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دار الغرب اإلسالمي، : بيروت)إحسان عباس، : تحقيق. معجم األدباء ؛ إرشاد األريب إلى معرفة األديبياقوت الحموي،  

 . 592.، ص3.، ج(3991

 
 .1.، ص5.، ط(3991دار نهضة مصر، : القاهرة)، رجعة أبي العالءمحمود عباس العقاد،  



 

  

                                                 
1

 .311.، ص(5135كلمات عربية، : القاهرة)، أبو العالء المعريأحمد تيمور باشا،  

 : انظر. عن قطع تمثال أبي العالء المعري 5131انتشر الخبر في أول فبراير   

، تم استرجاعها بتاريخ (5131فبراير  35. )العنف في سوريا يطيح برأس تمثال أبو العالء المعريمصطفى صالح،  -

 ؛ http://ara.reuters.com/article/topNews/ idARACAE9B2HBZ 20130212من  5131مارس  9

من  5131مارس  9، تم استرجاعها بتاريخ (5131فبراير  31) الواقعة أخطر من هدم بوذا بأفغانستانحمدي قنديل،  -

balad.com/397420-http://www.el . 

 35، تم استرجاعها بتاريخ 5131فبراير  32) !القضية أكثر من قطع رأس تمثال... أبو العالء المعري ، رشيد الخيوم -

 .http://www.majalla.com/arb/ 2013/02/article55242525من  5131فبراير 

 5131فبراير  52، تم استرجاعها بتاريخ (5131فبراير  51)، أبرز مفاخر التراثأبو العالء المعري جهاد فاضل،  -

 .882c3c16cef9-b92d-4f37-7321-http://www.raya.com/news/pages/ 21d4ed79من 

http://ara.reuters.com/article/topNews/%20idARACAE9B2HBZ%2020130212
http://www.el-balad.com/397420
http://www.majalla.com/arb/2013/02/article55242525
http://www.raya.com/news/pages/21d4ed79-7321-4f37-b92d-882c3c16cef9
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 الّنوابُحوحنُن حواليها الكـالُب   هي الـّدْنيا ُتشابُه َميتًة؛! أصاِح

                                                 
1
 : ومنها  

بشار عواد معروف، : تحقيق. تاريخ مدينة السالم أو تاريخ بغدادأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي،  -

  ؛199.، ص2.، ج3.، ط(م 5113/هـ 3155دار الغرب اإلسالمي، : بيروت)

لمعلمي اليماني، عبد الرحمن بن يحيى ا: تحقيق. األنسابأبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التيمي السمعاني،  -

 ؛95.، ص1.، ج5.، ط(م 3991/هـ 3111مكتبة ابن تيمية، : القاهرة)

إبراهيم : تحقيق. نزهة األلباء في طبقات األدباءأبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ابن األنباري،  -

 ؛529.، ص1.، ط(م 3992/هـ 3112مكتبة المنار، : أردن)السامرائي، 

محمد عبد القادر عطا : تحقيق. المنتظم في تاريخ الملك واألممأبو الفرج عبد الرحمن بن علي محمد ابن الجوزي،  -

 ؛55.، ص31.، ج3.، ط(م 3995/هـ 3135دار الكتب العلمية، : بيروت)ومصطفى عبد القادر عطا، 

: القاهرة)محمد أبو الفضل إبراهيم، : تحقيق. إنباه الرواة في أنباه النحاةجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي،  -

 ؛91، 92-91. ، ص3.، ج3.، ط(م 3991/هـ 3111دار الفكر العربي، 

 ؛151، 111.، ص3.، ج...  معجم األدباءياقوت الحموي،  -

إحسان : تحقيق. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان،  -

 ؛331.، ص3.، ج(م 3991/هـ 3131دار صادر، : بيروت)عباس، 

، (مطبعة الحسينية المصرية، دت: مصر)، تاريخ أبي الفداء/المختصر في أخبار البشرعماد الدين إسماعيل أبو الفداء،  -

 ؛371.، ص5.، ج5.ط

بشار : تحقيق. هير واألعالمتاريخ اإلسالم ووفيات المشاشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  -

 ؛755.، ص9.، ج3.، ط(م 5111/هـ 3151دار الغرب اإلسالمي، : بيروت)عواد معروف، 

 ؛129.، ص3.، ج(هـ 3592مطبعة الوهبية، : القاهرة)، تاريخ ابن الورديزين الدين عمرو ابن الوردي،  -

دار إحياء : بيروت)رناؤوط وتركي مصطفى، أحمد األ: تحقيق. الوافي بالوفياتصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي،  -

 ؛17-12.، ص7.، ج3.، ط(م 5111/هـ 3151التراث العربي، 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث أبو محمد عبد اهلل بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي،  -

 ؛21.، ص1.، ج3.، ط(م 3997/ـه 3137دار الكتب العلمية، : بيروت)خليل المنصور، : تحقيق. الزمان

 5131/هـ 3113دار ابن كثير، : دمشق)صالح محمد الخيمي، : تحقيق. البداية والنهايةأبو الفداء إسماعيل ابن كثير،  -

  ؛311.، ص31.، ج5.، ط(م

سالمية، دار البشائر اإل: بيروت)سلمان عبد الفتاح أبو غدة، : تحقيق. لسان الميزانأحمد بن علي ابن حجر العسقالني،  -

  ؛235.، ص3.، ج3.، ط(م 5115/هـ 3151

شذرات الذهب في أخبار من شهاب الدين أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي ابن العماد،  -

 ؛531.، ص2.، ج3.، ط(م 3999/هـ 3131دار ابن كثير، : بيروت)محمود األرناؤوط، : تحقيق. ذهب

 ؛511-511.، ص5.، ج(دار الهالل، دت: مصر)شوقي ضيف، : تحقيق. ب اللغة العربيةتاريخ آداجرجي زيدان،  -

 3939/هـ 3117مطبعة المعارف، : مصر. )الوسيط في األدب العربي وتاريخهأحمد اإلسكندري ومصطفى العناني،  -

  ؛512.، ص(م

 .117.، ص(دار نهضة مصر، دت: القاهرة)، تاريخ األدب العربيأحمد حسن الزيات،  -
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ومن عاد عنها ساغبًا، فهو رابح فمن ظّل منها آكاًل، فهو خاسٌر،
1

 

 لتسمَع أنباَء األمـوِر الصحـائِح غَدوَت مريَض العقِل والّديِن فالَقين

 من غريض الّذبائِح وال تبِغ قوتًا فال تأُكـْلن ما أخـرَج املاء، ظـالـمًا،

مبا وضعْت، فالّظلُم شرُّ القبـائح وال تفَجَعّن الّطـيـَر، وهَي غــوافـٌل،
 
 

 أطِعَمٌة  َضّرْت بَتجنـيِسها  يكفيَك  َطعٌم، ِجنُسُه واحٌد،

ِتّنيِسهاُيغنيَك عن أثواِب   والثوُب يف أرِضَك من َوخِشها،
3
  

 

فَأعِرس، وال ُتنِسل، فذلك أحَزُم     نَصحُتَك ال َتنِكْح، فإْن خفَت مأمثًا،
4
  

وُيهَجُر طيُب الّراِح، خوفًا من السكر    إّن الّنسَل ُعقباه ِميتٌة؛! دِع الّنسَل
 
 



                                                 
1

 .531.، ص3.ج، (مكتبة الخانجي، دت: القاهرة)أمين عبد العزيز الخانجي، : ، تحقيقاللزومياتأبوالعالء المعري،  

 
 .539.، ص3.، ج... اللزومياتالمعري،  

3
 . 23.، ص5.، ج... اللزومياتالمعري،  

4
 .511.، ص5.، ج... اللزومياتالمعري،  

 
 .172.، ص3.، ج... اللزومياتالمعري،   

 
 .129-129.، ص... تاريخ ابن الورديابن الوردي، : انظر 



 

  

                                                 
1
 .91.، ص3.، ج... إنباه الرواة؛ القفطي، 95.، ص1.، ج... األنساب؛ السمعاني، 199.، ص2.، ج... تاريخ بغدادالبغدادي،   

 
، ... معجم األدباء؛ ياقوت الحموي، 51.، ص31.، ج... المنتظم؛  ابن الجوزي، 529.، ص... نزهة األلباءابن األنباري،   

 .311.، ص31.، ج... البداية؛ ابن كثير، 111.، ص3.ج

3
 .371.، ص5.، ج... المختصرأبو الفداء،   

4
 . 511-511.، ص5.، ج... تاريخ آداب اللغةزيدان،   

 
 .   531.، ص2.، ج... شذرات الذهب؛ ابن العماد، 755.، ص9.، ج... تاريخ اإلسالمالذهبي،   

 
 . 21.، ص1.، ج... مرآة الجنان؛ اليافعي، 12.، ص7.، ج... الوافي؛ الصفدي، 331.، ص3.، ج... وفيات األعيانابن خلكان،   

 
 .  21.، ص1.، ج... مرآة الجناناليافعي،   

 
 .191.ص، (دار المعارف، دت: القاهرة)، الفن ومذاهبه في الشعر العربيشوقي ضيف،   

 
 . 991-993.، ص(3919، 11-مجلة الهالل، سنة: القاهرة)، في مجلة الهالل، هل كان المعري يكره الدنياي مبارك، زك  

1 
 .235.، ص3.، ج... لسان الميزانابن حجر العسقالني،   



 

  

 

                                                 
 
ومن مثاله ما ذكر اإلمام الغزالي  .في قطفة يسيرة جدايوجد اسم أبي العالء المعري مذكورا في كتاب التصوف ولكن   

 : اسم المعري لمرة واحدة وقطف بيتين من اللزوميات وليسا في معنى الزهد

 ال تبعث األموات  قلت إليكـــما  قال المنجم والطبيب كــالهما

 ماـــكـأو صح قولى فالـخسار علي اسرـإن صح قولكما فلست بخ

 . 29.، ص1.، ج.(طه فترا، دت: سمارانج)بدوي طبانة، : تقديم. اء علوم الدينإحيأبو حميد محمد بن محمد الغزالي، : انظر

 : ومنه ما نقل سراج الدين محمد من أبيات له في الزهد وليست من اللزوميات، وهي قوله

 ـادـنــوح  بــاٍك  وال تـرنـم  ش غير مجٍد  في  ملتي  واعتقـادي

 القبور من عهد عادض فأين  صاح  هذه  قبـــورنا  تـمأل  األر

 ض  إال  مـن  هـذه  األجـسـاد خفف الوطء  ما أظـن أديم  األر 

 .29.، ص(دار راتب الجامعية، دت: بيروت)، الزهد في الشعر العربيمحمد سراج الدين، : انظر



 

  

                                                 
1

 .19-19.، ص(3911مطبعة الرشيد، : بغداد)، على باب سجن أبي العالءمعروف الرصافي، : انظر 

 
 .199.، ص33.، ج... األنسابالسمعاني،  

3
انظر . ومن هؤالء البارودي، والزركلي، مصطفى الزرقاء، عبد الرحيم محمود، أحمد مخيمر، السعداني وأحمد شامي 

ى الثاني مجلة جامعة أم القرى،جماد: القاهرة)، اللزوميات في الشعر العربي الحديث؛ الرؤية والتشكيل الفنيعبد اهلل بن سليم الرشيد، 

 .591-195.، ص13.، ع39.، ج(هـ 3159

4
 .511. ص، (3911 دار المعارف،: القاهرة)، تجديد ذكرى أبي العالءحسين،  

 
 .511. ، ص... تجديدحسين،  

 
 .511.، ص... تجديدحسين،  



 

  

                                                 
1

 .371.، ص5.، ج... المختصرأبو الفداء،  

 
دار نهضة : القاهرة)أحمد الحوفي وبدوي طبانة، : تحقيق. الشاعرالمثل السائر في أدب الكاتب وضياء الدين ابن األثير،  

 .599-599، 591، 591-591.، ص3.، ج(مصر للطبع والنشر، دت

3
 .519.، ص... الوسيطاإلسكندري  

4
 .197-191.، ص... الفنضيف،  

 
 .192.، ص... الفنضيف،  

 
 .111. ، ص... الفنضيف،  

 
 .199.، ص... الفنضيف،  

 
 .119.، ص(3999دار العلم للماليين، : بيروت)، أمراء الشعر العربي في العصر العباسيانظر أنيس المقدسي،   



 

  

foregrounding

                                                 
1

 .119.، ص... أمراء الشعرالمقدسي،  

2
 Burhan Nurgiyantoro, Stilistika, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 90.ص. 

3
 Nurgiyantoro, Stilistika …, 195.ص. 

4
 Nurgiyantoro, Stilistika ..., 313.ص. 



 

1  
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.

                                                 
1
 Nurgiyantoro, Stilistika …, 57.ص. 



 

1  

                                                 
1
 5131أبريل  59تم استرجاعها بتاريخ . 1.، ص(5119نوفمبر  3)، الزهد طريق المرسلين البعداني، فيصل بن علي  

 http://www.alukah.net/sharia/0/8020.html.من 

 
 .533.، ص1.، ج... إحياءالغزالي،   

http://www.alukah.net/sharia/0/8020.html
http://www.alukah.net/sharia/0/8020.html


 

13 

                                                 
1
 .الدراسة المكتبيةوسيعود الكالم عليه مطوال في باب . عدة تعريفاتمستفاد من هذا التعريف من عند الباحث   



 

14 

Arthur Schopenhauer

                                                 
1
 Syihabuddin Qalyubi, `Ilm al-Uslûb: Stilistika Bahasa dan Sastra Arab, (Yogyakarta: Karya 

Media, 2013), 70.ص. 

 
 .11.، ص(م 5115مركز اإلنماء الحضاري، : سوريا-حلب)، األسلوبية وتحليل الخطاب عياشي،منذر   



 

1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللزوميات

 أشعار الزهد

 أسلوب الشعر للمعري أفكار الزهد للمعري

 

العوامل التي تؤثر 

في أفكار الزهد 

 للمعري

 اآلثار الناعبة 

  من الظواهر األسلوبية

 أفكار الزهد للمعري 

 في منظور التصوف
الخصائص المشتركة  

فكرة زهد بين والمختلفة 

 المعري وأسلوب شعره

 أبو العالء المعري

 م 7507-473/هـ 363-444

 االستنتاجات، التضمنات، التوصيات

 سيرة حياة المعري

 وأحوال عصره

 

  إنتاج البحث ألهمية التعليم



 

1  

                                                 
1
، رسالة الدكتوراه مصادر دراسة أبي العالء المعري قديما وحديثا، دراسة تحليلية نقديةمعتصم يوسف مصطفى محمد،   

 .119-117.، ص(م 5113جامعة الخرطوم، : الخرطوم)المليك، صالح الدين : تحت إشراف

 
 .119.، ص...مصادرمصطفى محمد،   

3
 3135دار صادر، : بيروت)عبد الهادي هاشم، : تعليق. الجامع في أخبار أبي العالء المعري وآثارهمحمد سليم الجندي،    

 .151.، ص5.، ط(م 3995/هـ

4
 .3329.، ص...الجامعالجندي،    



 

1  

                                                 
1
 .319.، ص... تجديدحسين،   

 
 .591.، ص...تجديدحسين،   

3
 .591.، ص...تجديدحسين،   

4
 .515.، ص...تجديدحسين،   

 
 .112-111.، ص...مصادرمصطفى محمد،   



 

1  

                                                 
1
 .171.، ص...مصادرمصطفى محمد،   

 
 .175.، ص...مصادرمصطفى محمد،   

3
 .171.، ص...مصادرمصطفى محمد،   



 

1  

                                                 
1
 .199.ص ،... الشعرأمراء المقدسي،   

 
 .111.، ص... أمراء الشعرالمقدسي،   

3
مركز األبحاث والدراسات االشتراكية في : دمشق. )المنتخب من اللزوميات؛ نقد الدولة والدين والناسهادي العلوي،   

 .91.، ص(م 3991العالم العربي، 

 
4

هـ حتى سقوط بغداد سنة  111دولة بويه سنة  من قيام: شعر الزهد في العصر العباسي ضيف،عبد الستار محمد انظر  

 .572.ص ،(م 5112/هـ 3151مؤسسة المختار، : القاهرة) ،.هـ 121



 

   

                                                 
1
 .115.، ص...شعر الزهد ضيف،  

 
 . 511.ص ،5.ج ،... تاريخ آداب اللغةزيدان،   

3
 .511.، ص5.، ج... دب اللغةآتاريخ زيدان،   

4
 .511.، ص5.، ج... دب اللغةآتاريخ زيدان،   

 
 .511.ص ،... الوسيط ،اإلسكندري  

 
 .512.، ص... الوسيط ،اإلسكندري  

 
 .519.، ص... الوسيط ،اإلسكندري  



 

 1 

                                                 
1
 .119.ص ،...تاريخ األدبالزيات،   

 
 .117.، ص...تاريخ األدبالزيات،   

3
 .192.، ص... ،الفن ومذاهبهضيف،   

4
، جامعة قناة السويس: اإلسماعيلية) ،دراسة في ديوان اللزوم. في شعر أبي العالء التفاعل الفنييوسف،  حسن عبد العليم  

 . 391.، ص(دت



 

   


