارة  أنتجته  ما  أرقى 

مفيدة وممتعة. فلقد صدق عندما قال27:
وهم بعد املمات جماُل الكتب والسير جماَل ذي األرض كانوا في احلياة 

رضوان جودت زيادة: الداثة- مابعد الداثة II مسألة فلسفية، تفكيك التفكيك أو وهم 
 26

اإلمناء  مركز  عن  تصدر  املعاصر،  العربي  الفكر  مجلة  امليتافيزيق،  من سلطة  اخلروج 

القومي، بيروت، باريس، عدد 132-133، شتاء- ربيع 2005.

سقط الزند، ج1، ص141.
 27
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