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  القيم الدينية في ميزان النقد العربي القديم

  حسين األسود. أ

 نرى فيها ،ُيفرتض بالعمل األديب أن يكون صورة جمزوءة من كيان الشاعر
ًألوانا وأنغاما وصورا وأحاسيس، ويفرتض بعمل الناقد تقومي العمل األديب انطالقا  ُ ًً ً

، أو اللفظ دون من هذه األمور، فال يصح الوقوف على الشكل دون املضمون
املعىن، وال يصح الوقوف على حقيقة املعىن دون النظر إىل جمازه، أو إىل ما وراءه 

ٍمن إحياءات نفسية وظالل خفية تنبئ عن إحساس لطيف وشعور دفني ٍ ٍ ُ ٍ ٍ.  

 ًمل يكن ملموسا يف النقد العريب ُوما يفرتض أن يكون عليه احلال يف النقد
َيه أنه فصل بني عناصر اإلبداع األديبُ، وأول شيء يلحظ فالقدمي عامة فكان . َ

ٍ ناقد ينظر إىل زاوية معينة، فناقد ينظر إىل اللغة، وآخر ينظر إىل املعىن، وآخر ُّكل

ًينظر إىل التشبيه، وهكذا كان النقد العريب بوجه عام نظرا يف بعض مقومات 
ٍ

  .هاِّاإلبداع ال فيها كل

، إمنا املشكلة يف ٍ من زوايا خمتلفةوليست املشكلة يف تقومي العمل األديب
ِقصر العملية التقوميية على جزء يسري من مكونات العمل األديب، وإغفال اجلوانب  ٍ ِ ْ َ

مي العمل األديب، من وًواألصل أن تتضافر الرؤى النقدية مجيعا يف تق. األخرى
ٍ ومضمون وصور وجتارب ومشاعر وغايات، وهي املشكلة اليت يبدو أن ٍشكل ٍ

َّد العريب القدمي وقع فيها عندما غلب املفهوم البالغي يف رؤيته التقوميية، وراح النق
فما . الينظر إىل مقومات اإلبداع ومقاييس اجلمال إال من خالل هذا املفهوم

ُيفرتض به أن يكون جزئيا كان أمرا كليا، وما يفرتض به أن يكون وسيلة كان  ًُ
 أبعد من الغاية البالغية والشعر العريب ما هًغاية، فلم ير النُّقاد العرب يف 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

اجلمالية، وقد تبعهم الشعراء يف ذلك، فأخذوا يهتمون بالصياغة الفنية اجلزئية وال 
  .يبالون جبوهر الشعر

تم إال بتجويد الكالم ُّوالبالغة ال  ِ وإحكام صنعته، وحتسني صورته، ،ُ ِ

تم إال بظاهر الك ًالم، فال تعىن مثال بغاية الشعر، ومطابقته ملقتضى احلال، أي ال ُ
 ألن مهمتها جزئية، والذي يهتم بالناحية اجلزئية ، أو مالمسته للدينه،أو فلسفت

ًما وراء مجال العبارة، وال يعنيه أكانت هذه العبارة خريا أم فيُاليعنيه إبداء القول 
انب ًشرا، أكانت مطابقة ألحاسيس الشاعر أم ال، ألن االهتمام منصب على اجل

 فقد متت  األديبَّفإن متت البالغة وحتققت يف النص. الفين البالغي وحسب
ًالغاية، فكان من الطبيعي أن جير هذا األمر على الشعر العريب آثارا سلبية، ألن  َّ

فعندما . َّ معني يعين إلغاء اجلوانب األخرى، أو ازدراءهاٍبتوجيه العناية إىل جان
َّيوجه الناقد العريب جل  ِّ ًتفكريه إىل اجلانب البالغي إمنا يعين ذلك جحودا وإنكارا ُ ً

وال يقتصر األثر السليب على الشعر بل يتعداه إىل . لكثري من مزايا الشعر العريب
ُنظر إىل جتربته الشعورية أو معاناته اإلنسانية أو صدقه ،بل ينظر إىل ُالشاعر فال ي

  .بالغة شعره ومدى إجادته فيها

ً، فضال عن النقد، رتان الشعر العريب بالغاية البالغيةومما يدل على اق
 الشعر إذ ليس لعمود الشعر أي طابع اجتماعي أو سياسي أو ديين أو ُعمود

فكري أو فلسفي، ما خال الطابع الفين البالغي، وقد قرن  النُّقاد العرب جودة  
اب هذا إن الشعر اجليد املختار ما أتى على أبو: الشعر بعمود الشعر وقالوا

ًواستنادا إىل ذلك نشأ تيار نقدي يدعو إىل جتويد الكالم فنيا، وإحكام . العمود
َّظريَصنعته بالغيا، دون االلتفات إىل معناه، ون ِكل، َّيف الش) ه٢٥٥ت(ُة اجلاحظَ ْ
  يف الطريق يعرفهاٌاملعاين مطروحة«: أو نظرية املعاين املطروحة معروفة، حيث قال



  
٨٠١  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

ُّالعجمي والعريب ُّ، والبدوي والقروي واملدينُّ ُِّوإمنا الشأن يف إقامة الوزن وختري . ُّ
َّاللفظ، وسهولة املخرج، والرونق، ويف صحة الطبع وجودة الس ِ َ ْ َ ِبك، فإمنا الشعر ِ ْ

َصناع َ َة، وضِ ٌرب من النسيج، وجنس من التصويرٌ ٌ ومل يكن يتصور اجلاحظ  ،)١(»ْ
أن نظريته ((َّل على املضمون، ومل يتصور أن هذا الكالم سيؤول إىل تفضيل الشك

ًل خطرا عليه ستصبح يف أيدي رجال البيان خطرا على املقاييس ِّاليت مل تكن متث ً
ا ستجعل العناية بالشكل شغلها الشاغل ))البالغية والنقدية، أل

)٢(.  

 به إال ِ عند أهل العلمُرْعِّوليس الش((: فقال) ه٣٧١ت(مث تبعه اآلمدي
َب املأخذ، واختيار الشعر، ووضع وقر،ّيتأ التَنْسُح َ  األلفاظ يف مواضعها، وأن َ
))... املعىن باللفظ املعتاد فيه، املستعمل يف مثلهَوردُي

) ٣(.  

 اجلاحظ، هد ما قالِّ لريدُفيما بعد) ه٣٩٥ت(مث جاء أبو هالل العسكري
 ُّ، والقرويُّ والعجميُّ يف إيراد املعاين، ألن املعاين يعرفها العريبُوليس الشأن((: فقال

ائهُ وح،، وإمنا هو يف جودة اللفظ وصفائهُّوالبدوي  وكثرة ، ونزاهته ونقائه،سنه و
ِمن أود النظم والتأليف، وليس  ّطالوته ومائه، مع صحة السبك والرتاكيب، واخللو

ََ
))ًطلب من املعىن إال أن يكون صواباُي

طلب من ُوليس ي((: ولعل آخر عبارة لـه. )٤(
النُّقاد بظاهر الكالم ُّتعلق ُّ مدى تعلقه ولىتنم ع» ًاملعىن إال أن يكون صوابا

ُحة السبك، وليس يطلب من املعىن إال أن صِّنيته، إذ الشأن يف جودة اللفظ وَوفـ
ًيكون صوابا، وليس يهم بعد ذلك أكان خريا أم شرا أو كان جيدا أم سيئا؟ ً ً ً ً  !  

                                                            
  ).١٣٢ – ٣/١٣١: (احليوان )١(
  ).٩٩: (اس إحسان عب،تاريخ النقد األديب عند العرب )٢(
  ).١/٤٢٣: (املوازنة بني الطائيني) 3(
  .االعوجاج: ََواألود). ٥٨: (كتاب الصناعتني)4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ِّقد سخرت البالغة العربية خلو ا عن سواها، مما ُ َِّدمة النقد، واستغىن النقد 

ًه حمصورة بني اجلودة والرداءة، حموره غالبا اللفظ والبيت والعبارة، َجعل أحكام ُُ ً
 القدمي يف األدب أو الفكر أو الفلسفة ُ النقدَفكان من الطبيعي بعد ذلك أال ينظر

  .أو األخالق

ِّذاهب واملدارس على حنو يكون ومل يكن النقد العريب القدمي يتصور فكرة امل ٍ
م، كصنيع أيب متام واملتنيب واملعري مثال، بل  ًفيه عدد من الشعراء مذهبا خاصا  ً ً

َ وأملوا فروضهم على كل الشعراء، وهي ،ّرموا ذلك ومنعوه، وفرضوا شروطهمح ْ
َغالبا شروط تتعلق ببنية  الكالم وفـ ٍنيته، فتجعله على حنو أفضل بالغيا، وتناً سوا ّ
. ٍ أو فلسفة أو غري ذلكٍه هذا اجلوهر من فكر بجوهر الكالم وما ميكن أن يأيت

م توقفوا عند الصياغة البنيوية الشكلية للشعر فحسب، بل أنكروا على  َّوليت أ
أنكروا الغموض واإلغراب واإلدهاش، كما الشاعر جتاوز املظهر إىل اجلوهر، 
َوحاربوا كل سبيل ميكن أن يسهم يف ِ ْ ُ لذلك مل . ِّ جتديد الشعر العريب أو تطويرهٍ

، ومل يتصوروا وجود نقد منهجي على ٍ على وجه عامُ العرب النقد املوضوعيِيعرف
ُكل مدارس واجتاهات وغايات يف احلياة، وإن وجد فقد أجهضته البالغة َش ِ ْ

دة ُّد النقد العريب باجتاهات جديماإلمكان يف ًلغلبتها على النقد، علما أنه كان 
السيما تلك اليت فرضها وِّتستطيع أن ختلصه من الغنائية لتنقله إىل املوضوعية، 

ظهور اإلسالم، كإدخال مبدأ الفضيلة إىل النقد العريب، وحماولة اقتباس النمط 
َّاألديب القرآين الذي جتلى يف القصص القرآين على حنو يشق آفاق موضوعات 

ا أو بناء  الشعر عليها، فال يضطرون إىل حتوير ٍجديدة يستطيع العرب حماكا
إال أن ذلك مل حيصل حىت يف القرون الذهبية للحضارة . معاين القدماء أو سرقتها

 املفاضلة ز النقد يف هذا القرن ال يتجاوهالسيما القرن الرابع، فكل ما عرفوالعربية، 



  
٨٠٣  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

ما مل خيرجا عن واملوازنة بني الشعراء، ومها أمران مل يأتيا جبديد للنقد العريب، أل
  .نطاق الصياغة والنظم وغري ذلك من األمور البالغية

ّبعد هذه املقدمة املطولة عن األوضاع العامة اليت كان عليها النقد 
ما موقف النُّقاد العرب من األخالق والفضيلة :العريب القدمي ميكن أن نسأل

  األمور؟ احلنيف؟وهل أثرت األوضاع السابقة يف مواقفهم من هذه نوالدي

بعض معلوم أن مظاهر الفحش قد بدأت يف العصر اجلاهلي، إذ تعالت 
ُأصوات الشعراء اجلاهليني بالفحش والعهر، على حنو ما عرف عن امرئ القيس 

  :)١(واألعشى، فمن فحش امرئ القيس قوله
َفأهليتها عن ذي متائم ِْفمثل   )٢(ِلِوُْحم ُ ِ ٍ حبلى قد طرقت ومرضعِكَ ُ ُُ 

  :وقولـه
ِّدى السرت إال لبسة املتفضل ِْ ْ َفجئت وقد ن   )٣(ِلِّ اَّضُ ٍت لنوم ثيا ْ 

  :وقولـه
ِمسو حباب املاء حاال على حال ً ََ َّ  هاُ إليها بعدما نام أهلُمسوت   )٤(ُ

  :)٥(ومن فحش األعشى قوله
َحىت دنوت إذا الظالم د ُلت أَِظلَف   ا هلاَنُ ُعاها وظل حيرْ  هاُوطَّ

  :)١(وقولـه

                                                            
  ).١٢: (ديوانه) 1( 
ًالذي بلغ حوال، أي عاماالصغري: احملول) 2(  ً.  
  .نزعت: ، ونضت)١٤: (ديوانه) 3( 
ًضت إليها شيئا فشيئا: مسوت إليها، و)٣١:( ديوانه)4(  ً ُ.  
  ).٢٧(: ديوانه) 5( 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ِإما ن ِت ْاحا وإما أزنَكّ َُ ّ  ُوأقررت عيين من الغانيا   ً
  :)٢(وقوله

 الكاعب املسرتاُخرجُقد أف   ُشيع القماراُها وأِرْدِمن خة 
ُ

 
  :وقوله

ُمايئلمث وقد حياذر مين 
َقد أخالس رب البيت غفلف   )٣( ِ َّ ُ

ِ  ُهَتُ

يني، فقد قال َبيد أن هذا األمر الينفي العفاف عن كثري من الشعراء اجلاهل
 يف ُفَّ يف جاهليته، ويتعفُهَّلَأتكان من الشعراء من ي«) ه٢٣١ت(ّابن سالم 

ُ، وال يستبهر بالفواحش، وال يتهكم يف اهلجاءشعره  وليست املشكلة يف .)٤(»َُّ
َانتشار الرذيلة يف الشعر اجلاهلي، إذ ال دين يردعهم، وال وازع يزجرهم إال من 

ُق خبَّختل إمنا املشكلة يف الشعر اإلسالمي الذي ومة فاضلة، ُلق حسن، وحكَ
يه عن  ِّاستمر بالفحش والعهر، على حض اإلسالم على األخالق والفضيلة، و ّ

  :)٥(ًالفحش والرذيلة، فانظر مثال ما قال الفرزدق
  الثرياهنواعد:  لـهَنْلُفق   حامِّليه مرتفع الزعوذاك 

ِّن إىل اخلالء عن النيام ِ َّ ِض كالدمى قد بت أسريوبي   ِ ُّ ِ ٍ 
ِوهن أصح من بـيض النَّعام َْ ُّ َّ َمشني إيل مل يطمثن قبلي   ُ ُ ََّ 
ِّوسادسة متيل إىل الش  ٌ مخسَّنُثالث واثنتان فه   مامٌ

                                                                                                                                
  .من الزىن: ، أزن)١٧: (ديوانه) 1( 
  .املختارة: ، واملسرتاة)٤٥: (ديوانه) 2( 
  .ال ينجو: ما يئل، )٥٩: (ديوانه) 3( 
  ).١٧٩: (، وينظر املوشح)١/٤١( طبقات فحول الشعراء )4( 
  ).١٦/١٠٩: (، واألغاين)٨٣٦ – ٢/٨٣٥: (شرح ديوانه) 5( 



  
٨٠٥  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

ِوبت أفض أغالق اخلتام ُّ ّفبنت جبانيب مصر   ُ َّ  ٍعاتَ

ُفقد جتاوز كل فحش وعهر ليون، وإن  به الشعراء اجلاهء وزاد على ما جا،ٍ
َّدل هذا األمر على شيء فإمنا يدل على أن بعض الشعراء املسلمني مل يأخذ 

 وبعض ًمببادئ الدين اإلسالمي وقواعده األخالقية الضابطة، علما أن الرسول 
ُّ نقدية تنم عٍأصحابه أطلقوا مالحظات  اهتمام باجلانب اخللقي يف الشعر، لىً

ائتوا : فقال:  فسألوه عن أشعر الناسهللا  رسول اا أتواًقومأن «ففي األخبار 
ذو القروح؛ يعين امرأ القيس، فرجعوا : ُابن الفريعة؛ يعين حسان، فأتوه فقال

َدق، رفيع يف الدنيا، خَص: ؛ فقالفأخربوا رسول اهللا  ٌ َ ٌل يف اآلخرة، شريفِامَ ٌ 
ف اإلمياين  فاملوق.)١(»ع يف اآلخرة، هو قائد الشعراء إىل النارْيِضَ و، الدنيايف

 وامليزان الذي يزن األخالقي للشاعر هو املنشود قبل كل شيء عند رسول اهللا 
ُّبه شعر الشعراء هو ميزان األخالق والفضيلة أيا كان حظ الشاعر من اإلبداع ً.  

ُفقد وظف النيب الشعر يف نصرة الدين وإعالء شأن الفضيلة َ ُّ ُ فاهلجاء«: َّ
َّهو اهلجاء املوجه إىل املشركني، الذي يرمي إىل نزع   ده الرسول الكرمي َّالذي أي ُ

ِالشرك من النفوس وإزالة هاالت التقديس عن آباء وأجداد عاشوا يف ظل  ِ ِ ِّ
َوالفخر الذي ط... الوثنية ُّرب له النيبُ َ قيم اإلسالم،  بٌالم فخرَّ عليه الصالة والسِ

 الكرمي ُّه النيبـَّلذي اهتز لُواملديح ا...  اإلسالم  ودين اإلسالمِّن نيبعومنافحة 
))َّعليه الصالة والسالم هو املديح الذي يصور احلقيقة ال يتجاوزها

ُ إذ يفهم .)٢(
 كان يستنهض فضيلة الصدق يف الشعر، فقد من كثري من األخبار أن الرسول 

ٍأصدق كلمة قاهلا الشاعر «:  قالروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب 

                                                            
  ). ١/٢٣ (:شرح شواهد املغين: ظر، وين)٩/٢٢٤: (تاريخ مدينة دمشق) 1( 
  .٥٢: التفكري النقدي عند العرب) 2( 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُأنشد (( ُ، كذلك روي أن النيب )١(»ٍ أال كل شيء ماخال اهللا باطللمة لبيد؛ك
ُقول سحيم

)٢(:  
ُ عنا مبقطُُهفليس إحسان َْاحلمد هللا مح   ِوعّ َدا ال انقطاعُ   لهً

ُ وصدق، فإن اهللا ليشكر مثل هذاَأحسن: فقال ّ وإن سدد وقارب إنه ملن أهل ،َّ
  .)٣(»اجلنة

َّ النيب ُأنشدت«:  اجلعدي قالًومن هذا القبيل أيضا أن النابغة
)٤(:  

ُدنا وجَْ جمَاءَمَّا السَنْغَلَبـ   راَهْظَ لنرجو فوق ذلك مّاوإن  ُودناُدُ

ُأين املظهر ياأبا ليلى؟ قلت: فغضب وقال أجل، إن : اجلنة يارسول اهللا، قال: ُ
  :)٥(شاء اهللا، وتبسم، فقلت

َّبوادر حتمي صفوه أن يكد ُ َُ ْ ِوال خري يف ح   اَرَ
َلم إذا مل يكن لَ ٍ  هــْ

ْوال خري يف جه   اَرَدْصَ أُ القومَدَرَْوحليم إذا ماأ  هــ إذا مل يكن لٍلَ

ِفضض اهللا فاك مرتني، فعاش أكثر من مئة يَأجدت، ال: فقال النيب  ُ
  .)٦(»ًسنة، وكان من أحسن الناس ثغرا

                                                            
، كتــاب مناقــب األنــصار، بــاب أيــام ٣٨٤١حتــت الــرقم ) ٧٢٩: (صــحيح البخــاري ) 1( 

  ).٥٧٨٤(حتت الرقم ) ١٣/٩٩(وابن حبان يف صحيحه . اجلاهلية
  ).٢/١٠٣: (خزانة األدب) 2( 
  ).١/٣٢٧(شرح شواهد املغين ) 3( 
  ). ٥١: (عر النابغة اجلعديش) 4( 
) ٣٠٥: (، ونــضرة اإلغــريض)١/٩٥: (العقــد الفريــد: ُينظــر. مل أقــف عليهــا يف ديوانــه) 5( 

–) ٣٠٦.(  
  ).٦/٣٩٤: (، واإلصابة يف متييز الصحابة)٣٠٦ – ٣٠٥(نضرة اإلغريض ) 6( 



  
٨٠٧  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

 ا السماء جمدنابلغن: ُفالرسول الكرمي ينكر على النابغة غلوه الزائد يف قوله
بيتني يف بَ ويستنهض فيه فضيلة الصدق، وعندما أتبع النابغة قـوله األول ،وجدودنا

وقوله هذا إمنا هو حكم . ُ اهللا فاكضاليفض: احلكمة أثىن عليه الرسول بقوله
نقدي باجلودة، وقد استند الرسول الكرمي يف إصداره إىل معيار املعاين احلكمية، 

ا حتققت يف بيتيه، ومل ينظر النيب الكرمي إىل واألخالق الفاضلة ا ليت رأى الرسول أ
و أسلوبه أو غري ذلك من األمور البالغية اليت كانت املعيار األساسي عند أنظمه 

 والصياغة إمنا هي وسيلة ،العرب، فاملعاين الفاضلة هي الغاية عند الرسول 
  .وحسب

عن موقف الرسول وال خيتلف موقف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
الكرمي، فقد بىن على أساس الصدق غري قليل من األحكام النقدية على الشعر 

أنشدين ألشعر : قال يل عمر«: ُفقد روي عن ابن عباس أنه قال. والشعراء
: قال! وكان كذلك؟: زهري، قلت: و يا أمري املؤمنني؟ قالهمن : ُشعرائكم، قلت

ُكان اليعاظل بني الكالم وال يتبع ، فهذا  )١(»، وال ميدح الرجل إال مبا فيههَّ وحشيَْ
ًحكم نقدي عام يقوم على تفضيل زهري على غريه من الشعراء استنادا إىل عدة 

 فال يعتمد ،معايري كان من بينها فضيلة الصدق، فزهري الميدح الرجل إال مبا فيه
 عنه ُوكذلك يروى يف األغاين أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا. الكذب أو النفاق

  : حيث يقولُ احلطيئةَبَذَك«: قال
َّوال جاعالت الر َط فوقْيُ َوإن جي   )٢(ِ املعاصمِ  ُّزنافِ اخليل التستَادّ

                                                            
  .)١/٦٣(طبقات فحول الشعراء ) 1( 
  .اية عن النساءكن: طيجاعالت الر: وقوله، )٣٣٦: ( ديوانه)2( 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  .)١(»ٌلو ترك هذا أحد لرتكه رسول اهللا 

ُ قول الشعر عند الرسول الكرمي وعمر بن اخلطاب بالناحية َوهكذا اقرتن
يا عن الشر والرذيلة، فكان ا على اخلري وّاإلميانية األخالقية، فحض الفضيلة، و

ًإال وسيلة للتعبري عن ) الشكل( ومل يكن املظهر ،املضمون األخالقي هو الغاية
  .هذه الغاية

َ إال أن النقد العريب، كما يبدو، مل يتأثر بكل ذلك، بل حدث خالف 
ُماهو متوقع، فأبعد أكثر النُّقاد الدين واألخالق عن الشعر، وقالوا ين مبعزل الد: َ

ًعن الشعر، واملعاين كلها معروضة للشاعر، أكانت فاضلة أم غري فاضلة فاحشة ! ُّ
 ُكل ذلك لغلبة املفهوم البالغي على النقد العريب، فكانت أخطروأم غري فاحشة، 

َين واألخالق الفاضلة عن مضمار الشعر املسامهة يف ِّنتيجة جنمت عن إبعاد الد
  . الشعر العريبُشيوع معاين العهر والكفر يف

َّين عن الشعر، ولعل أول ناقد ِّما انفك النُّقاد العرب يقولون بتنحية الدف
ذا األمر هو األصمعي الشعر «: وذلك حني يقول) ه٢١٦ت (عريب يطالعنا 

اهلية، فلما جاء اإلسالم ٌل من فحول اجلْحَ ف)٢(ٌ بابه الشر، وهذا حسانٌدِكَن
عر إذا أدخلته يف باب اخلري ِّ الشُطريق«:  آخروقال يف موضع. )٣(» شعرهَطَقَس
ُْعره ِ شلَخَيف اإلسالم، فلما دو؛ أال ترى أن حسان بن ثابت عال يف اجلاهلية َنَال

 – ومحزة وجعفر رضوان اهللا عليهما وغريهم  من مراثي النيب –يف باب اخلري 

                                                            
  ).٢/١١٤: (األغاين) 1( 
َحــسن(مــصروف إذا كــان مــن ) ّحــسان[() 2(  ُ َّحــس(، وغــري مــصروف إذا كــان مــن )َ َ / (

لة   ].ا
  ).٥٣: (اءفحولة الشعر) 3( 



  
٨٠٩  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

َالن والنابغة، من  الشعر هو طريق شعر الفحول، مثل امرئ القيس وزهري ُوطريق. َ
ُُصفات الديار والرحل واهلجاء واملديح والتشبيب بالنساء، وصفة احلمر واخليل  َّ

  .)١(»واحلروب واالفتخار، فإذا أدخلته يف باب اخلري الن

فاألصمعي يرى أن إدخال الشعر يف باب اخلري مدعاة لضعفه وسقوطه، 
 وقوي يف اجلاهلية، َّإنه اشتد: ُل على ذلك بشعر حسان بن ثابت ويقولِّثُميهو و

َوملا أسلم ودخل شعره يف باب اخلري ض َ َ َ َعف والن، ورأى أن طريق الشعر الصحيح َ َ َ ُ
هو طريق الفحول األوائل، كامرئ القيس واألعشى حيث الوقوف على األطالل 

ًقذع واملديح الذي يصدر غالبا عن مشاعر كاذبة، والتشبيب بالنساء واهلجاء امل
ن والتع ّهر يف وصفهن، وغري ذلك من األغراض الشعرية اليت التصدر والتغزل 

  .ُليا يطالب الشاعر بتحقيقها يف شعرهُ عٍُُعن الذات بل عن تقاليد عامة ومثل

ُوأيا كانت إرادة األصمعي فإنه يفهم من قوله أن الشعر يقوى ويشتد إن 
ِّ أو إن عزل عن اخلري على أقل تقدير لقول األصم،ُعزل عن الدين ويبدو أن . عيُ

 لالسبب نفسه هو الذي جعل األصمعي ينفى اجلودة عن شعر لبيد مع ما اشتم
ٍ وذكر للخري والفضيلة على حنو مايرويه صاحب ،ٍعليه من معان حكمية ْ ِ

قال يل : خربنا أبو حامت، قالأ: أخربنا ابن دريد، قال«): ه٣٨٤ت(املوشح
ة، وليست له نع جيد الصشعر لبيد كأنه طيلسان طربي؛ يعين أنه: األصمعي

: وقال يل مرة: قال أبو حامت. ليس بفحل: ٌأفحل هو؟ قال: هـحالوة، فقلت ل
ًكان رجال صاحلا، كأين به ينفي عنه جودة الشعر األصمعي يستجيد ف، )٢(»ً

َصنعة شعر لبيد وجودة سبكه، ولكنه ينفي عنه احلالوة والتأثري العتماده احلكم  َ
ِ

                                                            
  ).٣٢: (اءفحولة الشعر )1( 
  ).١٠٠: (املوشح) 2( 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ا ،اضلةاملأثورة، واملعاين الف ْضعف الشعر وتنفي عنه احلالوة، فهو ُرأيه تيف  أل
  ً.رجل صاحل وليس فحال

َب الشعرفقد جنَّ)  ه٣٣٧ت(أما قدامة بن جعفر  َ سلطان الدين َ
ٍواألخالق عندما أتاح للشاعر حرية القول فيما يروم من معان طيبة أو خبيثة،  ٍ ِّ ٍ

ّأن المعاني كلها معرضة ... ُهه وتقدميدوما جيب توطي«: فاضلة أو رذيلة؛ إذ قال
ُللشاعر، ولـه أن يتكلم منها فيما أحب وآثر من غير أن يحظر عليه معنى  َّ

إذ كانت املعاين للشاعر مبنـزلة املادة املوضوعة، والشعر فيها يروم الكالم فيه، 
ُكالصورة، كما يوجد يف كل صناعة من أنه البد فيها من كل شيء موضوع يقبل 

ٍ َّ ٍ

وعلى الشاعر إذا لصور منها، مثل اخلشب للنجارة، والفضة للصياغة، تأثري ا
شرع في أي معنى كان من الرفعة والضعة، والرفث والنـزاهة، والبذخ 

 وخىالذميمة، أن يت وأوالقناعة، والمدح، وغير ذلك من المعاني الحميدة 
 متاحة ُّ فاملعاين كلها.)١(»إلى الغاية المطلوبةفي ذلك البلوغ من التجويد 

 إذ الغاية جتويد ،ّللشاعر وال حيظر عليه شيء منها، أكانت رفيعة أم وضيعة
ِّْفقدامة بن جعفر الينظر إىل املعىن ونوعه بل إىل طريقة تأتـيه . الكالم وحسب

ًوالتعبري عنه، فسواء عنده أكان املعىن فاحشا أم غري فاحش إذا ما بلغ الشاعر 
  .مرتبة اجلودة الفنية

 حدود دألمر كذلك عند قدامة وكانت نظرته للشعر تقف عنوملا كان ا
ٍاجلودة الفنية، كان من الطبيعي أن يستسيغ أي معىن فاحش إذا بلغ الشعر املرتبة 
ًالسابقة، وهو حقا ماحدث، فقد استجاد أبيات الفحش الشهرية اليت قاهلا امرؤ 

قيس قوله هذا، إذ ًالقيس، مزدريا بذلك الذوق العام الذي كان ينكر على امرئ ال
                                                            

  ).٦٦ -٦٥: (نقد الشعر) 1( 



  
٨١١  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

  :)١(عيب امرأ القيس يف قولهفإين رأيت من ي«: يقول قدامة
ِفأهليتها عن ذي متائم حمول ُ ٍ حبلى قد طرقت ومرضعِكِلْثِفم   َ ُ ُ 
َِّبشق وحتيت شقها مل حيول  إذا مابكى من خلفها انصرفت له   ٍّ

جودة ُ فحاشة املعىن نفسه مما يزيل تٌويذكر أن هذا معىن فاحش، وليس
  .)٢(»ُ رداءته يف ذاته–ً مثال –ِّالشعر فيه، كما اليعيب جودة النجارة يف اخلشب 

ِّإن قدامة بن جعفر يسوغ رداءة اجلوهر يف الشعر على أساس اجلودة يف 
ِّاملظهر، فليست رداءة اجلوهر تزيل جودة املظهر أو تؤثر فيه، كما أن رداءة  ُ

 فكيف ،وهذا مذهب غري صحيح. وعاخلشب يف ذاته التلغي اجلودة يف املصن
ِالتؤثر رداءة اجلوهر يف جودة املظهر، وفعل قدامة هذا شبيه بعزل اجلسد عن  ِّ

ِّ واليؤثر فيه، فما ينفع ،ُالروح مث القول إن خبث الروح اليزيل مجال الوجه والشكل
ُال الوجه إن كانت الروح خبيثة منتنة، وما ينفع مجال اخلشب املصنوع وحسنمج ْ ُ ُُ ً 

ًمظهره اخلارجي إن كان نوع اخلشب رديئا، ومضمونه فاسدا ً .  

ومل يقتصر األمر عند قدامة بن جعفر على عزل الدين عن الشعر، بأن 
ِّأباح للشاعر حرية اختيار ما رام من معان وما حظر من كالم فحسب، بل أباح  ُ ٍ َ ِ

ُله الكذب اخللقي أيضا حبيث لو ناقض شاعر نـفسه فقال يف قص َ َْ ٌ ً ًيدة خربا ماُ
ٍ، 

ًمث قال خالفه يف قصيدة أخرى لكان أمرا مقبوال يف الشعر، بل كان ذلك عنده  ً
ومما جيب تقدميه «: ويف ذلك يقول. ًدليال على قوة الشاعر وقدرته على صنعته

َأيضا أن مناقضة ً بأن يصف شيئا وصفا ،ه يف قصيدتني أو كلمتنيَ الشاعر نفسً ً
ُّحسنا، مث يذمه بعد ذلك ذ ًم◌ا حسناً ً ِ منكر عليه، وال معيب من فُغري، َّ ٍ ، إذا ِهِلْعُ

                                                            
  ).١٢: (ديوانه) 1( 
  ).٦٦: (نقد الشعر) 2( 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

َّأحسن املدح والذم عر يف صناعته، واقتداره اٌ، بل ذلك عندي دليل على قوة الشَ
 لذلك مايرى من عيب يلحق امرأ القيس إذ ناقض نفسه يف موضع .)١(»عليها
  :)٢(فقال

 ٍسعى ألدىن معيشةَّفلو أن ماأ   ِ من املالٌ قليل–ُ ومل أطلب –كفاين 
د املؤثل أمثايلُوقد ي َدرك ا د مؤث   ُ َّولكنما أسعى  ٍ  ٍلّ

  :)٣(مث قال يف موضع آخر
ِوحسبك من غىن ش

ً َ ُّبع وريُ ِ ٌ ًفتمأل بيتنا أقط◌ا ومسنا   َ ً َ َِ 

: يف اآلخريقول إن القليل يكفيه، و: فامرؤ القيس يقول يف أحد الشعرين
ّمة بن جعفر حاول يف بادئ األمر رد هذه الشبهة عن ومع أن قدا. إنه اليكفيه

:  املناقضة، فإنه عاد يف النهاية فقالد القيس مل يقصأبييت امرئ القيس وأن امر
ً يكن عندي خمطئا، من أجل أنه مل يكن يف ملومع ذلك فلو قاله وذهب إليه «

 واحدة ًشرط شرطه حيتاج إىل أال ينقض بعضه بعضا، وال يف معىن سلكه يف كلمة
، بل إمنا ًوصف بأن يكون صادقاُألن الشاعر ليس يًأيضا مل جير جمرى العيب، 

يف وقته احلاضر، ال  هُ أن جييد،ً كائنا ماكان،راد منه إذا أخذ يف معىن من املعاينُي
ً فليس يوصف الشاعر بأن يكون صادقا أو .)٤(»أن ينسخ ماقاله يف وقت آخر ُ

ٌب أمر العالقة لـه جبودة الشعر، إذ اليطلب من ًكاذبا، ألن مسألة الصدق والكذ

                                                            
  ).٦٦: (نقد الشعر) 1( 
  .املثمر الذي له أصل: ، واملؤثل)٦٧:(ينظر نقد الشعر، و)٣٩: (ديوانه) 2( 
ُشـيء يـصنع مـن اللـنب املخـيض : ِ، واألقـط)٦٧(ينظر نقد الـشعر ، و)١٣٧: (ديوانه) 3( 

  .على هيئة اجلنب
  ).٦٨: (نقد الشعر) 4( 



  
٨١٣  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

ًالشاعر شيء إال جتويد الكالم وإتقان مظهره يف احلاضر، بعيدا عما قاله يف وقت 
  !آخر، أكان ينافيه أم يوافقه

ًوقد كان متوقعا من قدامة بن جعفر أن يتعرض للمعاين الفاضلة وما 
يب، وذلك عندما شرع بتبيني  أن تؤديه من دور مهم يف نفس اإلنسان العرهاميكن
ً مجيع املعاين فتظهر على أثر ذلك جيدة مستساغة، إال أن شيئا من ذلك ُّمايعم

َصر جودة املعىن بفَمل حيدث ألن قدامة بن جعفر ح َِِِّنـيته، فتحدث عن التقسيم ََ
واملقابلة والتفسري والتتميم واملبالغة والتكافؤ وااللتفات وغري ذلك من األساليب 

ا جودة املعىن وسالمته، ومل يتطرق الب الغية، اليت اعتمدها مقاييس عامة يقيس 
 من مراتب جودة ًها مرتبةعلإىل األخالق أو الفضيلة اليت كان يف اإلمكان أن جي

 ألنه قبل أن يتحدث عن صفات اجلودة ،املعىن، وهو أمر ليس ببعيد عن قدامة
ر حصرها يف الفنون البالغية السابقة وما ُاليت تعرتي املعاين الشعرية، واليت كما ذك
َميكن أن تبثه يف املعىن من حسن ومج ٍ ْ ُ َّال، كان قد حتدث عن صفات اجلودة يف َُّ

رض وقف عليه هو املديح، وذهب إىل أن غأغراض الشعر يف املعاين؛ فأول 
ًاملديح قد يكون حسنا إن أصاب فيه املتكلم املعىن ومل خيرج عن فضائل أربع 

ً، وذهب  إىل أن املادح يكون مصيبا إن )١(لعقل والشجاعة والعدل والعفةا: هي
ًقصد هذه اخلصال، واملادح بغريها يكون خمطئا

ُ، وهي حقا فضائل مثينة ت)٢( ثري ً
إال أن قدامة بن جعفر حيصر هذه الفضائل يف فن املديح . ُالشعر وتعلي مقامه

رفض بييت امرئ القيس  ولو أنه فعل خالف ذلك ل،فال يستجيدها إال فيه
ما أخال بفضيلة أساسية من الفضائل األربع ، ةَّفِع وهي فضيلة ال،ّالسابقني أل

                                                            
  ).٩٦: (ُينظر نقد الشعر) 1( 
  ).٩٦: (لسابقينظر املصدر ا) 2( 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

 أن قدامة بن جعفر يذكر هذه الفضائل من باب -  وهو األهم - وفوق ذلك كله 
َومهما يكن من أمر فلو عمم قدامة هذه . ِّالفخر ال من باب احلض عليها َّ

غراض الشعرية األخرى وطالب الشعراء العرب  أو بعضها، على األ،الفضائل
  .ُّاإلمكان احلد من ظاهرة الفساد األخالقي يف الشعر العريبيف باتباعها، لكان 

وبعد، فإن سيطرة الفكر البالغي على قدامة بن جعفر جعله الينظر إال 
َنية القول وظاهره، فإن اتفقت هذه املزية فيه أخذ الينظر إىل سواهاَإىل فـ َ َ َّ ٍ من معان ِّ

َّأو غايات أو مشاعر، وال يهتم أكان الكالم مدحا أم ذم ا؟ أيوافق الذوق العام ً◌ً
ه تعزيز اجلانب األخالقي بَْ ال؟ أخيالف الدين واألخالق أم ال؟ وكان األوىل مأ

ِّلة الشعر العريب حنو املثل الفاضلة، ال أن يسوغ للشاعر مفاسد معانيهجودفع ع ُ ُ
 

ْرن اجلودة الفنية باجلودة اخللقية يف حكمه النقدي، ولكن ، وليت أنه قوفحشها ُ ُُ
ٌفذلك جور على الشعر العريب، وحرمان لـَوحدها أن حيكم مبقاييس اجلودة الفنية  ٌْ  هَ
 أن يأخذها لو نظر إليه من جهتيه؛ الفنية ه ميكن من مزاياه الكثرية اليت كان

  .واخللقية

ن جعفر، إذ مل جيعل من عن قدامة ب) ه٣٧١ت (ال خيتلف اآلمدي و
 فهو يثين ،ًمبادئ اإلسالم والتزامها مقياسا من مقاييس جودة الشعر يف معانيه

ا يف غاية الفحش، ففي ذلك يقول : على بعض األبيات ويصفها باجلودة مع أ
  :)١(يل يف املضاجعة قول امرئ القيس ماقُوأحسن«

ِ مكحوال من العُتُعكما ر َني أتلً اَّرَوقد جُتقول    )٢(اَعِ ا من ثيا  ُد

                                                            
  ).٢/١٤٠(ُينظر املوازنة بني الطائيني ، و)٢٤٢ – ٢٤١: (ديوانه) 1( 
ًأفزعت، مكحوال من العني: ُرعت) 2(    .الطويل العنق: أي ولد الظبية، واألتلع: ُ



  
٨١٥  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

َ مل جند لكْولكنَسواك  َدفَ مْ  ُهُولُسَ أتانا رٌيء لوشَكَّدِجأ   )١(عاْ
َ لنا الناس مْلمْعَ مل يـِقتيالن ُد الوحشُصَا تَنْتـِبَف   )٢(عاَرْصُ  ا كأننا عنَُّّ

 السابري املهادين عليُوت
ُ اَّلعضَّ

 جتاىف عن املأثور بيين وبينها   )٣(
َ الشيء أجود منه وال أبرع، وقد أخرب باألمر على ماكانوهذا َُ«)٤(.  

َفاآلمدي اليثين على هذا املعىن وحسب بل يعده أحسن  ماقيل يف ُ
ٌن املضاجعة فن عريق، ومضمار أاملضاجعة، فال شيء أجود منه وال أبرع، وك ٌّ

 على ّيدلَّ دل على شيء فإمنا ْواسع يتسابق يف ميدانه الشعراء، وهو أمر خطري إن
ذا االنشراح  البعد التام بني الشعر وبني الدين، وإال فكيف يتحدث  اآلمدي 

ج هذه َعن هذا املعىن؟ ويبدو أن الذي ش) األرحيية(والبسط  َّجع اآلمدي على 
ٍ نـقدة الشعر، من استحسان وثناء على مثل ،السبيل ماكان يسمعه من شيوخه ٍ ِ َ ََ
  :)٥(عليقه على قول البحرتيهذه املعاين، والدليل على ذلك ت

ََّلف الصبِق  َا بقضيب قَّ ِومل أنس ليلتنا يف الع   يباضٍ
 ناَ

 ُإن هذا البيت أجود: ُوما زلت أمسع أهل العلم بالشعر يقولون«: إذ قال
، فقد )٦(» نظمِ وأحسن، لفظِماقيل يف العناق، ألنه أصاب حقيقة التشبيه بأجود

                                                            
  .لو أحد أتانا رسوله ملا أجبناه: ٌيريد أحد، أي: لوشيء) 1( 
  .تصرف أنفسها عنا؛ أي تنكرنا: ُّتصد) 2( 
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  .ضرائب
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُُقدته َم نـ وه–ُاستحسن أهل العلم بالشعر  َ ة د هذا املعىن، مع أن أبا عبا–َ
م ملعىن العناق بِّيتحدث فيه عن العناق ولف احل يب لصاحبه، وليس استحسا

ا املعىن، وجودة صياغة هذه اًعائد  إىل املعىن نفسه، ولكن إىل اهليئة اليت صدر 
د ٍنه أصاب حقيقة التشبيه بأجود لفظ وأحسن نظم، وقإاهليئة، بدليل قوهلم 

  .ذلك، فأخذ يردد أقواهلم وحيذو حذوهميف تبعهم اآلمدي 

ًوملا كانت نظرة اآلمدي إىل الشعر جمردة من أي مظهر ديين، متأثرا بذلك  ّ
ية عن وظيفة الشعر، فهو يرى فعُُ قبله من النُّقاد، ذهب ينفي الغاية اخللقية والننمب

وقع االنتفاع به، ألنه مه ًطالب بأن يكون قوله صدقا، وال أن يوقعُأن الشاعر ال ي
ُقد يوقعه خالف ذلك، وكأن اآلمدي يردد قول قدامة بن جعفر عندما ذهب  ِّ َّ َ

ًسابقا إىل القول بأن الشاعر ال يوصف بأن يكون صادقا ُ  وقد عرض اآلمدي ،ً
ُُهلذه الفكرة وهو بصدد قول بـزرمجهر يف فضائل الكالم حيث قال َإن فضائل «: َُْ َّ

ْالكالم مخس، إن ُ نقصت منها فضيلة واحدة سقط فضل سائرها، وهيٌ ْ َ َ ٌ ٌ أن : ْ
ُ وأن يوقع موقع االنتفاع به، وأن يتكلم به يف حينه، وأن ،ًيكون الكالم صدقا َُ

ًِّ فقال اآلمدي معلقا على قول ،)١(»ُحيسن تأليفه، وأن يستعمل منه مقدار احلاجة
ُُبـزرمجهر ُُزرمجهر الكالُإمنا أراد به بـوهذا «: َُْ ُم املنثور الذي خيَْ َ مه ِّقدُاطب به امللوك، ويَ

ًوالشاعر ال يطالب بأن يكون قوله صدقا، وال أن يوقعه املتكلم أمام حاجته،  ُ
 جيعل له وال أنموقع االنتفاع به؛ ألنه قد يقصد إلى أن يوقعه موقع الضرر، 

ذلك وبقيت اخللتان األخريان ومها واجبتان يف شعر كل شاعر، و. ًوقتا دون وقت
َأن حيسن ِ تأليفه وال يزيد فيه شيئا على قدر حاجته، فصُ ُحة التأليف يف الشعر ويف ً َّ

َ تأليفا كان أقوم َّفكلما كان أصح. كل صناعة هي أقوى دعائمه بعد صحة املعىن ً
                                                            

  ).٤٢٨ – ١/٤٢٧: (املوازنة بني الطائيني) 1( 



  
٨١٧  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

  .)١(»بتلك الصناعة ممن اضطرب تأليفه

 ُفاآلمدي ينفي فضائل الكالم عن الشعر ويبيح للشاعر الكذب والضرر،
فهو يرى أن الشاعر ال يطالب بأن يقول ما ينتفع به الناس من قول حكيم أو 
 ،ُمعىن مفيد، بل يباح له الضرر بكل أشكاله كاهلجاء الفاحش، والغزل املتهتك

  .ُوغري ذلك مما ينايف األخالق والفضيلة

ُزرمجهر السابق الفرق الواضح بني غاية الشعر الفارسي ُلحظ من قول بـُوي ُُ َْ
ُ الشعر العريب، فقد قـرن بـوغاية ُُزرمجهر الشعر الفارسي ببعض ََ لفضائل واملزايا، يف اَْ

ًحني حاول اآلمدي نفي هذه الفضائل عن الشعر العريب، فما كان مقبوال عند 
ًبـزرمجهر كان مرفوضا عند اآلمدي ُُ َُْ.  

ًل بعضها بعضا يف الشعر ِّكمُوالالفت لالنتباه أن هذه املزايا أو الفضائل ي
ُُضل سائرها، حيث يقول بـزرمجهرَ، فإن سقطت فضيلة واحدة سقط فيالفارس َُْ ُ ْ :

ُفإنه إن كان الكالم صدقا، ومل ي« َل فضل الصدق فيه ومل َطَاالنتفاع به بوقع موقع ً
ُ ومل يتكلم به يف حينه مل يغنه ًينتفع به، وإن كان صدقا وأوقع موقع االنتفاع به ُ

ُ وتكلم به يف حينه ومل ً صدقا وأوقع موقع االنتفاع بهالصدق ومل ينتفع به، وإن كان
َحيسن تأليفه، مل يستقر يف قلب مستمعه، وبطل فضل اخلالل الثالث منه ُْ... 

«)٢(.  

اليت هي أن الناحية البالغية يف فضائل الشعر الفارسي، وًأيضا ُويلحظ 
ًزرمجهر ، كونت جزءُ ذكرها بـيتّجتلت يف الفضائل األخرية ال َّ ُُ ا ثانويا من هذه َْ

الفضائل، خبالف النقد العريب عامة، الذي جعل الفضل األكرب يف البالغة، فإن 
                                                            

  ).١/٤٢٨: (املوازنة بني الطائيني) 1( 
  ).١/٤٢٨(املوازنة بني الطائيني  )2( 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

) الكيفية(و) النوعية(وهكذا كانت . َّحتقق يف النص الشعري فقد متت الغاية
وحدها مصدر ) الكيفية( األحكام النقدية عند الفرس، يف حني كانت َمصدر
حياول اآلمدي اإلفادة من التجربة الفارسية أو ومل . أحكام العرب النقديةأكثر 

ِّالتنبيه على أمهيتها، بل مضى يكرر ما قاله سلفه بأن صحة التأليف يف الشعر هي 
  .أقوى دعائمه، مبعىن أن البالغة هي أقوى دعائم الشعر وأمهها

ِّفلم يصرح مبوقفه من قضية الدين واألخالق يف ) ه٣٨٤ت (أما املرزباين 
: كتفى بنقل املوقف العام من بييت امرئ القيس الفاحشني حيث قالالشعر، بل ا

ًيب أيضا على امرئ القيس فجوره وعهره يف شعره، كقولهِوع«
)١( :  

»ِلِوُْائم حمَفأهليتها عن ذي مت
 ٍرضعُلى قد طرقت ومْبُ حِلكْثِوم   )٢(

هول ليدل بذلك على أن فئة ) يبِع(فاملرزباين يستعمل لفظة  ما بصيغة ا
َاستهجنت قول امرئ القيس هذا لفحشه وعهره، دون أن يديل بدلوه يف هذا 

  .امليدان

ذكر ما رواه املرزباين يف هذا املوضع من أن فئة ما نومن الطريف أن 
أنكرت على امرئ القيس قوله هذا، وليس إنكارها لفعل امرئ القيس 

ِبلى واملرضع دون البكر، وهو ُالفاحش، بل أنه قصد احل ْ ِ ُملك وابن مْ َُ ٌ لوك، وال ِ
ُفهذه الفئة ال تنكر على امرئ القيس فعله . )٣(يليق ذلك بأبناء السادة وامللوك

ُاملنكر، إمنا تنكر عليه اختياره ملن وقع عليه املنكر، ولو اختار غريها جلاز له 
  .ُذلك ومل يعب عليه

                                                            
  ).١٢: (ديوانه )1( 
  ).٤١: (املوشح) 2( 
  ).٤٢: ( املوشح)3( 



  
٨١٩  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

ِّفقد أعلن صراحة أن الد) ه٣٩٢ت (ّأما القاضي اجلرجاين َين مبعً  عن ٍزلْ
ٌالشعر، وقد صرح بذلك وهو بصدد الدفاع عن املتنيب، إذ أخذ عليه قوم َ ضعف ّ ْ َ

ً عارا على الشعر، َُةيانِّفلو كانت الد«: َالعقيدة، وفساد املذهب يف الديانة، فقال
ِ االعتقاد سببا لُوكان سوء اس من َوُ أيب نـُحى اسمُر الشاعر لوجب أن ميُّخَأَتً

َّ إن عدالدواوين، وحيذف ذكره  أوالهم بذلك أهل اجلاهلية، َانَكَت الطبقات، ولُ
َْبـعرى ِّتشهد األمة عليه بالكفر، ولوجب أن يكون كعب بن زهري وابن الزومن  َ

ما ممن تناول رسول اهللا  ً خرسا وبكاء مفحمني، ، وعاب من أصحابهوأضرا ً ُ
ٍوالدين بمعزلَّولكن األمرين متباينان،  ُ ْ   .)١(»عرِّ عن الشِّ

ُفليست الديانة عارا على الشعر، وليس سوء ً املعتقد الديين سببا لتأخر ً
الشاعر، ولو كان األمر كذلك لوجب إخراج اسم أيب نواس وكعب بن زهري 

واجلرجاين إمنا يقول .  الكفر أو فساد العقيدة من ميدان الشعرواوغريهم ممن أظهر
ًذلك دفاعا عن املتنيب واحتجاجا لـه لتسويغ ما أظ هره املتنيب يف بعض أبياته من ً

ِمعان توحي بفساد العقيدة ٍ) ٢(.  

                                                            
  ).٦٣: (الوساطة بني املتنيب وخصومه) 1( 
  :حنو قوله) 2( 

 استمعي ما أبثُّ من أمري  ِّعاذليت بالسفاه والزجر

ِّباح لساين مبضمر السر  :ِدهروذلك أين أقول بال  َ

ِكافرة باحلساب واحلشر  ٌبني رياض السرور يل شيع ٌ 

 ِطة القربغملا رووه من ض  ٌموقنة باملمات جاحدة

ِت بيضة العقرووإمنا امل  ٌقلبنوليس بعد املمات م ْ َ ُ 

  :وقوله



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ُّنحل األعذار أليب الطيب فيما أظهره من َوقد كان يف إمكان اجلرجاين تـ َ
ًاألبيات، كأن يزعم خطأ نسبتها إىل أيب الطيب مثال، أو بعض فساد العقيدة يف  ََ َ

ِ، ألن ذكر اخلمور خروج املتنيب عن طور الوعي العقلي حني قال هذه األبيات

ُّحال السكر، يف هو ووامللذات يغلب على تلك األبيات، مما قد يوحي بأنه قاهلا 
َوغري ذلك مما قد يغض الطرف عما قاله املتنيب، أما أن ينحي الدين عن الشعر  َ ِّ ُ ّ

ُّليسوغ بعض ما قاله املتنيب من معان تنم ع ٍ َ  ضعف العقيدة أو فسادها، فذلك لىِّ
ًين أن يكون قانونا ضابطا لكل شيء يف دلدين والشعر، إذ املفرتض بالٍّجتن على ا ً
ُم يستثىن الشاعر من هذا الوجود؟ لذلك فإن مذهب القاضي اجلرجاين ِالوجود، فل َ

َبل أشعار املتنيب اليت توحي بفساد العقيدةَال يبدو على وجه من الصواب حني ق ِ.  

 شعر اجلاهلية، فعذر أهل أما ما ذهب إليه اجلرجاين من شيوع الكفر يف
م كانوا على دين اجلاهلية، ولكن ما عذر أهل اإلسالم فيما أتوا به من  اجلاهلية أ
                                                                                                                                

ًأأترك لذة الصهباء نقدا ِملا وعدوه من لنب ومخر  ُ َْ ٍ 

ٌحياة مث موت مث بـعث ْ َ ِرافة يا أم عمرُخُحديث   ٌ َّ ٍ 

  :وقوله
َفدع املالمة قد أطعت غ ُ َ  ُونبذت موعظيت وراء جداري  واييت ِ

ِومتتعا من طيب هذي الدار  ُورأيت إيثار اللذاذة واهلدى  ؟؟ً

ِظين به رجم من األخبار  ٍجلآّأحرى وأحزم من تنظر  ٌ 

 ِوسواه إرجاف من اآلثار   بعاجل ما ترين موكل إين

 ِمات أو يف النار ْذُيف جنة م  ما جاءنا أحد خيرب أنه 

، مـع تغيـري )٤٢٩، ٤٢٧: (، واملوشح)٦٤، ٦٣: ( بني املتنيب وخصومهُينظر الوساطة
  .ومل أقف عليها يف ديوانه. يف رواية بعض األبيات



  
٨٢١  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

  ؟ٍمعان تشي بالكفر وفساد األخالق والعقيدة

ج السلف السابق، ) ه٣٩٣ت(ِِّّ خيرج ابن وكيع التـنيسي وكذلك مل عن 
م الشهرية اليت حتولت إىل مبدأ أساسي  من مبادئ النقد العريب، ّبل ردد عبار

ُال يلتمس الصدق من الشعراء، وإنما يلتمس منهم حسن القول«: فقال ُ ُ .
  .)١(»ُوالصدق يلتمس من أخبار الصالحين وشهود المسلمين

، فقال وهو ) ه٣٩٥ت(وإىل مثل ذلك ذهب أبو هالل العسكري
عظ وغري ذلك ِر من أمر الدين وذكر املواوفَّيتحدث عن اخلطابة وأن هلا احلظ األ

ذه  يف شيء من هُ الشعرُوال يقع«: من اإلرشادات الرتبوية والقيم الفضيلة
ًاإلشارات موقعا، ولكن لـه مواضع ال ينجح فيها غريه من اخلطب والرسائل 
ة قُوغريها، وإن كان أكثره بين على الكذب واالستحالة من الصفات املختل

اذبة؛ من قذف احملصنات وشهادات والنعوت اخلارجة عن العادات، واأللفاظ الك
الزور، وقول البهتان، وال سيما الشعر اجلاهلي الذي هو أقوى الشعر وأفحله، 

ُوليس يراد منه إال حسن اللفظ ّ، هذا الذي سوغ استعمال  وجودة المعنى،ُ
  .)٢(»ِالكذب وغريه مما جرى ذكره فيه

 واملواعظ الدينية، ،ِّفالعسكري يؤكد أن القيم الفضيلة، واإلرشادات الرتبوية
ُال تقع يف الشعر، إمنا تقع يف اخلطابة، لذلك كان الشعر مملوءا بالكذب اخل  ،ُلقيً

 من املبالغة والغلو واإلفراط، مث ؛من شهادة الزور، وقول البهتان، والكذب الفين
ِّيسوغ كل ذلك فيقول ُوليس يراد من الشعر إال حسن اللفظ وجودة املعىن، وهو : ُ ُ

                                                            
  ).٨٧: (ُينظر املنصف يف نقد الشعر ) 1( 
  ).١٣٧: (تنيكتاب الصناع) 2( 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

َّفهو يعلن صراحة أن الذي سوغ استعمال الكذب . غ قول الكذبّالذي سو ً ُ
مل اجلوهرهو وشيوع الرذيلة يف الشعر العريب  تم باملظهر و  ،الغاية البالغية اليت 

وقد كان . واليت استحالت إىل مبدأ أساسي من مبادئ النقد العريب القدمي
الية، فلم ينظر إىل ما كان يقول العسكري وفيا هلذا املبدأ يف أحكامه النقدية اجلم

ًالشاعر بل إىل طريقة هذا القول، وقد بدا هذا األمر واضحا عند تقوميه بيت امرئ 
  :)١(القيس الشائع الفحش

 ٍفمثلك حبلى قد طرقت ومرضع   ولفأهليتها عن ذي متائم حم

ها إين أهليتها عن ولد: ملا أراد املبالغة يف وصف حمبة املرأة قال((: إذ قال
))ملعرفته بشغفها به وشفقتها عليه يف حال إرضاعها إياه ،الذي ترضعه

 فلم ير )٢(
ا  َّالعسكري يف هذا البيت إال املبالغة اليت حتققت شروطها، فأبدى إعجابه 
وبقائلها، وكأنه مل ينتبه إىل فحش املعىن ورذالته وجمانبته احلشمة واألخالق، فهو 

وعلى هذا النحو درج أغلب ، لى حساب البالغةشاعر خمالفة الدين علِّيسوغ ل
  .النُّقاد العرب

اء مجلة من أشهر النُّقاد العرب، ومالحظة آر االطالع على  هذاوبعد
معة على عزل الدين واألخالق عن الشعر، ميكننا القول إن النقد امو قفهم ا

باعها، ِّ اتالعريب مل يتأثر بالدين احلنيف فيستلهم بعض مبادئه وحيض الشعراء على
ًوصدا أبوابه أمام كل جديد، فإن أتى مبل كان النقد العريب عصيا على التغيري، 

موه باخلروج عن عمود  ّشاعر ما بصورة بعيدة أو غريبة شددوا النكري عليه، وا
َمبا كانت علة ذلك الشعر اجلاهلي، فقد كان مصدر تشريع النُّقاد رالشعر العريب، و َّ َ

                                                            
  ).١٢: (ديوانه) 1( 
  ).٣٦٥: (كتاب الصناعتني) 2( 



  
٨٢٣  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

النُّقاد العرب ُأكثر ِّانينهم، ومل يكن اإلسالم كذلك، أي مل يغري َالعرب، ووحي قو
مصدر تشريعهم بعد نزول القرآن الكرمي، فيتحولوا عن قوانني اجلاهلية إىل قوانني 

ة وبل ظلوا ينظرون إىل الشعر اجلاهلي حىت قرون متأخرة على أنه القد. اإلسالم
ِِْخيرج الشعر اإلسالمي عن مسته ال أ واملثل األعلى، فكان من الطبيعي ،املثلى َ

ِّ وأن حيتفظ جبل مقومات الشعر ،اجلاهلي العام إال يف بعض األغراض واخلصائص ُ
  .اجلاهلي ومنها الفحش والعهر



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

 المصادر والمراجع
 حممـــود حممـــد فهـــرأبـــو : ق عليـــهَّعبـــد القـــاهر اجلرجـــاين ، قـــرأه وعلـــ:  البالغـــةأســـرار - ١

  .م١٩٩١ -   ه١٤١٢، ١طشاكر، دار املدين جبدة، 
علـــــــي حممـــــــد : ابـــــــن حجـــــــر العـــــــسقالين، حتقيـــــــق: اإلصـــــــابة يف متييـــــــز الـــــــصحابة - ٢

 .م١٩٩٢ -  ه١٤١٢، دار اجليل، بريوت، ١البجاوي،ط
إحــسان عبــاس وإبــراهيم : أبــو الفــرج علــي بــن احلــسني األصــفهاين، حتقيــق: األغــاين - ٣

 .م٢٠٠٢-  ه١٤٢٣، دار صادر بريوت، ١السعافني وبكر عباس،ط
أبـــو القاســـم علـــي بـــن احلـــسن بـــن هبـــة اهللا املعـــروف بـــابن : شقتـــاريخ مدينـــة دمـــ - ٤

أبــو ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر، بــريوت، لبنــان، : عــساكر، حتقيــق
 .م١٩٩٥ -   ه١٤١٠

 للنــــشر، دار الــــشروق ،٢ طإحــــسان عبــــاس ،:  النقــــد األديب عنــــد العــــربتــــاريخ - ٥
 .ت.عمان، األردن، د

ــ: التفكــري النقــدي عنــد العــرب - ٦ ، دار الفكــر املعاصــر، ١ي العــاكوب، طعيــسى عل
 .م١٩٩٧ -   ه١٤١٧بريوت، دار الفكر، دمشق، 

عبــد الــسالم هــارون، دار اجليــل، بــريوت : عمــرو بــن حبــر اجلــاحظ، حتقيــق: احليــوان - ٧
 .م١٩٩٦ -   ه١٤٠٦

تقــي الــدين أبــو بكــر املعــروف بــابن حجــة احلمــوي، : خزانــة األدب وغايــة األرب - ٨
 .م١٩٩١كتبة اهلالل، بريوت، ، دار وم٢عصام شعيثو، ط: شرح

ُ خزانـة األدب ولـب لبـاب لـسان العـرب - ٩ : عبــد القـادر بـن عمـر البغـدادي، حتقيــق: ُ
  ه١٤٠٣، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، ودار الرفاعي بالرياض، ١عبد السالم هارون، ط

 .م١٩٨٢ - 
ط، .حممــد حــسني، املطبعــة النموذجيــة، مــصر، د:  ديــوان األعــشى الكبــري، حتقيــق - ١٠
 .ت. د



  
٨٢٥  حسني األسود.  أ–َالقيم الدينية يف ميزان النقد العريب القدمي 

ط، .، د مبـصراملعـارفحممد أبو الفضل إبـراهيم، دار :  امرئ القيس، حتقيقديوان  - ١١
 .ت. د
، دار املعــارف مبــصر، ٣حـسن كامــل الــصرييف، ط:  ديـوان البحــرتي، حتقيــق وشــرح - ١٢
 .ت. د
، ١نعمـان حممـد أمـني طـه، ط:  ديوان احلطيئة بروايـة وشـرح ابـن الـسكيت، حتقيـق - ١٣

  .م١٩٨٧ -   ه١٤٠٧مكتبة اخلاجني، القاهرة، 
 األبياري، إبراهيممصطفى السقا، : حتقيق: تنيب، شرح أيب البقاء العكربيامل ديوان  - ١٤

  .عبد احلفيظ شليب، دار املعرفة، بريوت
يـد ديـاب، دار : أبـو العـالء املعـري، حتقيـق:  شرح ديوان أيب الطيـب املتنـيب - ١٥ عبـد ا

 .ت.ط، د.املعارف،د
.  الصاوي، املكتبـة التجاريـة، مـصر، دعبد اهللا:  شرح ديوان الفرزدق، مجع وتعليق - ١٦

 .ت.د. ط
ُِّجـالل الـدين الـسيوطي، ذيـل بتـصحيحات وتعليقـات الـشيخ : شرح شواهد املغـين - ١٧

 .ت.ط، د.حممد حممود ابن التالميد الرتكي الشنقيطي، جلنة الرتاث العريب، د
 ، منشورات املكتب اإلسالمي١عبد العزيز رباح، ط: شعر النابغة اجلعدي، حتقيق - ١٨

 .م١٩٦٤ -   ه١٣٨٤بدمشق، 
أمحـــد حممـــد : أبـــو حممـــد عبـــد اهللا بـــن قتيبـــة بـــن مـــسلم ، حتقيـــق: والـــشعراء شعر الـــ - ١٩

  .م١٩٧٧ القاهرة،، ٣شاكر، ط
أبو صهيب الكرمي، بيت : حممد بن إمساعيل البخاري، حتقيق:  صحيح البخاري - ٢٠

 .ط. د. م١٩٩٨ -   ه١٤١٩األفكار الدولية، 
حممـود حممـد شـاكر، دار : م ، قرأه وشـرحهَّ سالحممد بن:  الشعراءفحول طبقات  - ٢١

  .ت.املدين جبدة، د
عبد العزيـز ناصـر املـانع، : حممد بن أمحد بن طباطبا العلوي ، حتقيق: الشعر عيار  - ٢٢

  .ط. م، د١٩٨٥ -   ه١٤٠٥ العلوم،دار 
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حممــد عبــد املــنعم خفــاجي : أبــو ســعيد األصــمعي، شــرح وحتقيــق:  فحولــة الــشعراء - ٢٣
 .م١٩٥٣ -   ه١٣٧٢، املطبعة املنريية، ١طوطه حممد الزيين، 

علي حممد :  العسكري ، حتقيقهاللاحلسن بن عبد اهللا، أبو : صناعتنيال كتاب  - ٢٤
 -   ه١٣٧١ العربيــة،دار إحيــاء الكتــب  ،١البجــاوي وحممــد أبــو الفــضل إبــراهيم، ط

  .م١٩٥٢
ق َّأبو حممد احلـسن بـن علـي بـن وكيـع التنيـسي، قـرأه وعلـ:  املنصف يف نقد الشعر - ٢٥

 .ت.ط، د.حممد رضوان الداية، دار قتيبة، د: عليه
الـسيد صـقر، :  بن بشر اآلمـدي ، حتقيـقاحلسنأبو القاسم : بني الطائيني وازنة امل - ٢٦

  .م١٩٦١ -   ه١٣٨٠القاهرة، 
أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن عمـــران املرزبـــاين ، :  مآخـــذ العلمـــاء علـــى الـــشعراءوشـــح امل - ٢٧

ضة: حتقيق   .م1965 مصر، علي حممد البجاوي، دار 
ـى عـارف : ّاملظفر بن الفضل العلـوي، حتقيـق:  نضرة اإلغريض يف نصرة القريض - ٢٨

 .م١٩٧٦ -   ه١٣٩٦احلسن، مطبعة طربني، دمشق، 
حممــد عبــد املــنعم خفــاجي، دار الكتــب : قدامــة بــن جعفــر ، حتقيــق: الــشعر نقــد  - ٢٩

  .ت.ط، د.، دالعلمية، بريوت
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