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 -أبو العالء المعّري أنموذًجا -المتخّيل البصرّي في شعر المكفوفين
 ،صالح الّدين حمالوي د. 

 جامعة الجزائر، الجزائر
 

 الملّخص :
الّصورة البصرّية  من أكثر الّصور المستخدمة عند الّشعراء و هي عماد كّل عمل فّني، و الخيال 

عصيًّا على العقل والماّدة، فَيجعُل الخارجيَّ داخليًّا أساس كّل صورة؛ فبِه ُيْكَسر الحاجُز الذي يبدو 
والداخليَّ خارجيًّا و َيجعُل من الّطبيعة فكًرا وُيحيل الفكرة إلى طبيعٍة، وهو الَمَلَكة التي توصلنا إلى 
الحقيقة، ِلما يتمّتع به من قدرة على تقريب البعيد و عقد أواصر القرابة بين المتضاّدات و الُمتنافرات، 
كذلك تكوين صور ذهنّية ألشياء غابت عن متناول الحّس، إذ أّن الّصورة البصرّية في أساس تكوينها 
عر إلى أهّمية حاّسة البصر نفسها، حيث  شعور وجدانيٌّ غامٌض تناوله الخيال، وتعود أهّميتها في الشِّ

ر لن يستغنَي عن هذا الّنوع من يسّخرها الفّنان في التلّقي و التمّلي، و ال َيْمتري أحٌد في أنَّ الّشاع
الّتصوير حتى عند المكفوف؛ الذي يستخدم لخلق الّصور البصرّية ألفاظ الّرؤية و المشاهدة و 
المعاينة، والّلحظ و غيرها، و قد استطاع أبو العالء المعّري على الّرغم من َعَماه أن يقّدم صورا 

ا مجااًل للتحّدي و إثبات شاعرّيته، و ابتكار صوٍر بصرّية حافلة بالّدالالت و اإليماءات؛ إذ جعل منه
غير مألوفة غاية في الدّقة؛ منبثقة من مخّيلٍة واسعٍة  و بصيرٍة عجيبٍة؛ معتمًداعلى تراسل حواّسه،و 

 ذلك من خالل الجمع بين األنساق المعرفية الموروثة و األنساق المعرفّية الّذاتية.
 .ة البصرّية، المكفوف،الخطاب الّشعرّي، أبو العالء المعّري الخيال، الصور  الكلمات المفتاحّية:

 
 إشكاالت البحث: 

  هل يستطيع الكفيف تقديم صوٍر بصرّية و مرئّية؟ •
  ما هي الوسائل و الحواّس التي يعّوض بها البصر المفقود؟ •
 إلى أّي مًدى ُوّفق أبو العالء المعّري في التخّيل البصري؟  •
  ابتكار صور بصرّية جديدة؟ شاعرنا فعالً   هل استطاع •

 
 أّواًل: تقديم: ) بين الّصورة و الخيال(:

للّصور في الّشعر أهمية كبيرة، وهي ليست زخارف أو عناصر مضافة إلى الّصورة المنطقّية العارية، 
وإّنما هي صور تلقائية من صور الّتعبير، والّصور الّشعرّية ليست شيًئا جديًدا، ألّن الّشعر قائم على 
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الّصورة منذ أن وجد، ولكّن استخدام الّصورة يختلف بين شاعر وآخر، فالّشعر يستعمل الّصور ليعّبر 
 .)1(عن حاالت غامضة ال يستطاع بلوغها مباشرة، ومن أجل أن تنقل الّداللة الحّقة لما يجده الّشاعر

عر، و وسيلته، وروحه، إّن الّشعر ال يكون شعرا إاّل بالصورة،" فالّصورة هي البنية المركزية للشّ 
وجوهره الّثابت وجسده، إنها جوهر العالم وقطب رحى الوجود، وسّر عظمة الّشعر وحياته وأحد 
العناصر األساسّية الهاّمة بالّنسبة إلى نظرّية األدب، إّن في الصورة أكبر عون على تقدير الوحدة 

.وإذا كانت الصورة تحتّل مثل )2(يدة " الّشعرية، أو على كشف المعاني العميقة التي ترمز إليها القص
 هذه المكانة في الّشعر، فإنه من الطبيعي أن تعّد مقياسًا للموهبة الشعرية والشاعرية الفّذة.

والّصورة وسيلة الّشاعر الفاعلة في نقل ما يختلج في وجدانه من عاطفة، وأفكار، ومهّمة الّشاعر تكمن 
ألّن المتلّقي يتأّثر ويهتّز بحسب الصورة التي يرسمها، والمهّم في معرفة كيفية استخادم هذه الصورة، 

 .)3(من الّصورة هو الّتشكيل الفّني ذاته، ألّنه يمّثل الخلق الفّني واإلبداعي الذي يعمد إليه
فهو  و نشير في البداية إلى أّننا ال نستطيع تأسيس أي مفهوم للصورة الفنية بعيًدا عن الخيال؛      

الحاجز الذي يبدو عصيًّا على العقل والماّدة، فيجعل الخارجيَّ داخلّيأ، والّداخليَّ خارجيًّا؛ الذي"يكسر 
. فمن القضايا )4(يجعل من الطبيعة فكًرا، ويحيل الفكرة إلى طبيعة، وهذا موطن السّر في الفنون"

تفاعل جدلّي بين قطبين: " المتداولة في الّنقد األدبي والتي أصبحت مألوفة؛ أّن العملّية اإلبداعية نتاج 
ذاتّي ) شعور الفّنان وخياله( وموضوعّي ) المعطيات الحّسية الواقعّية( وكليهما في حاجة إلى اآلخر، 
وهذا الجدل هو ما يفرز الّشعر، و ذلك ألّن االندماج بين الّذات والموضوع يكون تامًّا آليات الفّن " 

 نعكسة للواقع أو للّذات فقط.، وهو ما يحفظ للّشعر أاّل يكون صورة م)5(
ويعّد الخيال من أهّم ما يمّيز الفّنان المبدع، وذلك لما يتمّتع به من دور في تقريب البعيد، وعقد 
أواصر القرابة بين المتضاّدات والمتنافرات، و كذلك من خالل قدرته على تكوين"صورة ذهنّية ألشياء 

القدرة على مجّرد االستفادة اآللية لمدركات حّسية  غابت عن متناول الحّس، وال تنحصر فاعلية هذه
ترتبط بزمان أو مكان، بل تمتّد فاعليتها إلى ماهو أبعد من ذلك، فتعيد تشكيل المدركات وتبني منها 
عالًما متمّيًزا من جّدته وتركيبه، وتجمع بين األشياء المتنافرة والعناصر المتباعدة في عالقات فريدة 

. ولكن ليس معنى ذلك أن ينسلخ الّشاعر من )6(لّتباعد،وتخلق اإلنسجام والوحدة " ُتذيب الّتنافر وا
 -واقعه وعقله انسالًخا، فيأخذ في نظم شعر هو إلى الهذيان أقرب منه إلى الّشعر، " فالتخّيل ليس 

                                                           

  )1(:ين  ظر:محاد حسن أبو شاويش،م س،ص513.
  )2(:وحيد صبحي كّبابة،الصورة الفّنية فس شعر الطّائيني بني االنفعال واحلّس،منشورات احتاد الكتاب العرب،دط،1111م،ص8-7.

  )5(: ي نظر: علي البطل،الّصورة يف الّشعر العريب،دار األندلس،لبنان،ط5،1185م،ص22
  )4(:نفسه،ص نفسها.

  )3(:ي  نظر: نفسه،ص21.
  )2(: جابر عصفور،مفهوم الّشعر،املركز العريب للثقافة والعلوم،لبنان،ط،1،118م ،ص11.
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من ولو  -ملكة الهواجس واألوهام، وإّنما هو قّوة تركيب وتأليف صور وأفكار تستند -كما زعم بعضهم
على المنطق والواقع، وإّن مآل الصور المبنّية على الوهم أن تطويها األّيام و ال يحفل بها  -بعد وتأويل

الّناس ألّنها تكون عندهم كما هي عند األديب،بل إّن األديب نفسه ال يراها إاّل بتشويش 
عور الفّنان فحسب، واضطراب،فكيف بالمتلّقي، وال يصّح أن يزعم أّن النتاج الفّني، إّنما يرضي ش

فالعملّية مشتركة بينه وبين القارئ والمتذّوق، تعبيٌر عّما في الّنفس، وإيصاٌل للمستمع والقارئ وتأثير 
، فعنصر الخيال يعتمد باألساس على المخزون العقلّي ألنواع الّصور والمناظر، والمحسوسات )7(فيه"

كّل ذلك ينسب الّتفاوت في نوع الخيال، ومن ثّم في والّتجارب جميًعا، وعلى نوع الثقافة و المعرفة، ول
نوع الّصور لكّل شاعر، وللخيال القدرة على تغيير الواقع، فينكشف عنه المستور،ويلعب الخيال دوًرا 
بارًزا في تكوين الّصور، وذلك لما للخيال من مقدرة على الخلق واإلبداع، وفي تكوين عالقة بين 

اط التقاء، وعالقة تواصل بين أجزائها على أساس فّني جّيد نابع من ذات العناصر المتباعدة، وخلق نق
الفّنان، وهنا البّد من اإلشارة إلى نوعّية الخيال، و تمّكنه وفاعلّيته هي ما تمّيز الفّنان المبدع عن 

 .)8(غيره. فالخيال أداة الّصورة وهو يلعب دوًرا كبيًرا في الّتشكيل الفّني والّشعري 
لمنطلق يمكن القول أّن الخيال يرتبط بالصورة الفّنية بوصفها" كياًنا نفسيًّا وبناًء لغويًّا قابالن ومن هذا ا

، ولعّل عبارة )كيان نفسي( تعني تعبير الّشاعر عن قّوة انفعاله ورّد )9(للوصف واالكتناه الموضوعي"
مّما يحيلها صوًرا شعرية نابضة  فعله تجاه المحسوسات التي تبدو أمام ناظريه، فيتمّثلها بخياله وذوقه،

 بالحياة بداًل من كونها جسًدا بال روح.
إذن الخيال والشعرّية متالزمان، فحيث ما حّل فاعاًل ومؤّثًرا كانت الشعرّية في أبهى صورها وأروع 

ئل تجّلياتها، وتتبلور الّصورة الشعرّية نتيجة لتآزر كّل الحواس وكّل الملكات، فتجتمع فيها كّل الوسا
الّتصويرّية المتاحة للّشاعر بما فيها الوسائل البيانّية والبديعّية، كالّتضاد والجناس والّترادف وغيرها من 
الفنون، و لقد كان الخيال هو اإلسراء ألبي العالء الذي بلغ به الجوزاء واصطاد به العنقاء، فجاء 

ذلك ناتج عّما يحدثه الخيال من تماثل ومناسبة شعره عامًرا بالخيال الّشعري، مفعًما بالحيوّية واإلثارة، و 
المعنى، واقتران المعنى بمضاّده، فترد المقابلة والمطابقة والمفارقة والمخالفة...فيتوّلد اإلنزياح واإلثارة 
ويجد فيه المتلّقي حصول لّذة تنبعث في كيانه، ومتعة في روحه، تتيح له اإللتذاذ بجمال الكلمة، وبهاء 

، وقد تغّنى )10(ر اإليقاع. فإذا كانت األلفاظ جوهر الّتخييل، فإّن الخيال هو جوهر الّشعرالّصورة، وسح
 أبو العالء بهذا المصطلح في شعره مراًرا، وكأّنه علم أّن الّشعر يدرك ما ال تردكه الحقيقة، فقال:

                                                           

  )7(: حممد بن أمحد الدوغان، الصورة الشعرية عند العميان،رسالة ماجستري،جامعة أم القرى،اململكة العربية السعودية،1188م،ص1.
  )8(: ي نظر :جابر عصفور،م س،ص11.

  )1(:عاطف جودة،اخليال مفهوماته ووظائفه، الشركة املصرية للنشر،لوجنمانن،القاهرة،ط1،1145م،ص135.
  )،1(: ي نظر: إبراهيم بن إبراهيم،م س،ص133.
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 يْغفيييييييييييييييييييييييييي وَييييييييييييييييييييييييييْزعُم أّنيييييييييييييييييييييييييُه َمْتبيييييييييييييييييييييييييولُ 
   كييييييييييييَذَب الخييييييييييييياُل كمييييييييييييا علمييييييييييييت مَجنَّييييييييييييبٌ 

 أنَّييييييييييييييييييييييييييييييييييُه سيييييييييييييييييييييييييييييييييييديلُ  راٍج خياَلييييييييييييييييييييييييييييييييييكَ  
يييييييييُلوِّ دلييييييييييلُ   )11(وكيييييييييَرِ الُجفيييييييييوِن عليييييييييى الس 

 

فعندما يريد الّشاعر أن ينقل إلينا صورة أو يصور لنا إحساساته الّداخلّية الّذاتّية إّنما يلجأ إلى 
تصوير ذلك بالكلمات الّشعرية التي يختارها، مكّوًنا بها صورة، إّما أن تكون بيانّية، وذلك باستخدام 

لبالغّية المختلفة )تشبيه واستعارة وكناية(، أو صورة واقعية ذهنّية مستمدة من الحواس، ألّن الفنون ا
 القيمة الحقيقية في الّصورة الفّنية ال تتحّقق إال بالّتعامل معها على أساس وحدة أجزائها وشمول بنائها.

ِ الّشاعر، وتصّوره و أخيًرا إذا كانت الّصور الحّسية تعكس نمًطا من اإلدراك الحّسي لد    
للمحسوسات ومشاعره نحوها، فإّن البالغية أيًضا تحمل طابع تفكيره، وتعكس ما في ذهنه من آراء 
عقلّية أو اّتجاهات فكرّية. فتفّوق أبي العالء في عقلّياته كان من أهم أسبابه ثقافته العقلية، وإيمانه 

ا يتبع ذلك من تشاؤم وشكٍّ وتمّرٍد ورفٍض، و كان بالعقل، وتخّصصه في العلوم العقدّية والفكرّية، مع م
نتيجة ذلك أن رّجح في شعره جانب المعنوّيات كثرًة وقّوًة على جانب تصاويره البيانّية الحّسية،كما 
اصطبغ غالب شعره بصبغة ذهنّية، وال ريب أّن المعاني العقلّية الخالدة إذا نظمت شعًرا تعّوض 

 الحّسي عند الّشاعر، ومن هنا كان للمعّري ذلك السمّو والخلود.الّضعف في الجانب الّتصويري 
 

 ثانًيا:   المعّري وعاهة العمى:
لم يولد أبو العالء ضريًرا لكن أصابه الُجدري في صباه مثل الكثير من منكوسي الحّظ من بني 

 عصره، وقد أصيب في طفولته بداء الُجدري وفقد بصره، حيث قال في رسالة له:
 )12(ُق بْين البازِل و الرّبعال ُأفرّ 

 

 قضى عليَّ َو أنا ابُن أْربع   
 

ذلك أنه في الّرابعة من عمره أصابه الُجدري َفشوَّه وجهه وذهب بنور عينيه وأْسدل بينه وبين الحياة 
ستاًرا من ليٍل سرمديٍّ دام بضعة وثمانين عاًما، وها هو يحّدثنا عّما جِر له فيما كتب في إحدِ 

، حيث يقول: " وقد علم هللا أن سمعي ثقيل وبصري عن اإلبصار )13(لى داعي الّدعاة الفاطميرسائله إ
كليل، وُقضي علي وأنا ابن أربع أن ال أفرَّق بين البازل والر بع، ثم توالت محني حّتى أشبه شْخصي 

 . )14(العود المنحني، وُمنيت في ُأخِر الُعمر باإلقعاد، وعداني عن الّنهضة عاٍد " 

                                                           

  )11(: سقط الزّ ند،ص4،7.
  )14(: يُنظر: عائشة عبد الرمحن،مع أيب العالء يف رحلة حياته،دار املعارف،القاهرة،دط،1118م ،ص74.

  )12(: هو أبو نصري بن عمران داعي دعاة اإلمساعيلية مبصر، ويف هذه الرسائل خماصمات فقهية وفلسفية.
)17(: القاضي، حممد عبد احلكيم، إحتاف الفضالء برسائل أيب العالء،دار احلديث، القاهرة،ط1، 1181م،ص582. البازل: البعري يف اتسع 

: الفصيل، وهو ولد الناقة بعد فطامه.الّربّععمره،    
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شّخص طه حسين مشاعر األعمى، وما تترك مصيبة فقدان البصر من حزن عظيم َيْلَزُم األعمى في 
جميع أطوار حياته، ال يفارقه وال يعدوه، كّلما عرضت له حاجة، " فالمكفوف عاجز عن تحصيل قوته 

عن إال بمعونتهم، وهو عاجز عن شفاء نفسه من حّب العلم والمطالعة إال بتفّضلهم، وهو عاجز 
الكتابة والّتحرير إال إذا أعانوه وتطولوا عليه... ثّم بعد ذلك قد حرم لّذة التمّتع بالمحسوسات كالمبصر؛ 
فإن تعاطى صناعة الّشعر أو الوصف؛ فإّن هذا الحرمان قد استتبع ضعف خياله. وحال بينه وبين 

 . )15(محتذيًا " مجاراة الّشعراء والواصفين فيما يتنافسون به إاّل أن يكون مقّلًدا أو
ولم يظهر المعّري في المرحلة األولى من حياته متأّثرا بعماه كما ظهر خالفا لذلك في المرحلة     

الّثانية, فحديثه عن فاجعة حياته هذه, يبدو حديًثا عارًضا فيه استسالم للقدر وحقيقة تعّود العيش 
بة الّثانية من حياته. وال يختلف الباحثون معها. وهو أمر ال يشغل باله، بخالف ما ظهر جليًّا في الحق

حول أثر العمى في تكوين شخصّيته، إذ  " كانت بهذا العمى أولى مصائبه، أو قل مصيبة حياته التي 
. وأفصح المعّري عن ألمه الّشديد في شعره )16(لم تؤّثر في صورته فقط، بل في مزاجه وإدراكه أيًضا"

رته، فلم يستطع برغم اإلنكار والمكابرة أن يخفي عذابه، وجرحه عن محنته، باكًيا نفسه، وموّضًحاحس
ولم يستطع أن يتواِر عن إظهار إحساسه الحاّد بالفقدان الكبير ألهّم وسيلة إجمالية ومعرفّية لديه. مّما 
يؤّكد حقيقة أّولية ثابتة في شخصّيته، مفادها أّنه يعيش تحت تأثير عاهته ال يستطيع نسيانها والتآلف 

ها على اإلطالق وإن كان التآلف نسبّيا، فشاعرنا ال يقدر مغادرة قضّيته الكبِر العاهة والعين كما مع
لم تغادره هذه القضّية، فشعوره بها يالزمه مالزمة عضوّية ونفسّية، لهذا ترافقه في شعره وحياته كّلها، 

عن عاهته فأظهر توّجعه وحزنه،  وبالّرغم من  الّتنشئة العلمّية واالنصراف التاّم للمعرفة، لم يشغله
 حتى عّد العمى عورة يجب استتارتها مّما يدّل على عمق إحساس بالعاهة، يقول:

 )17(ألّنيييييييي َضيييييييريٌر ال ُتضييييييييُء ليييييييَي الّطيييييييرقُ 
 

  ِ ييييييييييييييييييييير        وميييييييييييييييييييييا بيييييييييييييييييييييَي للَمسييييييييييييييييييييييِر وال الس 

 و ُيظهر مدِ حرقته بسبب هذا العجز الّدائم وهذا التأّوه الباكي الحزين، إذ يقول:
 َفَلْسيييييييييييييييُت ُمطيقييييييييييييييييًا للغييييييييييييييييدوِّ وال الَمْسييييييييييييييييرِ 

 )18(ليييييييييييُه كيييييييييييرٌم ُتْكيييييييييييرْم بسييييييييييياحِتِه األْسيييييييييييرِ 
 

 
 

يييييييييييعُف شييييييييييييمِتي  بِعليييييييييييِم إلهيييييييييييي يوِجيييييييييييُد الض 
            غبييييييييييييرُت أسيييييييييييييرًا فييييييييييييي يديييييييييييييِه,ومْن يكييييييييييييْن 

 ويقول أيًضا:
 )19(فمتيييييييييييييى يكيييييييييييييوُن الّصيييييييييييييبُح واإلْسيييييييييييييفاُر 

 

         َولطالميييييييييييييييييييا صييييييييييييييييييياَبْرُت ليييييييييييييييييييياًل عاِتميييييييييييييييييييًا            

                                                           

  )13 (:ينظر: طه حسني،جتديد ذكرى أيب العالء ،ص125وما بعدها.
  )12(: سعيد السيد عبادة، أبو العالء الناقد األديب، دار املعارف، مصر،دط،1187م،ص25.

 ) 14(: اللّ زوميات، ج2، ص173
 ) 14(: نفسه، ج1،ص85. 

 ) 14(: نفسه، ج1،ص424.
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وتوضح لنا األبيات ما كان يحّسه من ضعف وعجز أمام الّطريق، فهو غير قادر على الّسير في 
الّطريق بشكل جّيد ألّنه أعمى، والعمى هو الّضعف أو العجز بحّد ذاته،إ ذ أصبح أسيًرا لهذه اآلفة, ال 

ّهار المريح لذلك الغمام يغدو وال يمشي, متسائاًل متى سيظّل يعاني عن الّظالم الحالك  ومتى يكون الن
 المعتم  كما عّده أسًرا على نحو ما نِر في قوله:

 )20(َعييييييروُض طويييييييل َسْبُضييييييها لييييييْيَس ُيْبَسييييييطُ 
 

            َغيييييييييييييَدْوُت أسييييييييييييييرًا فيييييييييييييي الّزمييييييييييييياِن كيييييييييييييأنَّني 

الّطموح للوصول إلى المجد والعلياء، فها هو يخاطب نفسه هذا الخطاب  كبحت لديهوهذه العاهة قد 
 :)21( الحزين

 َحَبسييييييييييييتَك أقييييييييييييداٌر َذَوْتييييييييييييَك عيييييييييييين الميييييييييييييينى
 

يييييييييحاُب وأنيييييييييَت ثييييييييياٍو حييييييييييابُس    فمضيييييييييى الصَّ
 

وحرَمْته من الحّب الذي هو حقٌّ طبيعيٌّ من حقوق البشر، وجعلته وحيدَا محرومًا من الولد، وإنَّنا 
 لنرهب زفراته المحرقة وهو يقول: 

 َعمييييييى العيييييييِن يتلييييييوه عمييييييى الييييييّدين والُهييييييدِ
 الخييييييييييييييياِل بَشْخِصيييييييييييييييييهِ  َومييييييييييييييا َسييييييييييييييرَّني َرب  

ن أرزاَء الحييييييييييييييييييييييييييوادِ  أنَّنيييييييييييييييييييييييييييييييي  وهييييييييييييييييييييييييييوَّ
 

 َفَلْيَلتَيييييييييييييييييييي الُقْصيييييييييييييييييييَوِ ثيييييييييييييييييييالُ  لييييييييييييييييييييييياِلي 
 َفَيْطُليييييييييييييَب ِمّنيييييييييييييي النَّيييييييييييييوُم طييييييييييييييَف خيييييييييييييييالِ 

    )22(وحييييييييييييييييييٌد ،أُعانيهيييييييييييييييييا ِبِغْييييييييييييييييييِر عيييييييييييييييييييييالِ 
 

 يقول: ويرثي لنفسه سبًحا غشي وجهه إثر الجدري الذي أصابه طفال,قبل فقده نعمة البصر،حيث
 )23(أَبيييييييييييييير  ميييييييييييييين نعيييييييييييييييٍم جييييييييييييييرَّ إشييييييييييييييحابي

 

           وِشيييييييييييييييييْقَوٌة َغِشيييييييييييييييييَيْت وجهيييييييييييييييييي بَنْضيييييييييييييييييرِتِه          

ولعّل الشكِو التي أطلقها المعّري في الّشطر الثاني من البيت الّسابق مستنبطة من الّسخرية 
ونه في الوجوه و يرون الجمال في األشكال ويعّظم -في نظره-االجتماعّية الفاجعة,ألّن معظم الناس

 األبدان،ولكّنهم يعمون عنه في الكمال العقالني.
 ويرثي لذاته التي ال تدرك مفاصل الزمن فكّله سواء ال نهار لديه وال ليل في قوله:

 وَميييييييييييييّر عليييييييييييييييَّ اليييييييييييييييْوُم والَغييييييييييييييُد واألمييييييييييييييُس 
 )24(وَيْطُليييييييييييييُع بيييييييييييييْدٌر ثيييييييييييييمَّ َتْعُقُبيييييييييييييُه َشيييييييييييييمُس 

 

          تَيييييييييييييييييداَوَلني ُصيييييييييييييييييْبٌح وِمْسيييييييييييييييييٌي وِحْنيييييييييييييييييِدٌس   
            ُيضييييييييييييييييييييُء نهييييييييييييييييييياٌر,ُثمَّ ُيخيييييييييييييييييييِدُر مظليييييييييييييييييييمٌ 

 وقوله في سقط الّزند:  
 )25(َفنِيَيييييييييييييييييْت والظَّييييييييييييييييالُم ليييييييييييييييييَس ِبفيييييييييييييييياني 

 

    عّلالنييييييييييييييييييييي فييييييييييييييييييييإّن بيييييييييييييييييييييَض األميييييييييييييييييييياني 

                                                           

 ) 45(: نفسه، ج2،ص17.
 . 23م،ص1172، 1: عائشَه عبد الرمحن،جديد يف رسالةالغفران ،دارالكتاب العريب،بريوت،ط(42)
  : أقاسي.أمارس.224،ص 2زوميات،ج:اللّ (44)
 . 125، ص1(: نفسه ج05)

 ) 47(:نفسه،ج2، ص12.
  )23(: سقط الزند ،ص14.
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ويحمل البيت استعارة عقلّية ذات داللة نفسّية في "بيض األماني "الموحية بما تحمل من أمنيات 
ت عبارة )والّظالم ليس بفاني( إشارة فلسفّية إلى قدم الّظالم أو نفي الفناء عن المكفوفين. وربّما كان

 الّظالم.
وتشير )عائشة عبد الّرحمن( إلى هذا الّشرخ العميق الذي أحدثه العمى في نفسه، ورّبما كان الّسبب 

ل بعدها المباشر في تكوين موقفه من الحياة، حياة رمته بالعمى وأثقلته بالمصائب، فأصبح يفّض 
الموت على الحياة تقول:" غير إّنه لم يلبث أن يدرك من نضج السّن والوعي أّن مأساة حياته كّلها 
بتلك اآلفة التي قضت عليه وهو ابن أربع, كما قال في إحدِ رسائل شيخوخته العالية . وسوف 

لّدامس الذي ال نسمعه في الّشطر الثاني من حياته ، يطيل الحديث عن محنة العمى وعن الّظالم ا
ينجاب, والّليل الطويل الذي ال ينجلي، ويعّد مزايا ضجعة القبر أن تأمن العين المنطفئة في الثّرِ من 
مصاب عمى أو آفة رمد. وسيأتي دارسون من بعده, فيتوّهمون أّنه راض على محنته ورضي بقدره. 

 :)26(ويأتي صوته الفاجع من وراء القرون 
      إذا َطِفَئيييييييييييييييييييييْت فيييييييييييييييييييييي الثَّيييييييييييييييييييييِر أْعيييييييييييييييييييييُيٌن      (27)فقْد َأِمنْت مْن َعمًى أو من رمدْ 

ولعّله يجد في تعاقب الليل والنهار إيذانًا وإعالنًا بانقضاء حياة اإلنسان, فال يأبه بالضياء أو الّظالم، 
 ويدعو إلى الحزن والبكاء، حيث يقول:

 وميييييييييييا َشيييييييييييْوُقُه َشيييييييييييْوقي وال وْجيييييييييييُدُه َوْجيييييييييييدي
 )28(ئًا عليييييييييى عهيييييييييدِ لَخليييييييييٍق, وال ُيبقييييييييييَن شيييييييييي

 

 َبَكْيييييييييييييييييييُت َلييييييييييييييييييُه إذ فاتَييييييييييييييييييُه مييييييييييييييييييا ُيريييييييييييييييييييُدُه            
            كييييييييييييييييذاك الّليييييييييييييييييالي ال َيُجييييييييييييييييْدَن ِبَمْطَلييييييييييييييييبٍ 

ومّما ال شّك فيه أّن أبا العالء شعر بحّدة الحزن و األلم الذي اعتِر نفسّيته إثر عاهته المستديمة، إذ 
 الموت شفاء لهذا السقم العنيد،حيث يقول: عّدها في إحدِ وقفاته أّنها الّسقم نفسه، وأنّ 

يييييييييييييييييقامِ   )29(والمييييييييييييييييوُت ييييييييييييييييييأتي بِشييييييييييييييييفاِء السِّ
 

             والَعيييييييييييييييييييييييييييييييييْيُش ُسْقٌم,للفَتى,ُمْنِصيييييييييييييييييييييييييييييييييٌب                         

فالموت عند المعّري أْهون من الحياة المظلمة، ألّن الحياة أتت عليه بالّرماد ثّم العمى، أّما القبر فهو 
ا، وبالّتالي يصبح الموت أهون من الحياة في نظره. أّما طه حسين فيشير على حّد تأثير بريء منهم

العمى في توجيه فكر شاعرنا وفلسفته حين يقول: " فأّما حمده هللا  على العمى كما يحمده غيره على 
شّر، حين البصر، فال يدّل إاّل على ثقة واطمئنان نفسه إلى هذه الحياة، واحتمال ما فيها من خير و 

عرف أّن الحزن والتفّجع ال يغنيان عن المرء شيئا، وأّن األسف ال يرّد فائتا، وال يستدرك فارطا، فهي 

                                                           

  )42(: عائشة عبد الرمحن، مع أيب العالء يف رحلة حياته،ص43.
  )27(:اللّ زوميات،ج1،ص211.

 )44(: شروح سقط الزند، ص511. 
 )44(: نفسه، ج2،ص555.
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كلمة تسلية وعزاء أكثر من أن تكون إخبارا صادقا، فإّن ذهاب بصره لم يزل ُيثير في نفسه شيئا من 
 .)30(لسفته."الحزن، ويكّلفه ألوانا خاّصة من الشّدة، حتى في أّيام حكمته وف

وال يزال يذكر عاهته في كّل نتاجه األدبي شاعرًا وناثرًا، فنقرأ في رسالة الغفران:  " والحوج على ذات 
ما أصعب األمر .ف )31(عوج، وهي على سواي سهلة كاألنفاس ولو شاء الخالق لجعلني مثل الناس " 

ي نفسه في الّرسالة الّسابقة على صاحب الّنفس األبّية أن يضطّر إلى االستعانة بغيره فهو يسمّ 
  )المستطيُع بغيره ال بنفسه ( .

 
 ثالًثا: الّتصوير البصرّي عند المعّري:

ترجع أهمية الّصورة البصرّية في الّشعر إلى أهّمية حاّسة البصر نفسها،حيث ُيسّخرها الفّنان في التأّثر 
ّن الّشعر لن يستغني قّط عن الّصورة والتمّلي من مشاهد الكون ومسارح الحياة،" وال يمتري أحد في أ

البصرّية حّتى عند األكّفاء الذين ُحرموا هذه الحاسة، أليسوا قد ُولدوا بين المبصرين، وسمعوا لغتهتم 
 .)32(وتأّثروا بمفاهيمهم  فالّشارع الكفيف إذن يخاطب الّناس بلغتهم، ويؤّدي إليهم ما أخذه عنهم" 

صر، وّظف حّدة ذكائه وسعة خياله في تكوين هذا الّنوع من الّصورة وبما أّن المعّري كان فاقًدا للب
الّشعرية، ولم تقف حاّسة البصر بينه وبين إبداعه الفّني في إعطاء صور بصرّية و روائع من  

 الّتشبيهات. نحو قوله:
 اليييييييييييييييييييييّنفُس عنيييييييييييييييييييييد فراِقهيييييييييييييييييييييا ُجثمانهيييييييييييييييييييييا
 كحمامييييييييييييييييييٍة صيييييييييييييييييييَدْت فثنَّييييييييييييييييييْت ِجيييييييييييييييييييدها

 

 محييييييييييييييييييييزوٌن لييييييييييييييييييييُدروس ربييييييييييييييييييييٍع عييييييييييييييييييييامر 
 )33(سييييييييييييًفا لتنظييييييييييييَر حيييييييييييياَل َوْكييييييييييييٍر داِمييييييييييييرِ أ

 

تشبيه الّروح بطير الحمام الوادِع الّلطيف تشبيه موّفق، وال يقتضي تحديًقا بصريًّا، وأّما تصوير حالة 
الّروح المغادرة التي تخّيلها أبو العالء ملتاعًة لفراق رْبعها وهو الجسم بحال الحمامة المأسورة حينما 

رة األخيرة على وْكرها نظرَة موّدٍع آيس، فصورة طريفة أيًضا بناها على الّتشبيه تثني جيدها لُتلقي الّنظ
 .)34(التمثيلّي، وقد هداه إلى ذلك المعرفة العاّمة باإلضافة إلى الّذكاء الذي تمّيز به

وأبييييو العييييالء المعييييروف بشييييّدة ذكائييييه والييييذي كييييان عيييياماًل ميييين عوامييييل قدراتييييه وإمكانياتييييه التحصيييييلّية  
ة،"اسييتطاع أن يقتييبس ميين أشييعار الّسييابقين صييوًرا بصييرّية مرئّييية ويصيييغها صييياغة جديييدة تكيياد والثقافيّ 

 ،يقول في وصف معركة:)35(تكون ممّوهة ألصل المعاني والّصور التي اقتبسها " 
                                                           

  )،5(: طه حسني، اجملموعة الكاملة، اجمللد العاشر، أبو العالء املعري، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، ط4،1174م،ص141.
  )51(: عائشة عبد الرمحن،جديد يف رسالة الغفران ،ص23

  )52(: حممد بن أمحد الدوغان،م س،ص 117.
  )55(: اللّ زوميات،ج1،ص421.

  )54(: ي نظر: حممد بن أمحد الدوغان، م ن،ص 215.
  )53 (: ي  نظر: مها حمسن هزاع، م س،ص3.
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 لقييييييييييييييييييْد آَن أْن يثنييييييييييييييييييي الجمييييييييييييييييييوَح لجييييييييييييييييييامُ 
 أيوعييييييييييييييييييييييدنا بييييييييييييييييييييييالّروم نيييييييييييييييييييييياٌس وإّنمييييييييييييييييييييييا
   كيييييييييأْن ليييييييييم يكيييييييييْن بيييييييييين المخييييييييياِض وحيييييييييارم

يييييييييييييييييْعَب اآلبييييييييييييييييييَّ زميييييييييييييييييامُ وأن يمليييييييييييييييي   ك الصَّ
 هيييييييييييييم الّنبيييييييييييييُت والبييييييييييييييُض الرقييييييييييييياق سيييييييييييييوامُ 

 )36(كتاِئيييييييييييييييييُب ُيشيييييييييييييييييجيَن الفيييييييييييييييييال وخييييييييييييييييييامُ 
 

حيث شّبه األعداء بالّنبت وشّبه سيوف قومه باإلبل التي ترعى ذلك الّنبت، و في هذا المعنى خطاب 
ياد لقائدهم، لذلك حان للقائد بقرب ضبط الّزمام الّصعب والّتعريض بقوم تمادوا في غّيهم وأبوا االنق

وقت رّدهم ومعاقبتهم ألّنهم بلغوا حّد الّتهديد بجند الّروم الذين هم كمثل الّنبات، أّما سيوفنا البيض 
الّرقاق، فهي مثل اإلبل السوام الّراعية للّنبت التي لم تبق منه شيًئا، فتْستأصل الّروم الذين لم يّتعضوا 

د اجتمعت لهم كتائب تغّص الفلوات بها لكثرتها، ففّرقنا جمعهم من قبل في موقعة )المخاض وحارم( وق
 و قّللنا شوكتهم وما أغنى عنهم جمعهم.

وقييد رسييم الّشيياعر فييي هييذه األبيييات صييورة حّسييية بصييرّية مسييتقاة ميين عمييق البيئيية العربّييية بمييا 
تيأّهبوا للقتيال، فيها،كما تظهر حركية الّصيورة لتقابيل بيين حركية الفيرس حيين يجميح، وحركية اليّروم حيين 

 وكذلك حركة الّسيوف وهي تقطع رؤوس األعداء، وحركة السوام وهي تأتي على الّنْبت.
وهنييياك كثيييير مييين الّصيييور البصيييرّية التيييي تقيييوم عليييى االقترانيييات والمالبسيييات، يفييييدها الّشييياعر 

يِر الكفيف من حياته اليومّية، ويعتمد فيها على ذكائه الخاص، أو شعوره الّذاتي، ولنقرأ ع نده سيورة الس 
 في الّليل وما يتبعها، يقول:

 وليليييييييييييييييٍة ِسيييييييييييييييْرُت فيهيييييييييييييييا وابيييييييييييييييُن ُمْزنِتهيييييييييييييييا
 كأّنميييييييييييييييييييا هيييييييييييييييييييي إْذ الحيييييييييييييييييييْت كواكُبهيييييييييييييييييييا
ييييييييييييييْت قواِدُمييييييييييييييهُ   كأّنمييييييييييييييا الّنْسييييييييييييييُر قييييييييييييييد ُقصَّ
 والَبيييييييييييييْدُر يحتيييييييييييييث  نحيييييييييييييَو الَغيييييييييييييْرِب أيُنَقيييييييييييييهُ 
 ومنهيييييييييييييييييييييِل تيييييييييييييييييييييِرُد الجيييييييييييييييييييييوزاُء غْمرتَيييييييييييييييييييييهُ 
 وَرْدتُيييييييييييييييييييييييه ونجيييييييييييييييييييييييوُم الّلييييييييييييييييييييييييِل وانييييييييييييييييييييييييةٌ 

 

ييييييييييييتٍ    عيييييييييييياَد حيًّييييييييييييا بعييييييييييييَد مييييييييييييا ُسبضييييييييييييا كميِّ
يييييَحْت َخَضضيييييا  خيييييْوٌد مييييين اليييييّزنِج تجليييييى ُوشِّ
 فالّضيييييييييييعُف يكِسيييييييييييُر منيييييييييييه كّلميييييييييييا َنَهضيييييييييييا
يييييحى َركضيييييا  فكّلميييييا خييييياَف مييييين شيييييمِس الض 
 إذا الّسييييييييييماكاِن شييييييييييْطَر المْغييييييييييرِب اعَتَرضييييييييييا

 )37(تشيييكو إليييى الفْجيييِر أْن ليييم تطَعيييِم الَغمضيييا
 

د بدأ مرحلة جديدة كأّنما عادت إليه الحياة، وكأّن هذه يقول شاعرنا: رّب ليلة سرت فيها والهالل ق
الّليلة حينما الحت فيها النجوم تشبه امرأة زنجّية تحّلت بالخرز الّصغار، وهذه الّليلة و كأّن الّنسر وهو 
أحد الكواكب قد قّصت قوادمه، فهو ال يقدر على الّنهوض، والبدر يستحّث صواحبه خوًفا من طلوع 

مسير الّشاعر هذا ورد منهاًل تنعكس الجوزاء فيه لصفائه، وذلك حينما يعترض الّشمس، وبعد 
 السماكان شطر المغرب، ونجوم الّليل ضعيفة أعياها الّسير فهي تشكو إلى الفجر عدم الّنوم.

                                                           

)48(: أبو العالء املعّري،شرح التنوير على سقط الزند،مطبعة مصطفى حممد،املكتبة التجارية الكرب،مصر،دط،دت،ج1،ص184. املخاض: هنر 
: بلد قريب يف انطاكية.حارمابلقرب من معرة النعمان.    

  )57(:سقط الزّ ند،ص2،8. ابن مزنتها: اهلالل. اخلضض: خرز صغار بيض استعارها للنجوم البارزة. النسر: جنم. وانية: ضعيفة.
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ومن الّصور البصرّية التي أوردهيا والتيي تعّبير عين قيّوة بصييرته وإدراكيه المحسوسيات المحيطية 
 به، قوله:

 أَعيييييييييييييييرْت حيييييييييييييياِفرًا ميييييييييييييين َزبرجييييييييييييييدٍ  بييييييييييييييريحٍ 
يييييييييييييييبا ألقيييييييييييييييْت إليييييييييييييييى عَناِنهيييييييييييييييا  كيييييييييييييييأنَّ الصَّ
 إذا اشييييييييييتاَقت الَخيييييييييييُل المناهييييييييييَل أعرَضييييييييييْت 
 ولييييييييييييييييييييالن حييييييييييييييييييياٍل بالكواكيييييييييييييييييييِب جيييييييييييييييييييوُزهُ 
 كييييييييييييأنَّ دَجيييييييييييياُه الهجييييييييييييُر والصييييييييييييبُح َموِعييييييييييييدٌ 

 

 لهييييييييييييا التِّبييييييييييييُر جسييييييييييييٌم واللَّجيييييييييييييُن َخالخييييييييييييلُ  
 َتُخييييييييييييييييييييييب  بَسييييييييييييييييييييييرِجي مييييييييييييييييييييييرًة وُتناقييييييييييييييييييييييلُ 

 الَمَناِهيييييييييييلُ  عييييييييييين المييييييييييياِء فاشيييييييييييتاقْت إليهيييييييييييا
 وآخيييييييييييير ميييييييييييين حلييييييييييييي الكواكييييييييييييِب عاِطييييييييييييلُ 

 )38(بَوصيييييييٍل وضيييييييوُء الفجيييييييِر حيييييييبٌّ ُمَماطيييييييلُ 
 

حيث رسم في هذه األبيات صورة شعرّية حشد فيها المدركات الحّسية، وأضاف إليها قّوة خياله      
الذهب و ورّقة ذوقه، مّما أحالها قطعة فّنية، فشّبه الفرس وسرعتها بالريح وشّبه جسمها بالتبر وهو 

حوافرها بالزبرجد األخضر لصالبتها و متانتها وتحجيل قوائمها بالّلجين وهي الفّضة، وفي البيت الّثاني 
جّسد الّصورة البصرّية عندما وصف سير هذا الفرس بين البطء والّسرعة، ثم انتقل إلى لوحة أخِر 

ة صبرها على الماء، ثّم شّبه في عندما شاهدت هذه الخيل مورد الماء إاّل أّنها أعرضت عنه ليظهر شدّ 
البيتين األخيرين الفرس بالّليلة الّدهماء لشّدة سواده، وشّبه سواد الّليل بالهجر ألّن الهجر يوصف 

 بالّسواد لفراق األحّبة، أّما الوصل فشّبهه بالبياض لتالقي األحّبة.
 ومن روائع صوره البصرّية قوله وهو يشّبه السيف بالماء:

 َده واليييييييييييييييييييييييييوَم َحْمييييييييييييييييييييييييتٌ كييييييييييييييييييييييييأّن ِفرْنيييييييييييييييييييييييي
   تييييييييييييييييييييييييييَرّدد ميييييييييييييييييييييييييياؤه ُعلييييييييييييييييييييييييييوًّا وُسييييييييييييييييييييييييييفالً 

 أفيييييييييييييييييياَض بَصييييييييييييييييييْفِحِه َسييييييييييييييييييْجاًل سييييييييييييييييييجيال 
 )39(وهيييييييييييييييييييمَّ فميييييييييييييييييييا تمّكييييييييييييييييييين أن يسييييييييييييييييييييال

 

جعل أبو العالء من الماء مشّبًها به  لُيتحفنا بما يكاد ال يصّدق أّنها من روائع الكفيف في صورة 
اء قد صّب في وجهه في يوم شديد الحّر، بصرّية دسيقة."حيث شّبه بياض الّسيف وبريقه بدلو من الم

فهو أبيض بّراق كأّنه ماء في يوم كانت الحاجة إلى الماء أشّد، و ألّن الماء مع إشراق الّشمس أشّد 
بريًقا و لمعاًنا فقال:"حَمْت" ثّم بعد ذلك وصفه الماء كأّنه يترّدد فيه من أعاله إلى أسفله ومن أسفله إلى 

 . )40(ن فال يستطيع ألّنه محصور في أجزائه " اعاله، و يهّم بالّسيال
 وقوله مصّوًرا الّدرع:

 وتراَهييييييييييييييييييا كَأنَّهييييييييييييييييييا فييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييِد الُمعيييييييييييييييييييييي
   وَعصييييييييييْت ميييييييييين عواصييييييييييِف الَحييييييييييرِب أمييييييييييراً 

 طييييييييييييِش َسييييييييييييْجاًل َأتييييييييييييى بييييييييييييه ميييييييييييين َقليييييييييييييبِ  
 )41(َقبَلتييييييييييييييييييُه ميييييييييييييييييييييييييين شييييييييييييييييييماٍل وجنييييييييييييييييييوبِ 

 

                                                           
 .345-351ند، ص شروح سقط الزّ  (:04)

  )51(: سقط الزّ ند،ص121. الفرند: جوهر السيف.  محت: شديد اخلر. السجل: الدلو إذا كان فيه ماء.  سجيل: ضخم.
  )،4(: ي  نظر:أبو العالء املعّري،شرح التنوير على سقط الزّ ند،ج2،ص112-113.

 .1884ند، ص شروح سقط الزّ : (41)
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لمملوء بالماء، ليدّل ذلك على كثرة القتلى وصف صورة الّدرع عن طريق الفعل )تراها( وشّبهها بالّدلو ا
في المعركة، ثم أشار أّن الحرب لم تؤثر في هذه الدرع وكأن لم تمر بها رياح كما مرت بها رياح 

 الّشمال والجنوب، ولعّله أراد القول: أّنها حصينة وقوية.
ه عند غيره من المبصرين وهكذا رأينا أّن الّصورة البصرّية لدِ المعّري ال تكاد تكون دون ما هي علي

 .في الكثرة والتنّوع، وهو أمر يدعو إلى العجب لوال ما 
 

 رابًعا:   تراسل الحواس عند أبي العالء:
قد تتبادل الحواس أدوارها اإلدراكّية لدِ الّشعراء، فينفتح بعضها على اآلخر ، ويكتسب منه بعض 

" الذي يعني وصف حاّسة من الحواس بصفات معطياته، في إطار ما يسّمى بييييييي : "تراسل الحواس
، فتعطي المسموعات ألواًنا وتصير المشمومات أنغاًما، وتصبح المرئّيات  مدركات الحاّسة األخِر
عاطرة.،واألصوات واأللوان تنبعث في مجال وجدانّي، " فنْقل صفات ببعضها إلى بعض يساعد على 

تكمل أداة الّتعبير بنفوذها إلى نْقل األحاسيس. وفي هذا  نْقل األثر الّنفسي كما هو قريب مّما هو، وبذا
اّلنقل يتجّرد العالم الخارجّي من بعض خواّصه المعهودة، ليصير فكرة أو شعوًرا، وذلك أن العالم 

 .)42(الحّسي صورة ناقصة لعالم الّنفس األغنى واألكمل"
ذلك يكّثف مشاعره ويرّكزها في ويعطي تراسل الحواس للّشاعر فرصة استثمار حاّستين أو أكثر، وب

االّتجاه الذي ينشده، مّما يثري الّلغة وُينّميها دون أن ينأِ عن الّسياق المألوف للعبارة المعّبرة عن 
، وبذلك تتنّوع أساليب الّتعبير عن الحاّسة الواحدة. ورّبما  حاّسة ما، فينقل إليها مفردات حاّسة أخِر

"اختلطت بين تحّسس الّشعور في الّنفس وإدراكه في الّذهن  حواّسهيلجأ الّشاعر إلى الّتراسل ألّن 
.  و المكّونات الحّسية في الشّعر عاّمة وشعر المعّري )43(وأصبح الشاعر يِر الهديل كما يسمعه"

خاّصة عنصر ضروري في القصيدة، حيث استطاع أن يكّون صوًرا من أشتات وأن يوجد أشياًء من 
 لة المؤّلفة إلى ذهنه إحضاًرا واضًحا.عدٍم، وذلك باحضاره الّص 

وبما أّن الحّس أساس المعرفة، فإّن المدركات الحّسّية أساس اإلبداع، والشّك أّن المرء إذا فقد حاّسة 
البصر تدفعه إلى محاولة إثبات وجوده وتأكيد سيمته في المجتمع الذي يعيش فيه اعتماًدا على ما 

، فيْستْجِمُع كلّ  طاقاتها ويكّيفها ويتكّيف لها ؛كي يحّقق أغراضه اليومّية،  يملك من حواس أخِر
والمستِو االجتماعي الذي يرتضيه.فيحاول جاهًدا التغّلب على عجزه البصريّ بحشد طاقات حواسه 
 الباسية، لتعويض بعض ما خّلفه العمى فتزداد بالفطرة طاقاته الحّسية من الّلمس والشّم والّذوق والّسمع. 

                                                           

  )74(: هالل حممد غنيمي، النقد األديب احلديث، هنضة مصر، القاهرة،دط،1171م،ص418.
  )70(: إليا احلاوي،، فنّ  الوصف وتطّوره يف الشعر العريب، دار الكتاب اللبناين، بريوت،ط2،1172م،ص1،5.
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ّشعور بالّنقص يدفع اإلنسان منذ صغره إلى البحث عّما يضمن له األمن ، ويخّفف شعوره إّن ال     
بالّنقص، ومن الحقائق العلمّية " أّن أعضاء البدن األساسّية للحياة تزداد في النمّو وتجيد أداء وظيفتها، 

فس البشرّية إذا ُأصيب جزء منها أو جانب من األعضاء األخِر التي تّتصل بها، وهكذا تعمل النّ 
جاهدة بضغط الّشعور بالقصور، أو بتأثير العذاب الذي يقاسيه المرء بسبب ضعفه وقّلة صلته للتغّلب 

. فاإلحساس بجمال األشياء ال يتوّقف على البصر فقط، (44) على هذا الّشعور بمحاولة االنتصار عليه"
مختلفة ،كالسمعّية و الّلمسّية  بل على جميع الحواس األخِر التي تتأّثر بما يحيطها من محسوسات

والّشّمّية والّذوسّية، بل إّن كّل واحد من هذه األنماط ينقسم إلى أنواع أخِر متعّددة، فالّنمط البصري 
يمكنه أن ينقسم تبًعا لدرجاته الّلونّية أو درجات الوضوح، والّنمط الّلمسي يمكن أن ينقسم تبًعا لدرجات 

المالمسة، أو الّلين والّصالبة، ويقال كذلك أّن الشعراء يختلفون فيما بينهم الحرارة والبرودة والخشونة و 
 من حيث قدراتهم على التخّيل مّما قد يؤّدي ببعضهم إلى اإللحاح على نمط معّين من األنماط .

والمعّري واحد من الذين غالوا في الّتعويض عن عاهة العمى، ليؤّكد تفوّقه وإبداعه في مجال اآلداب 
ومها، على الّرغم من قّلة حيلته في عدم رؤية األشياء كما هي، إذ أّن الكفيف يستغّل حواسه وعل

بطريقة أفضل وأوقع، ألن كّف البصر يتطّلب تسخيًرا أكبر للحواس األخِر ، فيرّكز اهتمامه وعنايته 
ة في حواسه اللتقاط وتفّهم المعلومات غير البصرّية، لذلك يذهب إلى " بعث كل الطّاقات المّدخر 

األخِر بالّشكل الذي يعّوضه خسارته في البصر، وإذ يرفض الّشاعر الكفيف االعتراف بالعين في 
تغذية الباطن، يصّور األشياء والوسط، فإّنما يعّزز هذا الّرفض بإبراز عمل الوسائط الحّسية األخِر 

 .(45)في عمله"
وكما مارس أبو العالء سلوكه الّتعويضي في شعره,مارسه أيًضا في نثره، ففي جّنة غفرانه نراه؛       

وقد أّمل الّنفس بتعويض كّف البصر في الّدار اآلخرة، إذ صّور المكفوفين وهم أحسن ما يكونون حّدة 
ا، فاألعشى في البصر، وما يكونون من جمال عيون عّوضهم رّبهم ببصر جديد لحرمانهم في الّدني

صار عشاه حورا معروفا  وحميد بن ثور نراه مفتخرا بحّدة بصره في اليجّنة،حيث أّنه كان يلمح 
 الّصديق من مسافاٍت بعيدة.

 
 خامًسا: فلسفة الّتعويض لدى المعّري:

 الّتعويض بحاّسة الّسمع: -7
المفردات ذات الّصلة  في مجال الّتعويض بالحواس الّسليمة لديه شغله الّتعويض الّسمعي؛ فأكثر من 

باألذن، والّسمع بوصفها وسيلة ثانية معّوضة بعد العين مثل" )األذن، الحديث، القول، الكالم، 
                                                           

 وما بعدها. 85م،ص1142(:إسحاق رمزي ،علم النفس الفردي،دار املعارف،مصر،دط،44)
 . 151م،ص1181(:أركان إيراهيم،نقد الشعر يف املنظور النفسي،دار الشؤون الثقافية، بغداد،دط،43)
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الصوت، والوقع، والّرنين، الحفيف، الّريح، الّلحن، الّنغمات، الّطرب، الغناء، الجرس، الّرخيم، ثم أسماء 
 الكفيف يميل بصفة طبيعّية إلى االهتمام . فمن المعلوم أنّ )46(وأصوات الّطيور و الحيوانات("

بالحديث، فعن طريق الّسمع يمكن أن يتعّلم كيف يزن شخصّية فرد أمامه، وعن طريق تجارب واسعة 
يمكنه الّتمييز بين األصوات، ومّما ال شّك فيه أّن  الحاّسة الّسمعّية  تلي الحاسة البصرّية من حيث 

 ن الحواّس األخِر من حيث القيمة العقلّية والثقافّية.القيمة الجمالّية، وهما مًعا يفضال
ولكّن الكفيف حين لجوئه مضطرًّا إلى وسيلته الّسمعّية للحصول على المعرفة، تعويًضا عن      

فقدانه العظيم، فإّن ذلك ال يعدو أن يكون خضوًعا أليًما لواقع ال سبيل إلى تغييره، بل إّن األصوات في 
ه، ولكن  " حين تنجح أذنه في أن تكون مركز الّثقل في حياته العقلّية فإّنه يحرم من الغالب تذّكره بعما

 .(47)للمعرفة " قاعدة أصلّية 
والّسمع هو عماد الكفيف في صالته االجتماعية، " فعن طريقه يكشف تصّرفات الّناس من حوله 

ة في معرفة حالة المتحد  النفسية وانفعاالتهم الصوتّية، فيكتسب بفعل اليقظة )الضرورّية( مهارات كثير 
 ، فحاّسة الّسمع هي عماد كّل نموٍّ عقليٍّ وأساس كّل ثقافة ذهنّية. (48)وتقدير نوعية العواطف ودرجتها"

وقّوة الّسمع ال تأتي نتيجة فقد اإلنسان إحدِ حواسه لتقِو في بقية الحواس، بل تأتي نتيجة    
 ت كثيرة في الّتعويض بالّسمع؛ مثل قوله:الّتدريب المتواصل، و ألبي العالء أبيا

 َوْقييييييييييييييييييٌت َو َأْدركييييييييييييييييييه فييييييييييييييييييي ذاَك تشييييييييييييييييييديدُ 
ييييييييييييييييديِد,ولكن قيييييييييييييييييَل ِصييييييييييييييييْنديدُ   مثييييييييييييييييُل الصَّ

 )49(مييييييييييييين سيييييييييييييرعِة الفهِم,ترسييييييييييييييٌل وتمدييييييييييييييدُ 
 

نه   َو ِخْلييييييييييييُت أّنييييييييييييَي حييييييييييييْرف الوقييييييييييييِف سييييييييييييكَّ
 وَأْشييييييييييييييييييَرُف الّنيييييييييييييييييياِس,في أعلييييييييييييييييييى راتِبييييييييييييييييييِه    

 حِن َيمييينعيييييييييييييييُُه مييييييييييييَا ِكْبيييييييييييييييُرُه وثييقيييييييييييييييُل الييييّليييييييييييييي
 

 وقوله الّساخر في تشبيه الخير بالّشجر الّسريع االنطفاء الممطور وقد أوقده راٍع لحاجة في إضرامه:
 )50(راٍع َيِئط ,وليييييييييييييييييييييمَّا أن ذكييييييييييييييييييييى َخَمييييييييييييييييييييدا

 

َمُه                             الخييييييييييييييييييييُر كيييييييييييييييييييالَعْرَفِج المييييييييييييييييييييَْمطوِر,ضرَّ

ول بالّسماع مرهف األذن، حمل إصغاءه مهام البصر، بل فالّشاعر الكفيف مأخوذ بالصوت مشغ
،كما يقول المعّري في وصف رهافة سمعه:  ومهام حواس أخِر

 ال َتْعيييييييِرف اليييييييوزَن َكفِّيييييييي بيييييييْل َغيييييييَدْت ُأذنيييييييي
 

 (51)وزَّانيييييييييييييييييًة وليييييييييييييييييبْعِض القيييييييييييييييييْوِل مييييييييييييييييييزانُ  
 

ي في علم األصوات ولذلك يمكن القول أن " األعمى من كثرة تجاربه وخبراته أشبه ما يكون باألخصائ
 .(52)ومخارج الحروف"

                                                           

  )72(:ي نظر:عدانن عبيد العلي،شعر املكفوفني يف العصر العباسي،دار أسامة للنشر والتوزيع،األردن،ط1،1111م،ص543.
 )74(:لطفي بركات أمحد، الفكر الرتبوي يف رعاية الطفل الكفيف،مكتبة اخلاجني،القاهرة،مصر،دط،1182م،ص184 .

 )48(:عدانن عبيد العلي، م ن ،ص52 .
  )41(: اللّ زوميات،ج1،ص245.

  )،3(: نفسه،ج1،ص237.
 )31(:نفسه ،ج2،ص543
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ويقّدم لنا المعري الكفيف أبياًتا جميلة عمادها الّصوت، جعله َمْعبرا لفهم حقائق الوجود، ومن ذلك 
 قوله: 

ييييييييييييييييريِف بقييييييييييييييييْولٍ   َقييييييييييييييييْد أَجْبنييييييييييييييييا َقييييييييييييييييْوَل الشَّ
 أْطَرَبْتنييييييييييييييييييييييييا َأْلفاُظييييييييييييييييييييييييُه َطييييييييييييييييييييييييَرَب الييييييييييييييييييييييييي

 

 َو َأَثْبنيييييييييييييييييا الَحصيييييييييييييييييى عيييييييييييييييييِن المييييييييييييييييييَيْرجانِ  
 (53)يُمْسِمعييييييييييييييييييييياِت باأللْيحيييييييييييييييييييييانِ ُعّشيييييييييييييييييييياِق لل

 

 وقوله:
 وميييييييييييا َنَغيييييييييييُم األْوتييييييييييياِر فيييييييييييي َسييييييييييييْمِع ُأْذنيييييييييييهِ 
َفْت  َشييييييييييييييييييييْوًقا إلييييييييييييييييييييى َنَغماِتييييييييييييييييييييهِ   َفَتَشييييييييييييييييييييوَّ

 

 (54)بأْحسييييييييييَن َصييييييييييْوتًا ِميييييييييين ُرغيييييييييياِء َسييييييييييوامهِ  

 (55)أفهيييييييييييييييييييياُمنا ورَنييييييييييييييييييييْت إليييييييييييييييييييى آداِبييييييييييييييييييييهِ 
 

 وقوله أيًضا :
 وَهيييييييييييييييييييييواِك ِعْنيييييييييييييييييييييدي كالِغنييييييييييييييييييييياِء ألنَّيييييييييييييييييييييهُ 

 

 (56)َثقيُلييييييييييييييييييييُه وخفيييييييييييييييييييييُفهُ  َحَسيييييييييييييييييييٌن َلييييييييييييييييييييَديَّ  
 

لقد حرص الّشاعر على المسموعات للّتعويض عن البصرّيات األصل، فأظهر جمال األصوات، وسيمة 
 المسموعات بعد أن سعى لبناء تأسيس نظرّي، حاول فيه إقناعنا بمساواة الّسمع والبصر .

أشّد القوة، ألّنه كان يتلّذذ بسماع  ونستطيع القول في األخير أّن حاّسة الّسمع عند المعّري كانت قوّية 
اآلخرين حين يتكّلمون، وذلك للتعّرف على شخصّية المتكّلم وهوّيته، وخير دليل على ذلك أّنه عندما 
جاءه زائر آذري يسأله عن قريب له، طلب أبو العالء من الغريب أن يذكر حاجته، وهو مصٍغ إلى 

حيث أتى، وعندما عاد جاره الغائب، جاءه المعّري  حديثه إلى أن فرغ من كالمه، ومضى الغريب من
مرّددا عليه ما سمعه، على الّرغم أّنه ما عرف الّلسان وال فهمه، غير أّنه حفظ كّل ما قاله دون زيادة 

 .)57(أو نقصان
 الّتعويض بحاّسة الشّم: -7

ضياع البصر، فهي أّما فيما يتعّلق بحاّسة الشّم، فهي تأتي  في المرتبة الّثانية بعد الّسمع عند 
فعن طريق هذه الحاّسة يستطيع الكفيف  تساهم في تنويع حياة الكفيف للتعّرف على الّروائح بأنواعها، "

أن يمّيز بين مختلف أنواع الّطعام والّشراب ويمّيز بين معظم أنواع الّنباتات والحيوانات، ثّم إّن هناك 
كتب القديمة ورائحة األزهار، بل إّن الكفيف ليستطيع روائح ممّيزة كرائحة األرض بعد المطر، ورائحة ال

 .(58)أن يمّيز بعض األفراد من روائحهم الطبيعّية، أو من العطر الذي اعتاد التعّطر به"
                                                                                                                                                                                

 )32(: رمسية موسى السقطي،أثر كف البصر على الصورة عند أيب العالء املعّري،مطبعة أسعد،بغداد،ط1،1128م،ص42.
 )35(: سقط الزند،ص18 .

 )34(:نفسه،ص1،3.الرغاء: صوت اجلمال. السوام: اإلبل الراعية.
 )33(: نفسه،ص123.تشوفت: تطلعت. رنت: أدامت النظر.

 )32(: نفسه،ص225.
  )04 (: يُنظر: عبد العزيز امليمين، م س، ص52.

 .245م،ص81،،2،اندر مصاروه، شعر العميان،دار الكتب العلمية،بريوت،لبنان،ط (:38)
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ونستطيع أن نقّدر مدِ أثر حاّسة الشّم في حياة األعمى من قول الكاتبة الكفيفة الصّماء، 
يق الّروائح نوع البيت الذي أدخله، وعرفت مّرة أّن المنزل البكماء، )هيلين كيلر(:" إّنني أعرف عن طر 

الذي دخلته منزل ريفي قديم، ألّنني شممت فيه طبقات من الّروائح تركتها أسرات مختلفة سكنت فيه 
من قبل، وانبعثت من نباتات حوله ومن مالبس وأثا  خّلفوها وراءهم،و كذلك يمكن أن أعرف نوع 

اص من الروائح العالقة بهم، مثل روائح الخشب أو الحديد أو العمل الذي يقوم به األشخ
الّطالء....وحين يتحّرك شخص من مكان إلى آخر في شيء من الّسرعة يمكن أن أدرك عن طريق 

 . )59(حاّسة الشّم المكان الذي كان به ..."
وحه، وقد أسبغ وأبرز ما نالحظ الّتعويض بالشّم عند شاعرنا في سقط الّزند وهو يصف ليلة زفاف ممد

على تلك الّليلة ضروب الوصف من ألوان المشمومات والعطورات، وقد بالغ في وصفه مّما يتعّذر 
 على المبصر وصف ما وصفه أبو العالء, على نحو ما نِر في قوله:

 منييييييييييييييييييييييييييياِخُر البيييييييييييييييييييييييييييْدِر بيييييييييييييييييييييييييييِه ُتْفَعيييييييييييييييييييييييييييمُ 
 كييييييييييييييييييييييييأنَّ ِمْسييييييييييييييييييييييييكًا َلوُنييييييييييييييييييييييييُه األْسييييييييييييييييييييييييَحمُ 
 َيُسيييييييييييييييييييييييييييييييييوُقها الُمْنِجيييييييييييييييييييييييييييييييييُد والُميييييييييييييييييييييييييييييييييْتِهمُ 

 )60(اليييييييييييييذي جييييييييييييياءْت بيييييييييييييه َمْنَشيييييييييييييمُ  غييييييييييييييرُ 
 

 
 

ييييييييييييييييييييييِب فييييييييييييييييييييييي ِحْنِدسييييييييييييييييييييييها َسييييييييييييييييييييييْوَرٌة                    للطَّيِّ
خًا َيْنظييييييييييييييييييييييُر فييييييييييييييييييييييي ِعْطِفييييييييييييييييييييييه  ُمَضييييييييييييييييييييييمِّ
 وانتَشييييييييييييييييييرْت فييييييييييييييييييي األرِض ريييييييييييييييييييٌح لييييييييييييييييييه

                ِعطييييييييييييييييييييييييييٌر ِلَمييييييييييييييييييييييييييْن َشييييييييييييييييييييييييييمَّ  ولكنَّييييييييييييييييييييييييييُه 

أبو العالء كما ومن طيب ليلة الّزفاف إلى عطر المحبوبة المطعمة بزهر الخزامى الذي يحّبه 
 يبدو,حيث يقول:

ييييييِب ِسيييييْربالُ   )61(علييييييك بهيييييا فيييييي اللَّيييييْوِن والطِّ
 

َعييييييييييييييْت لييييييييييييييِك ُحّلييييييييييييييًة                         كييييييييييييييأّن الُخزامييييييييييييييى َجمَّ

فزهر الخزامي زكّي الرائحة أبيض الّلون يميل إلى الحمرة حتى كأنيه يشيبه خيدود الجمييالت فيي حالوتيه 
 من ذوائب محبوبته من رائع طيبه وعطره: وجمالها .وهناك من يتضّوع المسك

 علييييييييييييه انِتصييييييييييياٌر كلَّميييييييييييا ُسيييييييييييِحَب الييييييييييييِمْرطُ 
يييييييييييييييييَم راٌح بيييييييييييييييييالبّر لهيييييييييييييييييا تسيييييييييييييييييطو  (62)َتنسَّ

 

  ِ يييييييييييِب ال ُيييييييييييَر  وُيْرَفييييييييييُع إعصيييييييييياٌر ِمييييييييييَن الطِّ
            َغييييييييَدْت تحييييييييَت راٍح يجيييييييييِذُب الّسييييييييْتر مثَلميييييييييا

غيييره، كّلمييا مشييت هييذه الحبيبيية تسييحب  معنيياه إن هّبييت الييّريح ارتفييع لهييا عطيير ال يفييوق بالّطيييب عطيير
وراءهييا إزارهييا  وإن هّبييت الييّريح وهييي فييي هودجهييا، فييإّن سييتر هييذا الهييودج يبعييث ميين طيبهييا الييّريح كّلمييا 

 حّركته. 
 وتصير الخزامى وعطرها مقام الخزائم عند سيادة )َأْنُيق المعّري(,مثل قوله:

                                                           

  )31(: ي  نظر:م ن،ص32-31.
  )،2(: سقط الزّ ند،ص158، 151.احلِندس: شّدة الظالم. سورة الطيب: إنتشار رائحته. منشم: إمرأة جاهلية عطارة ضر ب املثل بشؤم عطرها.

  )21(: سقط الزند،ص221.
:من اإلسفنط:تغلبه. تسطو: اخلمرة. الراح الثانية:يوم شديد احلر. الراح األوىل:إزار من خز أو صوف أتزر به النساء.املرط.178(:نفسه،ص22)

 :نوع من شجر األراك له محل يؤكل.اخلمط: النهر الكثري املاء.الكوثرأمساء اخلمر.
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 )63(َفتُقوَدهيييييييييييييييييييا ُذُلييييييييييييييييييياًل بغْييييييييييييييييييييِر َخيييييييييييييييييييزاِئمِ 
 

             رائحيييييييييييييييييُة الُخزاميييييييييييييييييى َأْنُيقيييييييييييييييييي              وَتسيييييييييييييييييوُف  

 وفي رثاء أّمه يذكر المسك وريحه إذ يقول:
 ُيَبلِّييييييييييييييييييييييييييييييييُغ روَحهييييييييييييييييييييييييييييييييا أَرَج الّسييييييييييييييييييييييييييييييييالمِ 

 )64(ِبمثييييييييييييِل الِمْسييييييييييييِك َمفُضييييييييييييوَض الِختيييييييييييييام
 

 َفيييييييييييييييييا َرْكييييييييييييييييَب المنييييييييييييييييوِن أمييييييييييييييييا َرسييييييييييييييييولٌ  
        َذِكّييييييييييييييييييييييًا ُيْصيييييييييييييييييييييَحُب الكيييييييييييييييييييييافوُر ِمنيييييييييييييييييييييُه 

 اسعة من هذا الّتعويض, نقتطف منها ما جاء في قوله:وفي الّلزوميات رياض و 
يييييييييييييييييييييييييييماتِ   )65(بأطييييييييييييييييييييييييييييِب َعْنَبيييييييييييييييييييييييييييٍر متَنسِّ

 

      وقييييييييييييييييْد ُيْصييييييييييييييييبحَن عيييييييييييييييين ِبييييييييييييييييرٍّ وُنسييييييييييييييييٍك               

 وقوله ساخرا من المرأة المتعّطرة التي تثيره في حاّسته:
 )66(َيُفيييييييييييييوُح رّييييييييييييييا الّطييييييييييييييب مييييييييييييين أماِمهيييييييييييييا

 

     َومْشيييييييييييييييييييُيها َتْضيييييييييييييييييييِرُب فيييييييييييييييييييي أكمامهيييييييييييييييييييا      
 

 وقوله ساخًرا من الخمرة ومن ظنون عطرها في مزاعم شاربيها:
 يظّنييييييييييييييييييييييوَن فيهييييييييييييييييييييييا َحْنييييييييييييييييييييييَوًة وَقييييييييييييييييييييييَرْنُفال

ييييييييييييييييال   )67(وتنفييييييييييييييييُر جّراهييييييييييييييييا المالئييييييييييييييييُك ُجفَّ
 

 َدِع اليييييييييييييييييّراَح فيييييييييييييييييي راِح الُغيييييييييييييييييواِة ُمييييييييييييييييييدارًة               
       تريييييييييييييييييُع لهييييييييييييييييا أجنيييييييييييييييياُد إبليييييييييييييييييَس رْغَبييييييييييييييييًة                 

يكون المعّري قد رّكز على طيب تلك الّرائحة أو سّبح غيرها ، بل إّن صلة تلك الّروائح ليس مهّمًا أن 
بالّنفس وما تمّثله بالّنسبة إليه كشاعر أعمى هما الهدف، ولعّل األثير الهوائي لرائحة ما عنده 

 كالّذبذبات الصوتّية تجتلبه وتقّربه نحوها ليحّدد جمالّيتها ومعانيها .
 ة الّلمس:الّتعويض بحاسّ  -3

ُتعتبر يد الّشاعر األعمى مصدًرا للمعرفة في كثير من نواحي حياته،فمن خاللها تجمع أدوات البحث 
والمعرفة والعمل، فضاًل عن أّن اليد ُتعّد مصدرًا معرفيًّا في الوقت نفسه، ومن هذا يتبّين أّن حاّسة 

الذين ولدوا مكفوفين في الّتعليم وفي الّلمس" تشّكل اإلقتصاد العقلي للكفيف، والّنجاح الذي يحرزه 
، فأحد الخالفات الجوهرية يبين الحياة العقلية للكفيف، وبين الحياة (68)تقدير المسافات عمقًا وطواًل "

العقلية للمبصر تتلّخص في العبارة اآلتية: "إّن المبصر يرسم ولكّن الكفيف يشّكل أفكاره الحيوية من 
 .(69األشياء الحقيقية"

حاّسة الّلمس تصبح وسيلة إحساس وشعور ونقل، فالذي تفيده حاسة الّلمس في الوصف أيًضا إّن    
ال تقّل عن البصر في وصف جسد أو قوام، " فالحواس أحيانًا تختلط في الصورة الواحدة لتحد  أثرًا 

                                                           

  )25(:سقط الزند،ص231.اخلزائم: الواحدة خزامة، حلقة شعر توضع يف أنف البعري يقاد هبا.
  )24(: نفسه،ص،4.

  )23(: اللّ زوميات،ج1،ص178.
  )22(:نفسه،ج2،ص523.

  )27(: نفسه،ج2،ص،،2. الراح الثانية: مجع راحة.
 . ،،2م،ص1121نور، مطبعة البالغ، القاهرة،دط،(: ي نظر: هكتور تشيفين و سيدل بريفمان،تكّيف الكفيف، ترمجة:حممد عبد املنعم 28)
 . 18ص م س، (:لطفي بركات أمحد،21)
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 –كالّنعومة كّلًيا، كذلك هي حاّسة إدراك الجمال، فهي تطلعنا على ما ال تستطيع العين إطالعنا عليه )
المالمسة( فاألصابع تداعب الّشعر وتحّس به، والّشاعر يوقظ فينا انفعااًل قويًّا مؤّثًرا، ال يقّل  -الّرخاوة 

 . )70(عن االنفعال الّنابع عن البصر والّسمع
وحاّسة الّلمس من الحواس األساسيّة التي يعتمد عليها في الحصول على المعرفة، لهذا أوالها المعّري 

 ية كبيرة  حين وصف العصى التي اعتبرها جزًءا من الحواس )معرفة األشياء من خاللها(، فقال:أهمّ 
 (71)أبيييييييير  لييييييييُه ميييييييين كييييييييلِّ خييييييييدٍن وصييييييييياحبِ 

 

            عصيييييا فيييييي ييييييِد األعميييييى ييييييروُم بهيييييا الهيييييدِ 

وعن لمسه رِو القفطي:" سمعت أبا عمران يقول ُعرض على أبي العالء الكفيف كّف لوبيا، 
ة منهاو لمسها بيده وقال ما أدري ماهي إاّل أّني أشّبهها بالكلية، فتعّجبوا من فطنته وإصابة فأخذ حبّ 

حدسه، وقال وسمعْت بغداد ماقال، فأعطى أحد أعيانها قنينة أو ِزّق رجاًل يراوح البريد أو الّطريق بين 
ره المعّري أو دعاه لزيارته، بغداد والّشام، وطلب منه أن يحضر له قدًرا من ماء المعّرة، فأحضره ثّم زا

فقّدم له كوًبا منها مداعبة بعد أن طلب ماء، فقال المعّري بعد أن شربه: هذا ماؤها فأين هواؤها  
 .)72(فتعّجب الّرجل والحاضرون لدّقة انتباهه ورّقة شعوره

 ويجد المعّري في حاّسة الّلمس ما يناسب المعنى للّتعبير عن حّظه السّيء:
 لُحْرفييييييييييييي إْن لمسييييييييييييُت بهييييييييييييا تَظييييييييييييل  َكّفييييييييييييي

 

 (73)سييييييهيك طبيييييييبٍ كيييييياخري باشييييييرت سييييييهكا 
 

هكذا وجدنا أن حاّسة الّلمس عند أبي العالء، تستطيع أن تحّدد حجم الّشيء الملموس وطبيعته 
وماهيته، وكذلك كانت هذه الحاّسة مهّمة له في مسألة اإلدراك الجمالي، فقد استطاعت حاسة الّلمس 

 جمالية ال تستطيع العين وحدها أن تطلعنا عليها.أن ُتطلعنا على ناحية 
  الّتعويض بحاّسة الّذوق : -4

ومن الحواس التي يعتمد عليها الكفيف في اكتشاف العالم الذي ينتمي إليه هي حاّسة الّذوق، "إذ أّنه 
مرارة( األشياء، على الرغم من أن خصائص الحاّسة الذوسية  -يستخدمها في معرفة مدِ )حالوة 

ة في الطعام وقائمة على التماس المباشر لها لمعرفة الجّيد من الّرديء، والحلو من الحامض محدود
" .فحاّسة الّذوق أكثر أهّمية له (74)من المالح من المّر، وما إلى ذلك من إحساسات ذوسية دسيقة أخِر

للّصحة  من البصر فيما يمكن تسميته )االّتصال بعالم الواقع من مأكل ومشرب( مثلما هي مهّمة
واالستمتاع بكثير من المواقف االجتماعّية،كما أّنها تزيد من تنّوع الحياة ومساراتها. وحاّسة الّذوق تشبه 

                                                           

  )،7(:ي نظر:علي شلق، الّلمس يف الّشعر العريب،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع،لبنان،دط،1184م،ص 3 وما بعدها.
 )83(: الّلزوميات،ج1،ص115.

 .322تعريف القدماء أبيب العالء املعّري،صابن العدمي،اإلنصاف والتحّري، ضمن  نظر:(:ي  42)

 )75(: اللّ زوميات،ج2،ص448. احلرف واحلرفة: احلرمان. السهيك: املسحوق من الطيب. السهك: رائحة احلديد إذا عاله الصدأ.
 )47(:رمسية موسى السقطي،م س، ص35 .
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حاسة الّلمس في اعتمادها على االّتصال المباشر، ولذا فإّنهما يوّلدان عن طريق الّتماس المباشر تأثيًرا 
.  نفسيًّا أقِو

في شعر أبي العالء، رّبما كان بسبب زهده، وتقّشفه وعزوفه عن  وال نكاد نعثر على الوسيلة الذوسّية
الطّيبات، ألّنه قضى معظم العمر صائمًا، مختاًرا هذا المنهج مؤمًنا به راضًيا سبيله. وحين أراد أن 

 يشغل فّنه بشيء من موصوف التذّوق قال في وصف الّدرع:
 تيييييييييييييييييييييييييزاُحَم اليييييييييييييييييييييييييِوْرِد عليييييييييييييييييييييييييى َزْميييييييييييييييييييييييييَزمِ 

 )75(عَجييييييييييييييييييِم وكيييييييييييييييييييَف بالييييييييييييييييييذَّوِق ولييييييييييييييييييم تُ 
 

ْرُق عليييييييييييييييييييييييى ِوْرِدهيييييييييييييييييييييييا                   تَيييييييييييييييييييييييزاَحَم اليييييييييييييييييييييييز 
       ال ُميييييييييييييييييييييييييييييييييرَُّة الطَّعيييييييييييييييييييييييييييييييييم وال ِمْلَحيييييييييييييييييييييييييييييييييٌة 

وقييد جعييل المعييّري للكييرم طعًمييا لذيييذ المييذاق ولذخييالق الفاضييلة عذوبيية ، فأصييبح لهييذا الّتصييوير 
 الّذوقي داللة معنوّية في قوله:

 ولْسيييييييييييييييَت إليييييييييييييييى ميييييييييييييييا َيْزُعمييييييييييييييياِن بماِئيييييييييييييييلِ 
ييييييييمائلِ وأنييييييييَت   (76)نيييييييييَميُر الجييييييييوِد َعييييييييْذُب الشَّ

 

يييييييييييييييْبَه بييييييييييييييييْحٌر وِدَيميييييييييييييييةٌ    َتنييييييييييييييياَزَع فييييييييييييييييَك الشِّ
رٌ               إذا قييييييييييييييييَل بحيييييييييييييييٌر َفْهيييييييييييييييَو ِمْليييييييييييييييٌح ُمَكيييييييييييييييدَّ

وصفوة القول أّن حاّسة الّذوق عند شاعرنا تعني الّثروة الّثقافية عنده، إذ تضيف إلى مداركه وإحساسه 
محيط به، ذلك أن الّتعرف الّذوقي إلى المحسوس يتطّلب من الحاّسة مقداًرا ليس كبيًرا من العالم ال

 تماًسا مباشًرا وتجربة عملّية ليتحّقق له فهم الماّدة المتذّوقة .
 الّتعويض بّقوة البصيرة:  -5

إّن الّشعور بالّنقص يدفع اإلنسان إلى البحث عن وسيلة تخّفف من الّشعور بالّدونية، وتأخذ الّرغبة في 
صوًرا متعّددة، وهذه األساليب هي نماذج سلوكّية تهدف إلى الّتعويض، إذ يحاول أن يؤّكد  الّسيطرة

لنفسه وللمجتمع خلّوه من القصور ودحضه لفكرة الّنقص. " كما أّن إصابة األعضاء بالقصور كما دّلل 
ير، من طبيعته تالزم المسالك العصبّية التي تّتصل به،كما تلزم الكيان الّنفسي ببذل جهد كب )77(أدلر

أن يؤّدي إلى تعويض تقوم به الّنفس في الحاالت التي يكون فيها الّتعويض ممكًنا، وهي تلك الحاالت 
التي تجد فيها الّروابط، التي تّتصل بالعضو القاصر بالعالم الخارجي تأييًدا قويًّا من وظائف الّنفس 

 .)78(قابلته بصيرة نفسّية قوّية" مصاًبا بقصور أصلي -مثال -العليا، فإذا كان عضو اإلبصار

                                                           

  )73(: سقط الزند،ص271. تعجم: من عجمت العود ، عضضته لتعلم أصلب هو أم رخو. أهتم: مكسور األسنان.
 .131(: نفسه،ص 72)
: هو طبيب عقلي منساوي، مؤّسس مدرسة علم النفس الفردي، اختلف مع فرويد وكارل يونغ ابلتأكيد على أن القوة الّدافعة يف ألفرد أدلر(: 11)

ف عندهم قدرة أحسن منه للعناية أبنفسهم والتكيّ حياة اإلنسان هي الشعور ابلنقص واليت تبدأ حاملا يبدأ الطفل بفهم وجود الناس اآلخرين والذين 
عويضية تنشأ من النفس النقص ال حيتمل اآلليات التّ  قص فيها الطفل يكافح للتغّلب عليها، وألنّ عور ابلنّ حظة اليت ينشأ الشّ مع بيئتهم،من اللّ 

  ة وإفراط تعويض وانسحاب من العامل الواقعي ومشاكله. وتؤدي لظهور اجتاهات عصبيّ 
  )78(:ينظر: عدانن عبيد العلي،م س،ص131.
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و من بديهيات القول أّن األعمى ليس كالبصير، ولكن ليس معنى هذا أّن أحدهما دون اآلخر أو 
أفضل منه، ولكن ما نعنيه هنا أّنهما مختلفان في المزاج والّتفكير واإلحساس بالحياة والناس إلى حّد 

تقييم مثل هذه الحاالت اإلنسانية إثر فقدان البصر،  كبير، فنحن وإن كّنا ننكر ماهو متعارف عليه في
إاّل أّنه ال ينبغي أن ننسى أو نتناسى ولو للحظة قصيرة أّن أبا العالء من غير أفراد الّناس الذين 
أصابهم ما أصابهم من محنة العمى، " إّنه حالة إنسانّية شديدة الخصوصّية والتفّرد والتمّيز، وعلى 

البصر لإلنسان، فإّنه لم يكن في حالة المعّري سِو مؤّشر حّسي لتلك الّتجربة  هول ما يمّثله فقدان
 .)79(الّروحّية والفكرّية الفريدة رّبما طيلة تاريخ العقل العربي" 

وفي قّصة الفخر بالبصيرة يروي الّصفدي" أّن رجاًل رأِ أعمى في الّليل يحمل على عاتقه جّرة، ومعه 
 !الّليل والّنهار عندك سواء، فما معنى الّسراج  فقال:يا فضولي !يا هذاسراج.فقال الّرجل األعمى: 

 . )80(حملته معي ألعمى البصيرة مثلك يستضيئ به، فال يعثر بي، فأقع أنا، وتنكسر الجّرة "
فالكثير من المكفوفين يجعلون فقدان البصر قّوة للبصيرة فيجهرون بهذا ويفتخرون بقدراتهم العقلّية 

التي يحسدهم عليها أعداؤهم، ويّتخذ الّشاعر الكفيف من البصيرة والفخر بها وسيلة دفاع والمعنوّية 
نفسّية وتعويضّية إلثبات الّذات وتأكيد الّشخصّية الفردّية في مجتمع ال يقيم أهمية أو قدرا لهذه 

يلفت نحوه الشخصّية،إذ يحّول في هذا الفخر)نحن( المعروفة في شعرنا العربي إلى )أنا( الّنادرة ف
 األنظار. كقول بشار بن برد: 

 عمييييييييييييُت جنيًنيييييييييييا واليييييييييييّذكاُء مييييييييييين العميييييييييييى
 

 )81(فجئيييييييييُت عجييييييييييَب الظييييييييينِّ للعليييييييييم ميييييييييوئال 
 

 أّما صاحبنا فيجعل رؤيته أمنية للمبصرين يتمّنونها، حي يقول:
 وكيييييييييييييييييييييم عيييييييييييييييييييييين تؤّميييييييييييييييييييييل أن  ترانيييييييييييييييييييييي

 

 )82(وتفقييييييييييييييييييد عنييييييييييييييييييد رؤيتييييييييييييييييييي الّسيييييييييييييييييييوادا 
 

وقّوة الحافظة ما كان عوًنا له على بلوغ الغاية من تحصيل الّثقافات لقد ُرزق المعّري من شّدة الّذكاء 
والمعارف وإبداع المنظوم والمنثور وروائع الفكر والفلسفة، يقول ابن العديم:" كان أبو العالء على غاية 
من الّذكاء والحفظ، وقيل له: لم بلغت هذه الّرتبة في العلم  فقال: ما سمعت شيئا إاّل حفظته، وما 

 .)83(حفظت شيئا فنسيته" 
ومن الجدير بالذكر أّن أبا العالء اّتخذ من البصيرة التي تعتبر من أسس الّتفكير والمعرفة عنده وسيلة 
دفاع نفسّية وتعويضّية, فقّوة بصيرته ونبوغ عقله يثبتان ذاته, و يؤّكدان شخصّيته المبدعة في مجتمع 

                                                           

  )71(: صاحل حسن اليظي، الفكر والفن يف شعر أيب العالء،دار املعارف، مصر،دط،1181م،ص1.
  )،8(:ي نظر: الصفدي، نْكت اهلِميان، ضمن تعريف القدماء أبيب العالء املعّري،ص 215.

  )81(:ي نظر:شاكر الفّحام،نظرات يف ديوان بّشار بن برد،مطبوعات جممع اللغة العربية،دمشق،ط2،1185م،ص15.
  )82 (: سقط الزند،ص111.شّبه نفسه ابلشمس إذا نظرت إليها عني هبرت وغشيها السواد.

  )85(: ابن العدمي ،م س،ص338.
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وّتر والقلق, وبه ينتقم من الجماعة عن طريق أشكال مختلفة ال يقّدر هذه الشخصية, مّما يخّفف حّدة الت
 من الّسخرية والنقد الاّلذع لهم، يقول:

 أكمًهيييييييييييييييييييييييا لييييييييييييييييييييييييس بييييييييييييييييييييييييَنُهْم بصييييييييييييييييييييييييٌر  
 

 )84(أميييييييييييييييييييالُكُم إليييييييييييييييييييى العليييييييييييييييييييياِء هيييييييييييييييييييادي 
 

ويؤّكد في فخره بالبصيرة, والفكر األصيل والّرأي الحكيم وسيمتهم جميعا، بجعلهم حجر األساس للوجود 
 ّي وعماد الكينونة البشرّية، كما يظهر جلّيا في قوله:اإلنسان

 لييييييييييييييييييييو اّتبعييييييييييييييييييييوِني َوْيحُهييييييييييييييييييييْم لَهييييييييييييييييييييَدْيُتُهْم           
 

,أو َنهييييييييييٍج لييييييييييذاَك مقيييييييييياربِ    )85(إلييييييييييى الحييييييييييقِّ
 

ولعّلنا ال نوقع الّشاعر وغيره من المكفوفين أّي مالمًة إزاء هجومه على المجتمع، فمنذ عصور البشرّية 
ٍر تحت األولى نظر المجتمع  إلى المكفوفين، وعاملهم على أّنهم عْبٌء ومسؤولّية عليه أو كقصَّ

 وصايته.
كما يضرب لنا المعّري مثااًل يظهر فيه عيب األبصار، و ُيقّدم برهاًنا عن ذلك قصور البصر في رؤية 

ة بتفّكرها الّنجوم وما يشبهها عن بعد، فرؤية العين كما يِر خليفة الظّن، حين تبعد عن الّرؤية العقلي
 الّصادق:

 َوليييييييييييييْن َييييييييييييييَرْوَك بِفْكيييييييييييييٍر صييييييييييييياِدِق الَخَبيييييييييييييرِ 
يييييَغرِ   )86(واليييييذنُب للطَّيييييرِف،ال لليييييّنْجِم فيييييي الصِّ

 

 رَأْوَك بييييييييييييييييييييييييالَعيِن فاْسييييييييييييييييييييييييَتْغَوْتُهْم ِظييييييييييييييييييييييييَننٌ  
 واليييييييييييينَّْجُم َتْسَتْصييييييييييييِغُر اأَلْبصيييييييييييياُر ُصييييييييييييوَرَتهُ 

 

 وتأكيًدا ألهمية البصائر والتقليل من شأن األبصار، يقول:
 )87(َأْفجييييييييُع ِمييييييييْن تييييييييَوِ األْبصييييييييارِ  أْدهييييييييى وَ 

 

ييييييييييييييييييعٌ    َتَلييييييييييييييييييُف البصيييييييييييييييييياِئِر والّزميييييييييييييييييياُن ُمفجَّ
 

 وألّن األعمى عند أبي العالء هو من فقد البصيرة وليس من فقد البصر:
   )88(إذ كيييييييّل أعميييييييى لدييييييييه مييييييين عصيييييييا هييييييياد

 

 أعميييييييييييييييييى البصييييييييييييييييييرة ال يهدييييييييييييييييييه نييييييييييييييييياظُره     
 

بًدا الشعور بالّنقص " فالمخلوق البشرّي يرفض وختاًما لهذا المبحث نقول: إّن الّتعويض لن يخفي أ
فإّنه في أعماق نفسه يغلي امتعاًضا ورفًضا، ألّن " أثر هذه  -وإن قبله ظاهرّيا  -نسبة الّنقص إليه

المصيبة من الحزن عظيم يلزم صاحبه في جميع أطوار حياته ال يفارقه وال يعدوه، ألّنه يذكر بصره 
اله من الّناس خير أو شّر، بل كّلما لقيهم في مجمع عاّم أو كّلما عرضت له حاجة، وكّلما ن

 .(89)خاّص"

                                                           

  )84(: اللّ زوميات،ج1،ص،28. األكمه: الذي يولد أعمى.
 ) 83(:نفسه،ج1،ص115. الويح: مبعىن الويل .

  )82(: سقط الزند،ص21. استغوهتم: استجهلتهم. ظنن: هتم،الواحدة ظنة.
  )87(:نفسه،ج1،ص413.

  )88 (: اللّ زوميات،ج1،ص 272.
 .112:طه حسني،جتديد ذكرى أيب العالء،ص (81)
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وهذا هو الذي دفع أبا العالء إلى تحّدي محنته،فشّق سبيله في عناد إلى حيث يبغي،لم يعقه فقد 
البصر، وبلغ المدِ في مكابرته وعناده" إذ ُرئي في شبابه الباكر يلعب الّنرد والشطرنج، ويأخذ في 

وعلى الّرغم من كبريائه وعناده العظيمين إاّل أّنهما ما  ،(90)هو والجّد كم يفعل أقرانه المبصرون"فنون اللّ 
عادتا من الُحسن والفضل، وخاّصة أّنهما ُمزجتا بنظرة تشاؤمّية، أّدت به إلى إيمانه بعبثّية الحياة ، " 

ّنه لم يفعل ذلك كراهّية لها، وإّنما فإذا كان قد ابتعد عن ملّذات الحياة في المأكل والمشرب والملبس، فإ
 -" ألّنه رأِ ،(91)كان تعبيًرا عمليًّا صارًما عّما آلت إليه إرادته العاقلة؛ من إيمان مطلق بعبثّية الحياة."

ُبغُض واضطهاُد المجتمع له، سواًء أكان  -على الّرغم من تفّوقه، وعبقرّيته على أقرانه المبصرين
ى ما واجهه كان االستخفاف واالستهانة المقصودين، إذ كانا يشّكالن كارثًة مقصوًدا أم عفويًّا، وأقس

وإحباًطا له، فكّلما قوي في الحياء والحرص على مجاراة الّناس في المحافظة على سلوكهم وأنظمتهم 
ا لهم، مهما قويت فطنته  العاّمة قوي فيه أثر الحزن و األسى في نفسه، ألّنه لم يوّفق في أن يكون ندًّ

 .(92)وملكاته، فقد يهزؤون منه ويسخرون به، وإن كان حّظهم من األدب القليل القليل"
 

 سادًسا: خاتمة: 
 وفي األخير يمكننا الوقوف عند أهّم الّنتائج التي توّصل إليه البحث ، ونذكر منها:

 شعره  لقد كان الخيال هو اإلسراء ألبي العالء الذي بلغ به الجوزاء واصطاد به العنقاء، فجاء
عامًرا بالخيال الّشعري، مفعًما بالحيوّية واإلثارة، وذلك ناتج عّما يحدثه الخيال من تماثل ومناسبة 
المعنى، واقتران المعنى بمضاّده، فترد المقابلة والمطابقة والمفارقة والمخالفة، يتوّلد اإلنزياح واإلثارة 

روحه، تتيح له التلّذذ بجمال الكلمة،  ويجد فيه المتلّقي حصول لّذة تنبعث في كيانه، ومتعة في
 وبهاء الّصورة، وسحر اإليقاع.

   يمكن القول أن المدركات الحّسية من )بصرّية و سمعّية و شّمية وذوسّية و لمسّية( تِر كأّنها
واحدة أمام الجميع، إاّل أّن تصوير هذه المدركات يرجع باألساس إلى مدِ تفاعل التخّيل عند كّل 

 و يرتبط باإليحاء الّشعورّي الذي يفهمه كلٌّ حسب ما يراه ويحّسه.شاعر وآخر، 
  إّن ثقافة أبي العالء الواسعة، على مختلف الفنون األدبية، النثرّية والّشعرّية، للّسابقين في تاريخ

األدب العربّي، كان لهما الّدور األّول في خلق قدراته، في وضع صور وصفّية تفوق صور 
 ابتكاًرا وهو أمر يدعو إلى العجب لوال ما عرفنا عنه.المبصرين براعًة و 
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