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النَّقد األدبي منذ ظهور اإلسالم حتى نهاية العصر األُموي
د .بشير أحمد الميري
عضو ىيئة تدريس بكلية التربية  /جامعة المرقب
B.A.Almeeri@elmergib.edu.ly
تقديم:
أشرقت مشس ا ِإلسالـ على شبو جزيرة العرب بنزوؿ الوحي على رسوؿ اهلل  ،وجدَّت بذلك عليهم مفاىيم وقيم جديدة،
شك أ َّ
َف ذلك
غَتت كثَتا شلَّا كاف سادداً بينهم ،سواٌٌ يياا يععلَّ يحيامهم الدّْينيَّ ،،أَو اجاجعااعيَّ ،،أَو اجاقعضاييَّ ،،أَو الثَّااييَّ ،،وجا َّ
َّ
بعام ،،والشّْعر منها خباص ،،حيث أثَّر اإلسالـ ومعجزتو اخلالدة الارآف الكرمي ُب ذلك.
أَلاى بظاللو على احلرك ،األيبيََّّ ،
وبنزوؿ الارآف الكرمي على رسوؿ اهلل ،وبددو ُ ب تبليغ رسال ،ربو ،اختذ أىل مك ،منو موقفُت معضايين:
موقف ادلؤمنُت الذين ص ّدقوا الرسوؿ ،وآمنوا بالدين اجلديد ،واطاأنت نفوسهم إىل ما ييو من مبايئ سامي ،،وتوجيهات

كردي ،،وموقف ادلعاندين الذين كفروا بالدين اجلديد ،و َّ
كذبوا الرسوؿ ،وناصبوه العداٌ.

وما أف ىاجر الرسوؿ من مك ،إىل ادلدين ،حىت اسعفحل األمر ،وبدأ الضراع بُت الفرياُت ،واختذ مناحي مععدية ،يسلط
شعراٌ ادلشركُت ألسنعهم على الرسوؿ يهجونو ،وحياولوف الطَّعن ُب رسالعو ،ويدعوف قومهم دلااومعو ،والثبات على يين أبادهم
حيز ُب نفس
وأجدايىم ،من أولئك الشعراٌ :عبد اهلل بن الزبعرى ،وعارو بن العاص ،وأيب سفياف ابن عبد ادلطلب ،وكاف ذلك ُّ
يريوا عليهم ،يأخذ يشجعهم ،وحيثهم على العضدي لشعراٌ ادلشركُت ،روي
الرسوؿ ويضاياو ،يطلب من شعراٌ ادلسلاُت أف ُّ

عنو  أنو قا ؿ لألنضار " :ما يمنع الذين نصروا رسول اهلل بسالحهم أن ينصروه بألسنتهم" ،وقاؿ حلساف ":اىج قريشا
ومعك روح القدس" ،ياسعجاب لدعوتو نفر من الشعراٌ ُب مادمعهم :حساف بن ثابت ،وعبد اهلل بن رواح ،،وكعب ابن مالك،
ياامت بينهم وبُت شعراٌ ادلشركُت معارؾ ومساجالت كالمي ،،حفظت لنا كعب السَتة وادلغازي كثَتا منها ،سنعرض لبعضها ُب
ادلبحث األوؿ من ىذا البحث.
لاد سار العرب ُب صدر ا ِإلسالـ على خطا أَساليهم من اجلاىليُت ،يكانت ذلم مواقف ناديَّ ،انفعالي ،،تضدر ييها
األحكاـ خالي ،من أي تعليل ،ولكنها كانت عامال ُمهااِّ من العوامل الَّيت ساعدت على تادُّـ الشّْعر ،ووصولو إِىل ىذه الدَّرج،
العالي ،من اجلوية والعأنُّ .
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تغَتٍ ،يجاٌَت ادلالحظات النَّاديَّ ،الَّيت وصلت إِلينا معاشّْي ،مع ما
وقد واكبت احلرك ،النَّاديَّ ،ػ رغم بساطعها ػ ما حدث من ُّ

بالضدؽ ،ونبذ الكذب والفس والفجور ،واجابععاي عن
احلب والعطف والعَّسامح ،واجالعزاـ ّْ
غرسو ا ِإلسالـ ُب نفوس أَتباعو من ّْ
الابيح من الاوؿ.
تطور العرب وتادمهم بسبب
ٍبَّ بدأت تلك احلرك ،النَّاديَّ ،تناو َّ
وتعطور ػ وخاصُ ،ب أواخر الارف األوؿ اذلجري ػ مع ّ
معنوع ،،وحرصهم على طلب العلم وادلعري ،اتّْباعا لعوجيهات الارآف
اخعالطهم بغَتىم من األمم األخرى ،واكعسأّم ثاايات ّْ
شىت ،سنذكر
الكرمي ،وأحاييث الرسوؿ  ،وصوجا إىل مرحل ،اجلاع والعَّدوينٍ ،بَّ البحث والعأليف ،وكانت ذلذا العطور أَسباب َّ
بعضها ُب ادلبحث الثاين من ىذا البحث.
َّطور ييعٍت حملاول ،يراسعو ُب يحث أمسيعو (النَّاد األييب منذ ظهور اإلسالـ حىت هناي ،العضر األُموي) ،معَّبعاً ُب
وىذا الع ُّ
ومععادا على رلاوع ،من ادلضاير ادلععلّْا ،بادلوضوع.
يراسعو ادلنهج العارخيي،
ً
وسيبٌت ىذا البحث على مبحثُت وخامت.،
ُب ادلبحث األوؿ وقف ،مع احلرك ،الناديُ ،ب عضر صدر اإلسالـ.
ييهعم باحلديث عن حال ،النَّاد ُب العضر األموي.
َّأما ادلبحث الثَّاين ُّ
ألىم نعادج البحث.
وُب اخلامت ،عرض ّْ
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المبحث األول /الحركة النقدية في عصر صدر اإلسالم
صدر اإلسالـ يعٍت عضر الرسوؿ واخللفاٌ الراشدين من بعده ،أي الفًتة الزمني ،اليت ابعدأت بنزوؿ الوحي على الرسوؿ
وانعهت باياـ يول ،بٍت أمي ،سن41 ،ىػ.
ودلا كانت احلياة األيبيُ ،ب ىذه الفًتة ػ وخباصُ ،ب عهد الرسوؿ ػَ تعاثل أكثر ما تعاثَّل ُب الشعر ،يالسؤاؿ الذي يطرح

نفسو ىو ما موقف الرسوؿوشعراٌ ىذا العضر من الشعر؟

ِّع َر َوَما يَ ْنبَ ِغي لَو}( ،)1وقد نال رواة احلديث عنو
{وَما َعلَّ ْمنَاهُ الش ْ
لاد َّنزه اهلل رسولو عن تعاطي الشعر ،قاؿ تعاىلَ :

كلاات تعرب عن رأيو ُب الشعر قد توحي لااردها أف للرسوؿ موقفُت معناقضُت من الشعر.

ياد روي عنو قولو":ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً يريو خير لو من أن يمتلئ شعراً"( ،)2وقولو ":إن من الشعر
()4
()3
ومر بنا ُب مادم ،البحث كيف كاف
لحكمة"  ،وقولو " :أصدق بيت قالو الشاعر :أال كل شيء ما خال اهلل باطل" َّ ،

يطلب من شعرادو الوقوؼ ضد شعراٌ قريش ،والعضدي ذلم ،والدياع عن اإلسالـ ومبايدو ورسولو ،يهل ىذا تناقض ُب موقفو
من الشعر؟.
ولكن الواقع ينفي ذلك نفيا باتاِّ ،يهو إذ يذـُّ الشعر جا يذمو على
إف الظاىر من تلك األقواؿ وادلواقف يوحي بالعناقضَّ ،
ويفرؽ كلا ،العرب ،ويذكي ييهم روح العضبي ،والشااؽ ،إنو الشعر الضاير
إطالقو ،وإظلا يذـ منو ما يعناقض وتعاليم اإلسالـّْ ،
ِ
ٍ
ِ
عان قاؿ اهلل تعاىل ُب حاهمَ { :و ُّ
يمو َن * َوأَنَّ ُه ْم يَ ُقولُو َن َما َال
َّ
الش َع َراءُ يَتَّب ُع ُه ُم الْغَ ُاوو َن أَل ْ
َم تَ َر أَنَّ ُه ْم في ُك ِّل َواد يَ ِه ُ
يَ ْف َعلُو َن}( ،)5أما الشعر الذي يدعو إىل الفضادل ومكارـ األخالؽ ،وينعضر لإلسالـ ويدايع عنو ،الشعر الضاير عان اسعثناىم
ِ
اهلل  باولو{ :إَِّال الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
ص ُروا ِم ْن بَ ْع ِد َما ظُلِ ُموا}( ،)6يهو حيبو وديدحو،
الصال َحات َوذَ َك ُروا اللَّوَ َكث ًيرا َوانْ تَ َ
َ َ َ

- 1سورة يس ،من اآلي.69،
 - 2صػػحيح مسػػلم ،مسػػلم بػػن احلجػػاج أبػػو احلسػػُت الاشػػَتي النيسػػابوري ،يايػ  :زلاػػد يػؤاي عبػػد البػػاقي ،يار إحيػػاٌ الػًتاث العػػريب  -بػػَتوت ،ج4
ص.1769
 - 3سنن ابن ماجو ،زلاد بن يزيد أبو عبداهلل الازويٍت ،ياي  :زلاد يؤاي عبد الباقي ،يار الفكر  -بَتوت ،ج ،2ص .1235
 - 4اجلامع الضحيح ادلخعضر ،زلاد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،ياي  :ي .مضطفى ييب البغا أسعاذ احلديث وعلومو ُب كلي ،الشريع،
 جامع ،يمش  ،يار ابن كثَت  ،الياام – ،بَتوت ،الطبع ،الثالث1407 ، ،ىػ – 1987ـ ،ج ،5ص.2380 - 5سورة الشعراٌ ،اآليات.224:226:
 - 6سورة الشعراٌ ،من اآلي.225:،
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ويثٍت على منشديو ،وحيثهم على ادلضي ييو ،يال تناقض إذا ُب موقف الرسوؿ من الشعر ،ياحلسن عنده ما كاف معواياا مع روح
اإلسالـ وادلبايئ اليت بٍت عليها ،والسيئ ما كاف على الضد من ذلك(.)1
نال الػ ػُّرواة أ َّ
الرسوؿ  ،يأَنشده قولو[من الطَّويل]:
َف نابغ ،بٍت جعدة قدـ ادلدين ،مع ويد من وجهاٌ قومو للااٌ َّ

إِىل أَف قاؿ:

وؿ اهللِ إِ ْذ َجاٌَ بِا ْذلَُدى *** َويػَْعػلُو كِعَاباً َكالْ َا َجَّرةِ نػََّْتا
ت َر ُس َ
أَتَػْي ُ
ِ
ك َمظْ َهرا
بػَلَ ْغنَػ ػا َّ
الس َا ػاٌ َْرلدنا َو ُجػدوينا *** َوإِنَّا لَنَػ ْر ُجو يَػ ْو َؽ ذَل َ

()2

الرسػوؿ بعد مساعػو ىذا البيت أ َّ
َف النَّابغػ ،يفعخر يَ ْخر اجلاىليُّْت ،يسأَلوِ":إلى أَين يا أَبا ليلى؟" يأَجاب :إِىل اجلنَّ ،يا
َحس َّ
وقد أ َّ
يلاا وصل إِىل قولو:
الرسوؿ جبوابو ،وقاؿ لو ":نعم ِإلى الجنَّة ِإن شاءَ اهلل"َّ ،
رسوؿ اهلل ،ياسعبشر َّ
ِ
ِ
ِ
َص َد َرا
يم إِ َذا َما أ َْوَرَي األ َْمَر أ ْ
َوجا َخْيػَر ُب َج ْه ٍػل إ َذا ََلْ يَ ُك ْن لَوُ *** َحل ٌ
ِ
ِ ِ
َّرا.
َوجا َخْي َػر ُِب ح ْل ٍم إِ َذا ََلْ تَ ُكػ ْػن لَوُ *** بػَ َواي ُر َْياي َ
ص ْفػ َػوهُ أَ ْف يُ َكد َ

الرسوؿ  بو ،ويعا لو باولو":جا يفضض اهلل ياؾ"(.)3
ازياي إِعجاب َّ

الرسوؿ  قوؿ طري ،بن العبد [من الطَّويل]:
ومسع َّ
ِ()4
ِ
ِ
َخبَا ِر َم ْن ََلْ تُػَزّْوي
ت َجاىالً *** َويَأْتِ َ
َسعُْبدي لَ َ
يك بِاأل ْ
ك األَيَّ ُاـ َما ُكْن َ
ُّبوة"(.)5
ياسعحسن شعره ،وقاؿ ":ىذا من كالـ الن َّ
جديدا قوامو العأثر بادلثل العليا
اجتاىا ً
يالرسوؿ ػ ُب ىذه ادلواقف وغَتىا ػ نراه يسعاع إىل الشعر ،ويعجب بو ،ويعجو بالناد ً

اليت جاٌ ّٔا اإلسالـ ،واجابععاي عاا كاف ُب اجلاىلي ،،وميزاف الشعر عنده يعاثل ُب مدى مطاباعو لعلك ادلثل من عدمها ،وجا غرو
ُب ذلك ،ياد نال عنو قولو":الشعر كالـ من كالـ العرب جزؿ ،تعكلم بو ُب بواييها ،وتسل بو الضغادن من بينها "(،)6
()7

وقولو":إظلا الشعر كالـ مؤلف ياا واي احل منو يهو حسن ،وما َل يواي احل منو يال خَت ييو "
وقولو":الشّْعر َكالَـ حسنُو َكحس ِن الْ َكالَِـ وقَبِيحو َك َابِ ِ
يحو "(.)8
َ ُُ
ُْ ٌ َ َ ُ َ َ

 - 1ينظر :تاريخ الناد األييب عند العرب ،ي .عبد العزيز ععي  ،يار النهض ،العربي ،،بَتوت ،ص  42وما بعدىا.
 - 2األغاين ،أبو الفرج األصفهاين ،ياي  /مسَت جابر ،يار الفكر ،ط ،2/بَتوت ،ي.ت.14/5:
 - 3ينظر :الشعر والشعراٌ ،للعالم ،أيب زلاد عبد اهلل بػن مسػلم بػن قعيبػ ،الػدينوري ،حاػ نضوصػو وعلػ حواشػيو وقػدـ لػو الػدكعور /عاػر الطبػاع ،يار
األرقم بن أيب األرقم للطباع ،والنشر والعوزيع ،بَتوت ،لبناف ،ط1418 ،1/ىػ1997 ،ـ ،ص.193
 - 4ييواف طري ،،شرحو وقدَّـ لو /مهدي زلاد ناصر الدين ،يار الكعب العلاي ،،بَتوت ،لبناف ،ط 1423 ،2/ىػ2002 ،ـ ،ص.29
 - 5ينظر :ا لعاد الفريد ،أمحد بن عبد ربو ،ياي  /الدكعور /عبد آّيد الًتحيٍت ،يار الكعب العلاي ،،بَتوت ،ط1404 ،1ىػ1983 ،ـ.306/2:
 - 6العادة ُب زلاسن الشعر وآيابو وناده ،أبو علي احلسن بن رشي  ،يابػ  /زلاػد زلػي الػدين الػدين عبػد احلايػد ،يار اجليػل ،بػَتوت ،لبنػاف ،ط،5/
1401ىػ1981،ـ.27/1 ،
 - 7ادلضدر الساب .28/1 ،
 - 8ادلن ،الكربى شرح وختريج السنن الضغرى ،زلاد ضياٌ الرمحن األعظاي ،مكعب ،الرشد ،السعويي /،الرياض 1422ىػ 2001 -ـ.206/9 ،
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ِ
الرسوؿ ،يكانوا ينظروف إىل الشّْعر
وكانت
الراشدين رضواف اهلل عليهم مجيعا وقفات ناديَّ ،،ساروا ييها سَتة َّ
للخلفاٌ َّ
مبنظار جديد ،قوامو مدى تواي ىذا الشّْعر مع ادلبايئ والايم الَّيت جاٌ ّٔا اإلسالـ ،وكانوا ديّْيزوف بُت ما بأَيديهم من الشّْعر،

ِ
ضار ،وكاف أَكثرىم نشاطا ُب ميداف النَّاد ،وأَشدُّىم تأْثَتا ييو:
شادن ّّ
ييحضُّوف على ما ىو حسن مفيد ،ويعاقبوف على ما ىو ٌ

ب اجاسعااع إِليو ،واجاسًتواح بو( ،)1كاا كاف يعاعَّع بثااي ،أَيبيَّ،
اخلليف ،عار بن اخلطَّاب  ،ذلك ألَنَّو كاف عالَّم ،بالشّْعر ،حي ُّ
يعبوأَ ىذه ادلكان ،ادلرموقُ ،ب رلاؿ النَّاد ُب عضره ،وُب سَتتو مواقف كثَتة ُّ
تدؿ على تعلُّاو بالشّْعر ،وقدرتو
واسع ،،أ ََّىلعو ألَف َّ
حىت قيل عنػو :إِنَّو كاف " من أَناد أَىل زمانو للشّْعر ،وأَنفذىم ييو معري.)2("،
الرييٌ منػوَّ ،
على ناػده ،ومتييز اجليّْد من َّ

وكانت أَحكاـ عار النَّاديَُّّ ُ،
الرسوؿ ،ياحلسن منو ما كاف مواياا
تدؿ على أَنَّو ناق ٌد ّْ
معبضر ،يادّْر الشّْعر ،ويايسو مباياس َّ

للح ّْ  ،وما َل يواي احل َّ يليس يحسن ،وقد اسعاع إىل قوؿ زىَت بن أَيب سلاى[من الواير]:
()3
ِ
ِ
ِ
يَِإ َّف ْ
احلَ َّ َم ْاطَ ُعوُ ثَ ٌ
الث *** َدي ٌ
ُت أ َْو ن َف ٌار أ َْو جالٌُ
يأَعجبو ذلك ،وقاؿ " :لو أَيركت زىَتاً لولَّيعو الاضاٌَ دلعريعو"(.)4
ويُروى عن ابن عبَّاس أَنَّو قاؿ :قاؿ يل عار بن اخلطاب :أَنشدين ألَ ْش َعر شعرادكم.
ادلؤمنُت؟ قاؿ :زىَت ،قلت :وَل كاف كذلك؟ قاؿ :كاف جا يعاظل بُت الكالـ ،وجا يععبَّع ُحوشيَّو ،وجا
قلت :من ىو يا أَمَت ْ
الرجل إِجا مبا ييو(.)5
ديدح َّ
زىَتا على الشعراٌ شرح وبُت سبب تفضيلو لو ،يشعر زىَت ُب نظره:
وىنا نلحظ ظاىرة جديدة ُب ناد عار ،يهو حُت قدـ ً

سهل العبارة ،جا تعايد ييو ،بعيد عن ادلغاجاة والعكلف ،خاؿ من الزيف والنفاؽ(.)6
وأَنشده سحيم عبد بٍت احلسحاس قولو[من الطويل]:

عايػرةَ وّْيع إِ ْف َجت َّهزت َغ ِاييا *** َك َفى الشَّيب وا ِإلسالـ لِْلارٌِ نَ ِ
اىيا
ُ ََْ َ ْ َ ْ َ
ْ ُ ْ ُ َْ

()1

 - 1ينظر :تاريخ الناد األييب عند العرب ،ي .عبد العزيز ععي  ،ص.61
 - 2العادة ُب زلاسن الشعر وآيابو وناده.33/1:
 - 3شرح ييواف زىيػر بن أيب سلاى ،صنعػ ،أيب العباس ثعلب ،قدـ لو ووضع حواشيو ويهارسػو /الػدكعور حنػا نضػر ،يار الكعػاب العػريب ،بػَتوت لبنػاف،
لبناف1424 ،ىػ2004 ،ـ ،ص.82
 - 4كعػػاب الضػػناععُت ،أبػػو ىػػالؿ العسػػكري ،يايػ  /علػػي زلاػػد البيجػػاوي ،وزلاػػد أبػػو الفضػػل إبػراىيم  ،ادلكعبػػ ،العضػري ،،صػػيدا ،لبنػػاف1406 ،ىػػ،
1986ـ ،ص.342
 - 5ينظر :العادة ُب زلاسن الشعر وآيابو وناده ،ابن رشي الاَتواين.99/1:
 - 6ينظػػر :تػػاريخ الناػػد األييب عنػػد العػػرب ،مػػن العضػػر اجلػػاىلي إىل الاػػرف الرابػػع اذلجػػري ،طػػو أمحػػد إبػراىيم ،يار الالػػم للطباعػػ ،والنشػػر والعوزيػع ،حػػارة
حريك ،ص.37
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يااؿ لو عار :لو كنت قدَّمت ا ِإلسالـ على الشَّيب ألَجزتك( ،)2وىذا صريح ُب اجتاه عار الدّْيٍت ُب الناد ،يهو معجب بشعر
سحيم ،ولكنَّو انعاده بسبب تادديو للشيب على اإلسالـ.
كاا كانت لعار وقفات ناديَّ ،أُخرى يعَّضح ييها مدى اتّْساع ثاايعو النَّاديَّ ،وعِظاها ،وقدرتو على تأْويل الكالـ.
كف عنَّا لساف النَّجاشي
أَتاه وجهاٌُ بٍت العجالف يشكوف إِليو النَّجاشي الشَّاعر ،ويَ ْسعَػ ْع ُدونو علَيو ،ياالوا لو :يا أمَت ادلؤمنُت َّ

ياد ىجانا.

يااؿ :وماذا قاؿ؟ ياالوا :قاؿ[من الطَّويل]:
ط ابْ ِن ُم ْابِ ِل
إِذَا اهللُ َع َايى أ َْى َل لُْؤٍـ َوِرقٍَّ *** ،يَػ َع َايى بٍَِت الْ َع ْجالَ ِف َرْى َ

()3

ِ
ِ
كل بيت ،وكاف
الوجهاٌُ يُساعونو ما قاؿ ييهم النَّجاشي وىو حياوؿ ييع مظنَّ ،اذلجاٌ عن ّْ
يااؿ :إ َّف اهلل جا يػُ َعايي مسلااً ،وأَخذ ُ

حساف بن ثابت ،وأَخذ رأْيو ُب ىذه
عار أَعلَم مبا ُب ىذا الشّْعر ،ولكنَّو كاف حياوؿ أَف ي ْد َرأَ
احلدوي بالشُّبهات ،ياسعدعى َّ
َ

الاضيٍَّ ،،بَّ وبَّخ النَّجاشي ،وىدَّيه باطع لسانو إِف عاي إِىل مثل ذلك(.)4
الزبْػرقاف بن بدر يلم َحي َاػد ِجػواره ،يعحػ َّػوؿ عنو ،وىجاه باولو[من البسيط]:
وجاور احلطيئَػّْ ،
ٍ
اش ُِب ُم ْسعَػ ْو َع ٍر َش ِ
ب بَغِ ٍ
اس
يض أَ ْف َرأَى َر ُجالً *** ذَا يَاقََ ،ع َ
َما َكا َف ذَنْ ُ
َج ًارا لِا ػ ػ ْػوٍـ أَطَالُػوا ُىو َف َمْن ِزلِِو *** َو َغ َاي ُروهُ ُم ِايا ػ ػ ػػا بػَْيػ َن أ َْرَم ِ
اس
ملُّوا قػراه وَىَّرتْ ػ ػ ػ ػ ػػوُ كِالبػهػم *** وجَّرحػ ػػوه بِأَنْػيػ ػ ٍ
َضػَر ِ
اس
اب َوأ ْ
ََ ُ ُ َ
َ َُ َ
ُُ ُ
ِ ()5
َّك أَنْت الطَّ ِ
ِ ِ
اع ُػم الْ َكاسي
َي ِع الْ َا َكػا ِرَـ جا تَػ ْر َحػ ػ ػ ْػل لبُػ ْغيَع َهػا *** َواقْػ ُع ْد يَِإن َ َ
يشكاه ّْ ِ
يهجك وإَِّظلا مدحك،
الزبْرقاف إىل عار بن اخلطاب ،واسععداه عليو ،وأَنشده األَبيات الَّيت ىجاه ّٔا ،يااؿ لو عارَ :ل ُ
ِ
اذلجاٌ أ َّ
حساف بن ثابت،
الزبْرقاف :إِنَّو جا يكوف ُب
أَما ترضى أَف تكوف طاعااً كاسياً؟ قاؿ لو ّْ
َشد من ىذا ،يأَرسل عار إِىل َّ
يهجو ولكن سلح عليو! يحبسو عار وقاؿ :يا خبيث ألَشغلنَّك عن أَعراض ادلسلاُت(.)6
وسأَلو عن ذلك ،يااؿَ :ل ُ

 - 1ينظػ ػػر :اإلنضػ ػػاؼ ُب مسػ ػػادل اخلػ ػػالؼ ،أليب الربكػ ػػات ابػ ػػن األنبػ ػػاري ،يايػ ػ  /زلاػ ػػد زلػ ػػي الػ ػػدين عبػ ػػد احلايػ ػػد ،ادلكعبػ ػػ ،العجاريػ ػػ ،مبضػ ػػر ،ط ،4
1961ـ ،168/1:وسر صناع ،اإلعراب ،أيب الفعح عثااف ابن جٍت ،ياي  /الدكعور/حسن ىنداوي ،يار الالم ،يمش  ،ط1985 ،1/ـ.141/1:
 - 2ينظر :الكامل ُب اللغ ،واأليب ،أليب العباس زلاد بن يزيد ادلربي ،ياي الدكعور /عبد احلايد ىنداوي ،يار الكعب العلاي ،،بَتوت ،لبناف ،ط،1/
1419ىػ1999 ،ـ.272/1:
 - 3العاد الفريد ،ابن عبد ربو.324/2:
 - 4ينظر :الشعر والشعراٌ ،ابن قعيب ،،ص.226
 - 5ييواف احلطيئ ،،اععٌت بو وشرحو /محدو طااس ،يار ادلعري ،،بَتوت ،لبناف ،ط1426 ،2/ىػ2005 ،ـ ،ص.85
 - 6ينظر :الشعر والشعراٌ ،ابن قعيب ،،ص.224 ،223
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ِ
الراشدين  وقفات ُب النَّاد أَيضا ،وحىت إف كانت جا ترقى إِىل ما نُال عن عار يِإ َّهنا ُّ
تدؿ على
وكانت لبايَّ،
اخللفاٌ َّ

أخالقي معناس مع أَىداؼ ومبايئ الدّْين اإلسالمي.
أ ََّهنم قد اكعسبوا ثااي ،ناديَّ ،ذات طابع
ٍّ
روي أ َّ
الضدّْي  مسع لبيدا ينشد قولو[من الطويل]:
َف أَبا بكر ّْ
ِ ()1
أَجا ُك ُّل َش ْي ٌٍ َما َخال اهللَ بَاط ُل
َوُك ُّل نَعِي ٍم جا َزلَالََ َ،زادِ ُل
يلاا قاؿ:
يااؿ صدقت! َّ

قاؿ  :كذبت ! عند اهلل نعيم جا يزوؿ!(.)2
وأ ِ
ُنشد عثااف بن عفاف قوؿ زىَت[من الطَّويل]:
َ
()3
ِ
ٍ
ِ
ِ
َوَم ْه َاا تَ ُك ْن عْن َد ْام ِر ٍئ م ْن َخلي َاَ *** ،وإِ ْف َخا َذلَا َختْ َفى َعلَى الن ِ
َّاس تُػ ْعلَ ِم
زىَت وصدؽ ،لو أ َّ
َف رجالً يخل بيعاً ُب جوؼ بيت لعحدَّث بو النَّاس(.)4
يااؿ :أَحسن ٌ
ِ
َقل كالمو وأَوجز،
العشاٌ تكلَّم ،يأ َّ
وكاف ُّ
علي بن أَيب طالب قد يأَب على إِيطار النَّاس ُب شهر رمضاف ،يِإذا يرغوا من َ
سن ،ولو مجعهم زماف واحد،
يأَبلغ .ياخعضم النَّاس ليلَّ ً،
علي ُّ " :
حىت ارتفعت أَصوامهم ُب أَشع ِر النَّاس ،يااؿ ّّ
كل شعرادكم ُزل ٌ
وغاي ،واحدة ،ومذىب واحد ُب الاوؿ ،لعلانا أَيُّهم أَسبػ إىل ذلك ،وكلُّهم قد أَصاب الَّذي أَراي ،وأَحسن ييو ،وإِف يكن أَحد

َصحهم بايرًة ،وأَجويىم نايرةً"(.)5
امرؤ الايس بن حجر ،يِإنَّو كاف أ َّ
يضلهم ،يالَّذي َل يال رغب ،وجا رىبُ ،

تعم إجا إذا َّايدت ادلواقف وتشأّت األغراض؛ أل َّف"أحدعلا قد يساعده الزماف وادلكاف واحلاؿ
يادلفاضل ػ ،بُت شاعرين جا ُّ
والباعث على العغلغل إىل اسعثارة ختاييل وزلاكاة ُب شيٌ جا يساعد اآلخر شيٌ من ذلك عليو ،وقد تكوف حاؿ اآلخر ُب غَت
ذلك الشيٌ مبنزل ،صاحبو ُب ذلك الشيٌ ،وقد ختعلف حاجاعلا ُب اللغ ،،وختعلف حاجاعلا ُب الروي ،ومادار مجاـ كل واحد
منهاا ،ونشاطو للاوؿ ُب حاؿ الروي ،،ولذلك قد يعسر احلكم ُب ادلفاضل ،بُت الشاعرين ُب جوية الطبع ويضل الارحي ،،ولكن
متكن ادلفاضل ،بُت قوذلاا إذا اجعاعا ُب غرض ووزف وقايي.)6("،
واإلماـ علي ُ ب ىذا ادلوقف أسس دلبدإ نادي غايُ ،ب األعلي ،،اععاده النااي من بعده ىو ( ادلوازن )،بُت الشعراٌ ،وىو َل
يكعف ُب حكاو بأيضلي ،امرئ الايس على غَته من الشعراٌ يحكم غَت معلل ،بل أريؼ حكاو بأسبابو وحيثياتو كفعل عار
 - 1ييواف لبيد بن ربيع ،،اععٌت بو /محدو طااس ،يار ادلعري ،،بَتوت ،لبناف ،ط 1425 ،1/ىػ2004 ،ـ ،ص.85
الشػػعر ،زلاػػد بػػن عاػراف ابػػن موسػػى ،أبػػو عبيػػد اهلل ادلرزبػػاين ،يايػ  /علػػي
 - 2ينظػػر :ادلوشػػح (م خػػذ العلاػػاٌ علػػى الشػػعراٌ) ُب عػػدَّة أنػواع مػػن صػػناعّْ ،
زلاد البجاوي ،يار الفكر العريب ،الااىرة ،ي.ت ،.ص.17
 - 3شرح ييواف زىَت ،ص.51
 - 4ينظػػر :معاى ػػد العنضػػيش علػػى شواى ػػد العلخػػيش ،الشػػيخ عبػػد الرحي ػم بػػن أمحػػد العباسػػي ،ياي ػ  /زلاػػد زليػػي الػػدين عبػػد احلايػػد ،عػػاَل الكعػػب،
بَتوت1367 ،ىػ1947 ،ـ.329/1:
 - 5ينظر :األَغاين ،األصفهاين.406/16:
 - 6منهاج البلغاٌ وسراج األيباٌ ،حازـ الارطاجٍت ،ادلطبع ،الرمسي ،،تونس1966 ،ـ ،ص.276
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 مع زىَت ،وتلك األسباب واحليثيات تعاثل ُب أف امرأ الايس َل يال خلوؼ وجا طاع ،وأنو كاف أحسن الشعراٌ العااطاً جلواىر
ابعكارا ُب طراد الشعر(.)1
ادلعاين ،وأسباهم بديه ،و ً

أما عن موقف شعراٌ ىذا العضر من الشعر يعلى الرغم من انضراؼ كثَت منهم ػ ػ شلن أسلم ػ ػ عنو إىل اجاىعااـ يحفظ الارآف
الكرمي ويراسعو ويهاو ،وانشغاذلم باجلهاي ُب سبيل اهلل ونضرة رسولو ،يإف حرك ،الشعر ظلت قادا ،بينهم ،لاد ّٔرىم ما جاٌَ بو
ومبايئ ،ياضروا ِشعرىم على العَّبشَت ّٔا ،والدَّعوة إِليها ،والوقوؼ ُب وجو من حياوؿ الطَّعن ييها ،أَو النَّيل
الدّْين اجلديد من قيم
َ
من الرسوؿ ،ونشبت بينهم وبُت شعراٌ قريش عند اشعداي ادلعارؾ وبعدىا مساجالت ومعارؾ كالمي ،،وُب ما قيل من الشعر ُب
تلك ادلواقف نالحظ روح الناد ،والععبع بُت الشعراٌ أنفسهم ،ونعبُت منو أف األ صل الذي بٌت عليو جرير والفرزيؽ ناادضهاا قد
وجد كامل األركاف ُب تلك الفًتة.
ياوؿ محزة بن عبد ادلطلب يرحا ومسعبشرا مبا حااو الرسوؿ وادلسلاوف من النضر ُب غزوة بدر:
()2

أمرا كاف من عجب الدىر *** وللحُت أسباب مبين ،األمر
أَل تر ً

ييعضدَّى لو احلارث بن ىشاـ بن ادلغَتة زلاوجا ناض قضيدتو باضيدة على وزهنا ورويّْها يياوؿ:
()3

أجا يا لاومي للضباب ،واذلجر *** وللحزف مٌت واحلرارة ُب الضدر
وُب غزوة بدر أيضا ياوؿ علي بن أيب طالب كرـ اهلل وجهو:

()4

أَل تر أف اهلل أبلى رسولو *** بالٌ عزيز ذي اقعدار وذي يضل
ويري عليو احلارث باضيدة على وزهنا ورويها يياوؿ:

عجبت ألقواـ تغٌت سفيههم *** بأمر سفاه ذي اعًتاض وذي بطل(.)5
مشجعا كفار قريش ،ومعوعدا بالنيل من األنضار واجانعااـ منهم:
وينشد ضرار بن اخلطاب بن مرياس
ً
 - 1ينظر:تاريخ الناد األييب عند العرب ،عبد العزيز ععي  ،ص .83
 - 2السَتة النبوي ،جابن ىشاـ ،عبد ادللك بن ىشاـ بن أيوب احلاَتي ادلعايري أبو زلاد ،ياي طو عبد الرٌوؼ سعد ،يار اجليل ،بَتوت،
1411ىػ ،ج ،3ص.278
 - 3السَتة النبوي ،جابن ىشاـ .280 /3
 - 4سبل اذلدى والرشايُ ،ب سَتة خَت العباي ،وذكر يضػادلو وأعػالـ نبوتػو وأيعالػو وأحوالػو ُب ادلبػدأ وادلعػاي ،زلاػد بػن يوسػف الضػاحلي الشػامي ،الطبعػ،
األوىل  1414ىػ  1993 -ـ ،يار الكعب العلاي ،بَتوت – لبناف.125/4،
 - 5السَتة النبوي ،جابن ىشاـ.280/3،
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()1

عجبت لفخر األوس واحلُت يادر *** عليهم غداً والدىر ييو بضادر
ييجيبو كعب بن مالك:
()2

عجبت ألمر اهلل واهلل قاير *** على ما أراي ليس هلل قاىر
ويفزع عبد اهلل بن الزبعرى من ىوؿ ما رأى ُب بدر ،ويرثي الاعلى من ساية قريش يياوؿ:
ماذا على بدر وماذا حولو *** من يعي ،بيض الوجوه كراـ
ييشات بو حساف بن ثابت ،ويري عليو قادال:
()3

ابك بكت عيناؾ ٍب تبايرت *** بدـ تعل غرؤّا سجاـ

ومن ىذه الناادض وغَتىا شلا قيل من الشعر ُب تلك ادلواقف نعبُت تنبو ملك ،الناد عند العرب ُب ذلك الوقت ،يضاحب
النايض ،يععبع ما قاؿ غرديو وحياوؿ ناضو بالنظم على وزنو ورويو ،وىو ناد قريب من الناد العالي دلا ييو من احملاكاة الظاىرة ،ومن
ىدـ لأليكار وادلعاين(.)4
يهعاوف باألَيب وما يععلَّ بو ،من ذلك ما رواه أَبو عبيدة من أ َّ
َف
كاا كانػت لبعض الوجاة مواقف مع بعض الشُّعر ِاٌ ومن ُّ
احلطيئ ،حضر مأْيب ،ع ٍ
شاٌ أَقامها سعيد ابن العاص وايل ادلدين ،،وكاف ُب ىيئَ ،رثٍَّ ،يحيث َل يعريو أَحد ،وعندما بدأَ النَّاس
َ
َُ َ
خيرجوف تباطأَ احلطيئ ،يلم خيرج معهم ،وذىب الشُّرط ياياونو يأَىب أَف ياوـ ،وحانت من ٍ
الرجل ،يًتكػوه،
سعيد العفات ٌ،يااؿ :يعوا َّ
َ
شاعر العرب ،يااؿ لو سعيد:
وخاضوا ُب أَحاييث العرب وأَشعارىػا ملياَّ ،يااؿ ذلم احلطيئَ :،واهلل ما أَصبعم جيّْد الشّْعر ،وجا َ
شيئاً؟ قاؿ :نعم ،قاؿ :يان أَشعر العرب؟ قاؿ :الَّذي ياوؿ[من اخلفيف]:
أَتعرؼ من ذلك ْ

َع ُّد ا ِإلقْػعَ َار ُع ْد ًما َولَكِ ْن *** يَػ ْا ُد َم ْن قَ ْد ُرِزدْػعُوُ ا ِإل ْع َد ُاـ
جا أ ُ
يؤ ٍاي ا ِإليايي.
وأَنشدىا َّ
حىت أَتى عليها ،يااؿ لو :من ياوذلا؟ قاؿ :أَبو َ

()5

قاؿٍ :بَّ من؟ قاؿ :الَّذي ياوؿ[من البسيط]:

 - 1اجاكعفاٌ مبا تضانو من مغازي رسوؿ اهلل والثالث ،اخللفاٌ ،أبو الربيع سليااف بن موسى الكالعي األندلسي ،ياي  :ي  .زلاد كااؿ الدين عز
الدين ،علي عاَل الكعب – بَتوت ،الطبع : ،األوىل1417 -ىػ.46/2 ،
 - 2سبل اذلدى والرشايُ ،ب سَتة خَت العباي ، ،زلاد بن يوسف الضاحلي الشامي.126/4 :
 - 3السَتة النبوي ،جابن ىشاـ.280/3،
 - 4ينظر :يراسات ُب ناد األيب العريب ،الدكعور /بدوي طبان ،،مكعب ،األصللو ادلضري ،،الااىرة ،ط1395 ،7/ىػ1975 ،ـ :ص.81 :79
 - 5ييواف أيب يؤاي اإليايي ،إعداي الدكعور /زلاد يوسف صلم ،بَتوت ،ي.ت ،ص .353
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ِ ِ ِ
ت يَػ َا ْد يُ ْدرُؾ بِالػْ *** ػْ َج ْه ِل وقَ ْد ُخيْ َد ُ ِ
يب
أَيْل ْح مبَا شْئ َ
َ
َ
ع األَر ُ
رغب ،أَو ٍ
حىت يرغ منها ،قاؿ :ومن ياوذلا؟ قاؿ عبيد بن األَبرص ،قاؿٍ :بَّ من؟ قاؿ :واهلل حلسبك يب عند ٍ
رىب ،إِذا
ٍبَّ أَنشدىا َّ
الضايي(.)2
لي على األُخرى ٍبَّ عويت ُب أَثر الاواُب عواٌَ الفضيل َّ
ريعت إِحدى ِر ْج َّ
()1

ذوؽ شخضي ،وجا أَثر ييها ِ
إِ َّف ادلالحظات النَّاديَّ ،اليت صدرت عن احلطيئ ،أَتت عفويَّ ،صايرة عن ٍ
لذكر ِعلَّ ٍ ،أَو سبب ،على

قضعو
بالسب والعباريَُّ ،ب قرض الشّْعر ،وتعلُّاو بو ،ومادرتو على ناده ،وُب َّ
الرغم من كوهنا صايرة عن شاعر يحل ،مشهوي لو َّ
َّ
عندما حضرتو الوياة شاى ٌد على ذلك ،ياد كاف الاوـ يطلبوف منو أَف يوصي مبا ينفعو بعد ادلوت ،وكاف ىو يُساعهم أَبياتا لبعض
تفوؽ أَصحأّا(.)3
الشُّعر ِاٌ مبديا رأْيو ُب جويمها ،ومدى ُّ
المبحث الثَّاني /الحركة النقدية في مجالس بني أُميَّة.
ِ
اخلاص ،الَّيت تشبو رلالس ادللوؾ من حوذلم،
تغَتت األحواؿ ،ياد أَصبح
بوصوؿ بٍت أُميَّ ،إِىل سدَّة اخلاليَّ ،
للخلفاٌ رلالسهم َّ
وكانت ىذه آّالس منعدى للشُّعر ِاٌ واأل ِ
ُيباٌ ديدحوف اخلليف ،ويشيدوف مبناقبو ،وينالوف عطاياه.
الزمن على ما ىي عليو من البساط ،،واجانفعاليَّ ،،قليال ما
َّطور ػ ظلَّت لفًتة من َّ
ول َّ
الرغم من ىذا الع ُّ
كن األَحكاـ النَّاديَّ ،ػ على َّ
ولعل ذلك يرجع إِىل انشغاؿ ادلسلاُت بالفعوحات ،وخنوس الشُّعر ِاٌ نوعا ما.
تُ َّ
عزُز بذكر علَّ ،أَو سببَّ ،
الشعػر ا ِإلسالمي ،وكثُر الشُّعراٌُ الَّذين شبُّوا ُب
كثَتا ،ياد ازيىر ّْ
ومع اقًتاب الارف األ ََّوؿ اذلجري من هنايعو َّ
تغَتت احلاؿ ً
ا ِإلسالـ ،ونضجت ملكامهم الشّْعريَّ ،،وتعدَّيت بيئَامهم ونزعامهم السياسي ،،كاا كانت ذلم مذاىب أيبي ،سلعلف ،،ياحعلُّوا مكاف
َّ
الضدارة ُب رلالس بٍت أُميَّ ،،وغَتىا من آّالس األَيبيَّ ،الَّيت كانت تُعاد ُب ذلك الوقت ،يأَثْػَرْوىا بأَشعارىم ،وأَضفوا عليها طابعاً
وحولوىا إِىل ما يشبو منعديات للنَّاد ،يعخلُّلها بُت احلُت واآلخر نااش بُت اخلليف ،ومن حضر رللسو ،وبُت َّرواي آّالس
جديداًَّ ،
ِ
اخللفاٌ ،يحيث يعناوؿ ذلك النّْااش بيعاً من الشّْعر ،أَو معٌت من ادلعاين أَحسن ييو
تال ثراًٌ يكرياِّ وأَيبياِّ عن رلالس
األُخرى الَّيت جا ُّ
السديدة لو ،وتنبيهو إِىل خطئو
وقضر؛ لعنعهي تلك ادلناقشات عاية بناد َّ
الشَّاعر وأَجاي ،أَو أَساٌَ ييو َّ
الشاعر ،وتوجيو ادلالحظات َّ
إِف أَخطأَ ،نذكر من ىؤجاٌ :عدي بن الرقاع ،وعبد اهلل بن قيس الرقيات ،وعار بن أيب ربيع ،،وغَتىم.

 - 1ييواف عبيد بن األبرص ،شرح /أشرؼ أمحد عذره ،يار الكعاب العريب ،بَتوت 1414 ،ىػ1994 ،ـ  ،ص .22
 - 2ينظر :األغاين ،األصفهاين.229/17:
 - 3ينظر :ادلضدر الساب .188 ،187/2:
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وكاف لذلك أسباب عديدة ،منها :يضُّر العرب ،واسعارارىم ُب ادلدف واألَقطار ادلفعوح ،،وهنضعهم العاليٍَّ ،،بَّ ذلك اجلدؿ
الشَّديد الَّذي قاـ بُت ِ
السياس ،،يكاف طبيعياِّ لذلك كلّْو أَف تكثر ادلالحظات البيانيَّ،
الفَرؽ الدّْينيَّ ،ادلخعلفُ ،ب شؤوف العايدة و ّْ
والنَّاديَّ،؛ تلك الَّيت نلعاي ّٔا ُب تراجم بعض الشُّعر ِاٌ اجلاىليُّْت واإلسالميُّْت ُب كعاب مثل كعاب األَغاين(.)1
ومن األسباب :تعدي بيئات الناد ُب البايي ،واحلواضر اإلسالمي ،،كاك ،وادلدين ،والكوي ،والبضرة ويمش  ،ورجوع العضبي،
()2

العربي ،،ورغب ،خلفاٌ بٍت أميُ ،ب توطيد أركاف حكاهم ،ببث اخلضوم ،بُت الشعراٌ ،وإذكاٌ روح العداوة وادلهاجاة بينهم.
ِ
بن َمرواف.
وكاف أَكثر خلفاٌ بٍت أُميََّ ،ولَعاً ّٔذه آّالس ،ومساعل ً،يياا يدور ييها من جدؿ ونااشُ ،
عبد ادللك ُ

قلت ُب َعّزة .يأَنشده ،حىت إِذا أَتى على ىذا
نال ُّ
الرواة أنَّو مسر َ
بعض ما َ
ذات ليل ،وعنده ُك ّثَت َعّزة يااؿ لو :أَنشدين َ
البيت[من الطَّويل]:
ِ ِ ()3
ِ
َعلات وَعلَّت ٍُبَّ ىاب ِ
َْ ُ َ ْ َ َ ْ
ت َوىْبعُػ َها *** َحيَاًٌ َوْمثْلي بِا ْحلَيَاٌ َحاي ُ
عبد ادللك :أَما واهلل لوجا بيت أَنشدتَنيو قبل ىذا حلرمعُك جادزتك ،قاؿَ :لَ يا أَمَت ادلؤمنُت؟ قاؿ :ألَنَّك شركعها معك ُب
قاؿ لو ُ
ِ
باحلياٌ يوهنا ،قاؿ:
اذلَيبٍ ،،بَّ اسعأْثرت
ادلؤمنُت؟ قاؿ قولك[من الطَّويل]:
َي بيت
عفوت بو يا أَمَت ْ
َ
يأ ّ
ِ ِ ِ
يع ِوين جا أُ ِر ُ ِ ِ
ِ
يم(.)4
َُ
يد َّٔا س َو َاىا *** َيعُوين َىادااً ي َ
يا ْن يَه ُ
يهذا النَّاد من عبد ادللك ُّ
وتذوقوٍ ،بَّ ناده نادا مشفوعا
الععا ُب يهم الشّْعر ُّ
يدؿ على أَنَّو كاف عادلا باألَيب ،قايرا على ُّ
()5
َّ
بذكر العل ،والسبب  ،يهو ينعاد ُكثيّْػًرا ألَنو وصف نفسو بأَوصاؼ يسعحيل وجويىا ُب العاشػ ادلعيَّػم ،وىو بذلك يواي آراٌَ
َخرين الَّذين أَمجعوا على أ َّ
الضباب ،،وتظاىرت
النػُّاَّاي ادلعأ ّْ
يعم بو الغرض ىو ما كثُرت ييو األَيلَّ ،على العَّهالك ُب َّ
َف "النَّسيب الَّذي ُّ
ِ
الرقَّ ،،أَكثر شلَّا يكوف ييو من اخلشن واجلالية ،ومن اخلشوع
ييو َّ
الو ْجد واللوع ،،وما كاف ييو من العَّضايب و ّْ
الشواىد على إيراط َ
و ّْ
الرخاوة"(.)6
العز ،وأَف يكوف مجاع األَمر ما َّ
الذلَّ ،،أَكثر شلَّا يكوف ييو من ا ِإلباٌ و ّْ
ضاي العَّحفُّظ والعزدي ،،وواي اجاضلالؿ و َّ
قوـ ،يعذاكروا الشّْعر ،وذكروا قوؿ نُ ٍ
ضيب[من الطَّويل]:
ويخل األُقيشر على عبد ادللك بن مرواف يوماً وعنده ٌ

 - 1ينظر :علم البياف ،ي .عبد العزيز ععي  ،يار النهض ،العربي ،للطباع ،والنشر ،بَتوت1405 ،ىػ1985 ،ـ ،ص.8 ،7
 - 2ينظر :تاريخ الناد األييب عند العرب من العضر اجلاىلي إىل هناي ،الارف الرابع اذلجري ،طو أمحد إبراىيم ،ص 40وما بعدىا. .
كثَت عزة ،حااو /الدكعور إحساف عباس  ،يار الثااي ،،بَتوت1971 ،ـ ،ص.505
 - 3ييواف ّْ
 - 4ادلضدر الساب  ،ص.509
 - 5ينظر :يراسات ُب ناد األيب العريب ،الدكعور /بدوي طبان ،،ص.104
 - 6ناد الشعر ،قدام ،بن جعفر ،ياي الدكعور /زلاد عبد ادلنعم خفاجى ،يار الكعب العلاي ،،بَتوت ،ي.ت ،ص.134
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ٍ
ٍ
ِ
ِ
يم َِّٔا بػَ ْع ِدى
يت يَِإ ْف أ َُم ْ
يم بِ َد ْعد َما َحيِ ُ
ت *** يَػيَا َويْ َح َي ْعد َم ْن يَه ُ
أَى ُ

()1

يااؿ األُقيشر :واهلل لاد أَساٌَ قادل ىذا الشّْعر ،قاؿ عبد ادللك :يكيف كنت تاوؿ لو كنت قادلو؟ قاؿ :كنت أَقوؿ[من الطَّويل]:
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
يم َِّٔا بػَ ْع ِدي
ُيبُّ ُك ُم نػَ ْفسي َحيَ ِاٌب يَِإ ْف أ َُم ْ
ت *** أ َُوّْك ْل ب َد ْعد َم ْن يَه ُ
قاؿ عبد ادللك :واهلل ألَنت أَسوأُ قوجا منو حُت تُوّْكل ّٔا! يااؿ األُقيشر :يكيف كنت
ادلؤمنُت؟ قاؿ :كنت أَقوؿ[من الطَّويل]:
تاوؿ يا أَمَت ْ
ِ
ِ
ت ِىْن ُد لِ ِذي ُخلَّ ٍ ،بػَ ْع ِدي
صلُ َح ْ
ُيبُّ ُك ُم نػَ ْفسي َحيَ ِاٌب يَِإ ْف أ َُم ْ
ت *** يَال َ
ادلؤمنُت أَشعر الاوـ(.)2
يااؿ الاوـ مجيعاً :أَنت واهلل يا أَمَت ْ

ِ
ُّ
وتدؿ ِيجال ،واضح ،على ما وصل إِليو َّ
الذوؽ
اخللفاٌ من بٍت أُميَّ،،
ومن الاضش الطَّريف ،الَّيت كانت تدور ُب رلالس
رقي وتادُّـ ،ما ُروي من أ َّ
صف يل جريراً والفرزيؽ
َف ىشاـ بن عبد ادللك قاؿ خلالد بن صفوافْ :
العريب ُب العضر األُموي من ٍّ

ادلؤمنُت ،أ ََّما أَعظاهم يَ ْخراً ،وأَبع ُدىػم ذكراً ،وأَحسنهم عذراً ،وأَسيَػُرىم َمثَالً ،وأَقلُّهم غزجاً ،وأَحالىم
واألَخطل ،يااؿ :يا أَمَت ْ
السامي إِذا خطر ،الَّذي إِذا ىػدر جاؿ ،وإِذا خطر صاؿ ،الفضيح الّْلساف،
ِعلالً ،البحر الطَّامي إِذا َز َخر ،واحلامي إِذا ذعر ،و َّ

الطَّويل العناف ،يالفرزيؽ.

َمد ُح ُه ْم بيعاً ،وأَقلّهم يَػ ْوتاً ،الَّذي إِف ىجا وضع ،وإِف مدح َريَع ،ياألَخطل.
وأ ََّما أحسنهم نػَ ْععاً ،وأ َ
َغر األَبل  ،الَّذي إِف طَلب َل يُ ْسب  ،وإِف طُلب َل يػُْل َح  ،يجرير ،وكلُّهم
وأ ََّما أَ ْغَزُرىػم يحراً ،وأَرقُّهػم ِشعراً ،وأَكثرىم ِذكراً ،األ ُّ
الزناي.
الفؤ ِاي ،رييع العاايَ ،وا ِري ّْ
ُّ
ذكي َ
َحسنهم
قاؿ مسلا ،بن عبد ادللك ،وكاف حاضراً :ما مسعنا يا ابن صفواف مثل ىذا ُب َّ
األولُت وجا ُب اآلخرين ،أ ُ
َشهد أَنَّك أ ُ
وصفاً ،وأَلْينُػ ُهم ِعطفاً ،وأَخفُّهم مااجاً ،وأَكرمهم يِعاجاً.
ِ
ِ
َنت واللّو أَيُّها األَمَت ػ ما علات ػ كرميُ الغِراس ،عاَلٌ بالنَّاس ،جو ٌاي ُب
يااؿ خال ػد :أًَبَّ اهلل عليك ن َعاو ،وأَجزؿ لك ق َساو ،أ َ
شُ ،ب ّْ
بساـ عند البَ ْذ ِؿ ،حليم عند الطَّْي ِ
الذ ْرَوة من قريش ،من أَشراؼ عبد مشس ،ويومك خَتٌ من األَمس(.)3
ادل ْح ِلَّ ،
َ

للخالديُت :أيب بكر زلاد ،وأيب عثااف سعيد ابٍت ىشاـ ،حااو وعلػ عليػو الػدكعور/
 - 1األشباه والنظادر من أشعار ادلعادمُت واجلاىلي ،وادلخضرمُت،
َّ
السيد زلاد يوسف ،يار الشاـ للًتاث ،بَتوت ،لبناف ،ي .ت.63/1:
 - 2الشعر والشعراٌ ،ابن قعيب ،،ص .295 ،294
 - 3ينظر :األغاين ،األصفهاين.86/8:
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بعام،،
يهذه َّ
الاض ،وغَتىا شلَّا تناقلعو كعب األَيب والنَّاد ،خَت شاىد على تلك الافزة اذلادل ،الَّيت حاَّاها األَّيب العريب َّ

خباص ،،بفضل تأثُّر العرب بالارآف الكرمي ،وأَحاييث الرسوؿ ،ومبا اكعسبوه من ثاايات األُمم األُخرى ،الَّيت
والنَّاد األَييب منو َّ
َبناؤىا الدّْين اجلديد بعد انعشاره خارج شبو اجلزيرة العربيَّ.،
اععن أ ُ
ِ
ِ
شىت
تال عنها أَعليَُّ ،ب مدارس ،الشّْعر وناده ،واخلوض ُب َّ
وإِىل جانب رلالس اخللفاٌ واألُمراٌ كانت ىناؾ رلالس أُخرى جا ُّ
وو ّْسع عليهم ُب رزقهم ،وأُوتوا حظاِّ من العِلم بفنوف
ينوف األَيب ،ونعٍت ّٔا رلالس بعض خو ّْ
اص الاوـ ،شلَّن َّ
تيسرت معيشعهمُ ،
الاوؿ ،يكانوا يعادوف رلالس يلعاي ييها الشُّعراٌ ،ومن ذلم شيٌٌ من الظَّرؼ ،يعناشدوف الشّْعر ،وخيوضوف ُب ناده ،وىذا ُّ
يدؿ
ُ
ْ
على أ َّ ِ
شيئاً مأْلويا بالنَّظر دلا طرأَ على حيامهم من مسعجدَّات.
َف عناي ،العرب بالشّْعر ،وكلفهم بناده ،أَصبحت ْ
الرجاؿ والنّْساٌ ،وقد نالت لنا كعب األَيب والنَّاد أَخباراً عن سيّْ ٍ
دات من آؿ
وكانت ىذه آّالس َّ
عام ،يشًتؾ ُب عادىا ّْ
ُ
كن
عاها عايل ،بنت عايل بن أَيب طالب) أ ََّهن َّن َّ
(السيّْدة سكين ،بنت احلسُت ابن علي بن أَيب طالب ،وابنّْ ،
بيت رسوؿ اهلل َّ 

()1
كل
زلِّب الشّْعر ،ويعناقشن معهم ،وينادف شعرىم  ،وإف كنَّا جا صلزـ َّ
يعادف رلالس لألَيب ،حيضرىا الشُّعراٌ وغَتىم من ّْ
بضحّْ ،
ما نسب إليهاا من أخبار بالنَّظر دلا كاف يدور ُب ىذه آّالس من احلديث آّاُب دلا كانت عليو نساٌ آؿ البيت من العفَّ،
واحلِشا ،واحلياٌ.

وقفات مع ناد الشّْعر ،ولو أ ََّهنا كانت ُب معظاها جا ترقى إِىل ادلسعوى ادلأْموؿ ،كانوا يلعاوف ُب
وكانت للشُّعر ِاٌ أَنفسهم
ٌ
الشعػر وما يععلَّػ بػو ،كانوا يعدارسونو يينظروف ُب زلاسنو،
ماية حديثهػم كلَّاا مجعهػم آّلسّْ :
السار ،وكانت َّ
للاعع ،و َّ
أَحياف كثَتة ُ

وينادوف عيوبو.

ِ
ضيب،
َحوص ونُ ْ
وكاف عار بن أَيب ربيع ،أَوير الشُّعراٌ حظاِّ من ىذا النَّاد ،يُروى أَنَّو قدـ ادلدين ،َ،يالعاى ييها الشَّاعريْن األ َ
يب ،يانطلاوا إِليو ،يأَل َف ْوه جالساً ُب َخيا ،لو ،يجلسوا
عار عن ُك ّثَت َعّزة ،يااجا :ىو ىاىنا قَر ٌ
يعحايثوا ُب الشّْعر ملياٍِّ ،بَّ سأَذلاا ُ
كثَت إِىل عار بن أَيب ربيع ،،يااؿ لو :إِنَّك لشاعر لوجا أَنَّك تُشبّْب
وجعلوا يعحدَّثوف ُب الشّْعر والشُّعر ِاٌ ،وأَياضوا ُب ذلك ،يالعفت ّْ
بادلرأَة ٍبَّ تَدعها وتُشبّْب بنفسك ،أَخربين عن قولك[من ادلنسرح]:

ٍُبَّ اسبطََّرت تَ ْشع ُّد ُِب أَثَِري *** تَسأ َُؿ أَىل الطَّو ِ
اؼ َع ْن ُع َار
َْ ْ َ
ْ َْ َ

()2

وصفت ّٔذا ِىَّرة أَىلِك لكاف كثَتاً! أَجا قلت كاا قاؿ ىذا ،وأَشار إِىل األَحوص[من الطَّويل]:
واهلل لو
َ
ِ
ور
ت َحْي ُ
ور َولػ ْػوجا أَ ْف أ ََرى أ َُّـ َج ْع َف ػ ٍر*** بِأَبْػيَات ُك ْم َما ُي ْر ُ
ث أ َُي ُ
ُأي ُ
()1
ِ
ِ
ور
َوَما ُكْن ُ
ت َزَّو ًارا َولك َّن َذا ا ْذلََوى*** إ َذا لَ ْػم يػَُزْر جا بُ َّد أَ ْف َسيَػُز ُ
 - 1ينظر :العاد الفريد ،ابن عبد ربو ، 191 ،190/6:واجلليس الضاحل الكاُب واألنػيس الناصػح الشػاُب ،أليب الفػرج ادلعػاَب بػن زكريػا النهػرواين ،يايػ
الدكعور /زلاد مرسي اخلويل ،عاَل الكعب ،بَتوت ،ط1413 ،1/ىػ1993 ،ـ.102 ،101/4:
 -2ييواف عار بن أيب ربيع ،،يار الالم للطباع ،والنشر ،بَتوت ،لبناف ،ي.ت ،ص( .110اسبطرت :أسرعت).
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َحوص َزىوةٌٍ ،بَّ العفت إِىل األَحوص ،يااؿ :أَخربين عن قولك[من الواير]:
يانكسرت َطلوةُ عار بن أَيب ربيع ،ويخلت األ َ
()2
ك وإِ ْف تَبِ ِيٍت *** ِّٔج ِر ِؾ بػع َد وصلِ ِ
ِ ِِ ِ ِ
كَ ،ما أُبَ ِايل
َ ْ َْ َ ْ
يَإ ْف تَضلي أَص ْل َ
ضيب[من الطَّويل]:
كنت ُحَّراً لبالَ َ
أ ََما واهلل لو َ
يت ولو ُكسر أَن ُفك ،أَجا قلت كاا قاؿ ىذا األَسوي ،وأَشار إِىل نُ ْ
()3
َّ ِ
ِ
ِ َّ
ب
ب أَلْ ِا ْم قَػْب َل أَ ْف يػَْر َح َل َّ
ب *** َوقُ ْل إ ْف متََلْيػنَا يَ َاا َملك الْ َا ْل ُ
الرْك ُ
بَزيْػنَ َ
ضيب ،يااؿ لو :أَخربين عن قولك[من الطَّويل]:
ضيباً زىوةٍ .بَّ العفت إِىل نُ ْ
يانكسر األَحوص ويخلت نُ ْ
ِ ()4
ٍ
ٍ
ِ
ِ
يم َِّٔا بػَ ْعدى
يت يَِإ ْف أ َُم ْ
يم بِ َد ْعد َما َحيِ ُ
ت *** يَػيَا َويْ َح َي ْعد َم ْن يَه ُ
أَى ُ
أَعلَّك وحيك من يفعل ّٔا بعدؾ ،يااؿ الاوـ :اهلل أَكرب اسعوت ِ
الفَرؽ قُوموا بنا من عند ىذا(.)5
َ
كثَت عزة قد قلَّل ُب ىذا ادلوقف من شاعريَّ ،عارَّ ،
وحط من شأْنو ،مبا أَخذه عليو ُب النَّسيب ،يإِ َّف شعراٌَ آخرين
وإِذا كاف ّ

كثَت.
رأَوا ُب عار غَت ما رآه ّْ

ُروي أ َّ
مجيل قضيدتو الَّيت ياوؿ ييها[من
َف عار بن أَيب ربيع ،اجعاع ومجيل بن عبد اهلل بن معار العذري باألَبطح ،يأَنشد ٌ
الطَّويل]:
ِ
ِ
ب الْبُ ْخ ِل
لَ َا ْد يَر َِح الْ َو ُ
ت َحْبلي *** بػُثَػْيػنَػ ُ،أ َْو أَبْ َد ْ
صَرَم ْ
اشو َف أَ ْف َ
ت لَنَا َجان َ
()6
يػ ُاولػو َف مه ػ ػ ػ ػالً يا َِ
مجيػ ُػل َوإِن ٍَِّت *** ألُقْ ِس ُم َما ِيل َع ْن بػُثَػْيػنَِ َ،م ْن َم ْه ِل
َْ َ
َ
شيئاً؟ قاؿ نعم ،قاؿ :يأَنشدنيو ،يأَنشده قولو[من
َّ
الر ّْ
حىت أَتى على آخرىاٍ ،بَّ قاؿ لعار :يا أَبا اخلطَّاب ،ىل قلت ُب ىذا َّ
وي ْ

الطَّويل]:

يلاا وصل إِىل قولو:
َّ

ِ
احلِض ِ
ِ ِ
اب إِ َىل قَػْعلِي
َجَرى نَاص ٌح بالْ ُوّْي بػَْي ٍِت َوبػَْيػنَػ َها *** يَػ َاَّربَنػي يػَ ْوَـ ْ َ
ِ
ِ
َجلِي
يَػ ُا ْا َن َوقَ ْد أَيْػ َه ْا َن َذا اللُّ ّْ
ب أََّظلَا *** يَػ َع ْل َن الَّذي يػَ ْف َع ْل َن ُِب َذ َاؾ م ْن أ ْ

()7

مجيل :ىيهات ىيهات يا أَبا اخلطَّاب! ىذا ىو الشّْعر وجا شعر غَته ،جا أَقوؿ واهلل مثل ىذا سجيس( )8الليايل ،واهلل ما
يااؿ ٌ
مشاراً(.)1
ُخياطب النّْساٌَ سلاطبعك أَح ٌد .وقاـ ّْ
 - 1زىر اآلياب ومثر األلباب ،أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي احلضري الاَتواين ،ياي الدكعور /يوسف على طويل ،يار الكعب العلايػ ،،بػَتوت ،لبنػاف،
ط 1417 ،1/ىػ1997 ،ـ.323/1:
 - 2األغاين ،األصفهاين.137/12:
 - 3ادلضدر الساب واجلزٌ والضفح.،
 - 4األشباه والنظادر من أشعار ادلعادمُت ،للخالديػَّ ُْت.63/1:
 - 5ينظر :العاد الفريد ،ابن عبد ربو.190 ،189/6:
 - 6ييواف مجيل بعين ،،يار بَتوت للطباع ،والنشر ،بَتوت 1402 ،ىػ1982 ،ـ ،ص.36
 - 7ييواف عار بن أيب ربيع ،،ص.153
 - 8أي أبد الدىر .ينظر :الضحاح ،اجلوىري ،ماية (سجس).
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شيئاً من نسيػب عار بن أيب ربيع ،يضاح ،وقاؿ" :ىذا واهلل الشّْعر الَّذي كانت الشُّعراٌُ تطلبو
ونال عن الفرزيؽ أَنَّو مسػع ْ

يأَخطأَتو وبكت الدّْيار ،ووقع ىذا عليو"(.)2

وعن عار ياوؿ نُضيب " :لَعُ َاُر بن أَيب ربيع ،أَوصفنا لربَّات احلجاؿ"(.)3
ِ
شيئاً ،يااؿ :إِنَّكم يا
والعاى أَحد ادلدنيُّْت جريرا يااؿ لو" :يا أَبا حزرة ،إِ َّف ِشعرؾ ُريِع إِىل ادلدين ،وأَنا أ ُّ
ُحب أَف تُساعٍت منو ْ

أَىل ادلدين ،يُعجبكم النَّسيب ،وإِ َّف أَنسب النَّاس ادلخزومي .يعٍت ابن أَيب ربيع.)4("،

يهؤ ِ
السب  ،وقدَّموه على أنفسهم.
جاٌ أَربع ٌ،من يحوؿ الشُّعر ِاٌ ُب عضره ريعوا من قدره ،واعًتيوا لو باألَيضليَّ ،و َّ
ُ
وُب العااٌ الشُّعراٌ والنااشات اليت كانت تدور بينهم تراوحت أحكامهم بُت ادلعلَّل ،تارة ،وغَت ادلعلَّل ،تارة أُخرىُ ،روي أ َّ
َف لبيد

َي العرب أَشعر؟ يااؿ :ادللك ّْ ّْ
يسئل ٍبَّ
بن أيب ربيعُ ،سئل عن أ ّْ
يسئل ٍبَّ من؟ قاؿ :الغالـ ابن مثاف عشرة سن .،طريُ ،،
الضليلُ ،
()5
ِ
الرمل]:
من؟ قاؿ :صاحب ادلحجن يعٍت نفسو  ،حيث ياوؿ[من َّ
َّ
إف تَا ػػَْوى َربػّْنَا َخْيػُر نَفػَل *** َوبِػ ػِإ ْذ ِف اهللِ َريْثِػي َو َع َجل
اخلَْيػُر َمػا شاٌَ يَػ َعل
َمحَ ُػد اهللَ يَال نػِ ػ ػ ػ َّػد لَػػوُ *** بِيَ َديْػ ِػو ْ
أْ
من ىداه سبل ْ ِ
ِ
َض َّل(.)6
اخلََِْت ا ْىعَ َدى*** نَاع َم الْبَ ِاؿ َوَم ْن َشاٌَ أ َ
َ ْ َ َ ُ ُُ َ

يح ْلُت تادَّما عليو ،يوف أَف يفضح عن ال َّسبب أَو العلَّ ،الَّيت
يلبيد ُب ىذا احلكػم قضى باألَسبايػَُّ ،ب الشّْعر العريب لشاعريْن ْ
لكن زلاولعو
مبربر لذلك ،يذكر ىذه األَبياتَّ ،
جعلعو يُِاُّر بذلك ،لكنَّو حُت وضع نفسو ُب ادلرتب ،الثَّالث ،بعدعلا ،حاوؿ أَف يأٌْب ّْ
جاٌت ناقض،؛ أل ََّهنا تفعار إِىل الشرح والعفسَت.
من ىنا نرى أ َّ
ضخاا من األَيب ،وخلَّفت أَيضا تراثاً من النَّاد ،قد يكوف نادا يطريِّا
َف تلك آّالس األَيبيَّ ،خلَّفت تراثًا
ً
الًتاث األَييب ِ
شك كاف مبثاب ،الَّلبِن ،األُوىل ُب بناٌ صرح النَّاد األَييب
لكنَّو بال ٍّ
ساذجا قاداا على الطبع والسليا ،جا يرتاي دلسعوى ُّ
عند العرب ،الَّذي بدأ يناو ويواكب احلرك ،األَيبيَّ ،مع بداي ،اىعااـ العرب بالبحث والعَّدوين.

 - 1ينظر :األغاين ،األصفهاين.125/1:
 - 2األغاين ،األصفهاين.85/1:
 - 3ادلضدر الساب .83/1:
 - 4ادلضدر الساب .85/1:
 -5ينظر :األغاين ،األصفهاين.367/15:
 - 6ييواف لبيد ،ص.90
05

جملة الرتبية  -كلية الرتبية -اجلامعة األمسرية اإلسالمية  -العدد ( -)4يونيو 8108م

وُب أواخر الارف األوؿ اذلجري شهدت احللب ،ظهور نااي جدي خلاعهم الروح اإلسالمي ،اجلديدة ،وىيأت ذلم أسباب البحث
جديدا ُب مسَتة الناد األييب ،ىؤجاٌ ىم اللغويوف والنحاة ،كاف أكثر ىؤجاٌ "يعكلاوف العربي ،تعلاا جا
معلاا
ً
العلاي ،يكانوا ً
بعيدا عن اذلوى
وطبعا ،وكاف نادىم علايا صريًا يراي بو خدم ،الفن الشعري ً
سليا ،،وينادوهنا صناع ،ويراس ،،جا جبلً ،
والععضب(.)1

وكاف أولئك النااي يععبعوف الشعراٌ ،وحيضوف عليهم ىفوامهم ُب اسععااؿ األلفاظ وضبطها ،واخعيارىم أللفاظ يوف غَتىا،
وبنبهوىم على سلالفامهم دلا تواضع عليو العرب ُب كالمهم ،وكاي نادىم يكوف شامالً ،يو ناد لغوي ،وضلوي ،وعروضي ،وكاف
أقطابو :أبو عارو بن العالٌ ،وعبداهلل بن إسحاؽ ،وحيي بن يعار ،وعيسى بن عار ،وغَتىم.
منشدا ينشد بيت النابغ ،الذبياين ُب وصف ناقعو[ :من البسيط]
يان الناد اللغوي ماروي عن أيب عارو بن العالٌ أنو مسع ً
بدخيس النّ ِ
ِ
يف ال َا ْع ِو بادل َس ِد
َماذويٌ،
حض با ِزُذلا *** لو صر ٌ
صر َ
يفَ ،
َ
يااؿ :ما أضر عليو ُب ناقعو ما وصف؛ َّ
ألف صريف الفحوؿ من النشاط ،وصريف اإلناث من اإلعياٌ والضجر ،كذا تكلات
(2

العرب

الخاتم ة
الرسوؿ الكرمي ( زلاد)
من خالؿ ىذه الوقف ،اليسَتة مع (الناػد األييب عند العرب) ُب ىذه احلابَّ ،
الزمنيَّ ،ادلاعدَّة من بعثَّ ،
حىت هناي ،العضر األموي ديكن أف نسعخلش النعادج العالي:،
و َّ
يأيى
*الناد األييب ػ كاا ىو معلوـ ػ مرتبط بالنشاط األييب جبايع ينونو وأشكالو ،وقد يًت النَّشاط األييب ُب بداي ،الدَّعوة َّ
ذلك إىل يعور النَّاد.
الرغم من ذاؾ الفعور َّ
خاص ،الاوـ
حس مرىف وذوؽ سليم ،من َّ
يإف حرك ،النَّاد َّ
* على َّ
اسعارت ،وكانت معاحّْ ،
لكل من لو ّّ

وعامعهم ،وكانت ُب رلالها حرك ،انفعالي ،يطري ،ساذج ،،عدا بعض األحكاـ النادي ،الاريب ،من الناد العالي العلاي ادلعلل:
حديث اخلليف ( ،عار بن اخلطاب) عن شعر زىَت ،ورأي اإلماـ ( علي) ُب شعر امرئ الايس ،وتلك النفادض اليت جرت بُت
شعراٌ ادلسلاُت ونظرادهم من شعراٌ ادلشركُت.

 - 1ينظر:تاريخ الناد األييب عند العرب من العضر اجلاىلي إىل الارف الرابع اذلجري ،طو أمحد إبراىيم ،ص 52وما بعدىا.
 - 2ينظر :يراسات ُب ناد األيب العريب ،الدكعور /بدوي طبان ،،ص 115وما بعدىا.
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السامي ،الَّيت جاٌ ّٔا الدّْين احلنيف ،وأصبحت ادلالحظات
* جدَّت على ىذه احلرك ،مفاىيم جديدة نابع ،من العَّعاليم َّ
مهعم مبا يعناولو الشعراٌ من حيث مالٌمعو لعلك العَّعاليم أو سلالفعو ذلا.
البسيطُّ ،
األوؿ اذلجري ػ إذ نشأت ُب ذلك الوقت الطبا ،األوىل من العلااٌ
تعطور ػ
َّ
وخباصُ ،ب أواخر الارف َّ
* بدأت األحكاـ النَّاديَّ ،
الرواة ،الذين كاف ذلم الفضل ُب صياغ ،اللغ ،،ووضع قواعد ضلوىا وصريها ،يأيى ذلك إىل اتساع رلاؿ الناد األييب ،وأضيفت
إليو مااييس جديدةُ ،ب الشكل والوزف واألسلوب ،يبدأ النػُّاَّاي حياولوف تعليل ما يضدرونو من أحكاـ.
وتطوره ،وصوجا إىل مرحلُ ،ب الناد
السنُت ،أسهات ُب تادُّـ النَّاد األييب ُّ
* ىذه احلرك ،ادلاعدَّة لارف وثالث ،عاوي من ّْ
ادلوضوعي اجلايٍ ،بَّ العَّدوين.

مصادر البحث ومراجعو
ػ الارآف الكرمي برواي ،حفش عن عاصم الكوُب.
ػ األسدي ،عبيد بن األبرص بن عوؼ بن جشم ،ييواف شعر ،شرح /أشرؼ أمحد عذره ،يار الكعاب العريب ،بَتوت 1414 ،ىػ،
1994ـ.
ػ األصفهاين ،أبو الفرج علي بن احلسُت ،األغاين ،ياي  /مسَت جابر ،يار الفكر ،بَتوت ،لبناف ،ط ،2/ي.ت.
ػ األنباري ،أبو الربكات عبد الرمحن بن زلاد بن عبيد اهلل اجانضاري ،اإلنضاؼ ُب مسادل اخلالؼ ،ياي  /زلاد زلي الدين عبد
احلايد ،ادلكعب ،العجاري ،مبضر ،ط1961 ،4/ـ.
ػ اإليايي ،أبو يؤاي جاري ،بن احلجاج ،ييواف شعر ،إعدايالدكعور /زلاد يوسف صلم ،بَتوت ،ي.ت.
ػ البغدايي قدام ،بن جعفر بن زياي ،ناد الشعر ،ياي الدكعور /زلاد عبد ادلنعم خفاجى ،يار الكعب العلاي ،،بَتوت ،ي.ت.
ػ اجلوىري ،إمساعيل بن محاي ،الضحاح تاج اللغ ،وصحاح العربي ،،ياي  /أمحد عبد الغفور عطار ،يار العلم للااليُت ،بَتوت،
ط 1407 ،4/ى 1987 ،ـ.
ػ احلطيئ ،،جروؿ بن أوس بن مالك ،ييواف شعر ،اععٌت بو وشرحو /محدو طااس ،يار ادلعري ،،بَتوت ،لبناف ،ط1426 ،2/ىػ،
2005ـ.
ػ اخلالديَّاف :أبو بكر زلاد ،وأبو عثااف سعيد ،ابٍت ىشاـ ،األشباه والنظادر من أشعار ادلعادمُت واجلاىلي ،وادلخضرمُت ،حااو
وعل عليو /الدكعور السيد زلاد يوسف ،يار الشاـ للًتاث ،بَتوت ،لبناف ،ي .ت.
كثَت عزة ،أبو صخر ،كثَت بن عبد الرمحن بن األسوي بن عامر ،ييواف شعر ،حااو الدكعور /إحساف عباس ،يار الثااي،،
ػ اخلزاعي ّْ
بَتوت1971 ،ـ.
ػ الدينوري ،أبو زلاد عبد اهلل بن مسلم بن قعيب ،،الشعر والشعراٌ ،حا نضوصو وعل حواشيو وقدـ لو الدكعور /عار الطباع،
يار األرقم بن أيب األرقم للطباع ،والنشر والعوزيع ،بَتوت ،لبناف ،ط1418 ،1/ىػ1997 ،ـ.
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ػ العامري ،لبيد بن ربيع ،بن مالك أبو عايل ،ييواف شعر ،اععٌت بو /محدو طااس ،يار ادلعري ،،بَتوت ،لبناف ،ط 1425 ،1/ىػ،
2004ـ.
ػ العباسي عبد الرحيػم بن أمحد ،معاىػد العنضيش على شواىػد العلخيش ،ياي  /زلاد زليي الدين عبد احلايد ،عاَل الكعب،
بَتوت،لبناف1367 ،ىػ1947 ،ـ.
ػ العسكري ،احلسن بن عبد اهلل بن سهل ،كعاب الضناععُت ،ياي  /علي زلاد البيجاوي ،وزلاد أبو الفضل إبراىيم ،ادلكعب،
العضري ،،صيدا ،لبناف1406 ،ىػ1986 ،ـ.
ػ الارطِّب ،أمحد بن عبد ربو بن ساَل ،العاد الفريد ،ياي الدكعور /عبد آّيد الًتحيٍت ،يار الكعب العلاي ،،بَتوت ،ط،1
1404ىػ1983 ،ـ.
ػ الارشي ،عار بن عبد اهلل بن أيب ربيع ،ادلخزومي ،ييواف شعر ،يار الالم للطباع ،والنشر ،بَتوت ،لبناف ،ي.ت.
ػ الاَتواين أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي احلضري ،زىر اآلياب ومثر األلباب ،ياي  /يوسف على طويل ،يار الكعب العلاي،،
بَتوت ،لبناف ،ط 1417 ،1/ىػ1997 ،ـ.
ػ الاَتواين ،أبو علي احلسن بن رشي  ،العادة ُب زلاسن الشعر وآيابو وناده ،ياي  /زلاد زلي الدين عبد احلايد ،يار اجليل،
بَتوت ،لبناف ،ط1401 ،5/ىػ1981،ـ.
ػ ادلربي ،أبو العباس زلاد بن يزيد ،الكامل ُب اللغ ،واأليب ،ياي الدكعور /عبد احلايد ىنداوي ،يار الكعب العلاي ،،بَتوت،
لبناف ،ط1419 ،1/ىػ1999 ،ـ.
ػ ادلرزباين ،أبو عبيد اهلل زلاد بن عاراف بن موسى ،ادلوشح (م خذ العلااٌ على الشعراٌ ُب عدَّة أنواع من صناع ،الشّْعر) ،ياي /
علي زلاد البجاوي ،يار الفكر العريب ،الااىرة ،ي.ت.
ػ ادلوصلي ،أبو الفعح عثااف ابن جٍت ،سر صناع ،اإلعراب ،ياي الدكعور/حسن ىنداوي ،يار الالم ،يمش  ،ط1985 ،1/ـ.
ػ النهرواين ،أبو الفرج ادلعاَب بن زكريا ،اجلليس الضاحل الكاُب واألنيس الناصح الشاُب ،ياي الدكعور /زلاد مرسي اخلويل ،عاَل
الكعب ،بَتوت ،ط1413 ،1/ىػ1993 ،ـ.
ػ الوادلي ،طري ،بن العبد بن سفياف ،ييواف شعر ،شرحو وقدَّـ لو /مهدي زلاد ناصر الدين ،يار الكعب العلاي ،،بَتوت ،لبناف،
ط 1423 ،2/ىػ2002 ،ـ.
ػ ثعلب ،أبو العباس أمحد بن حيي بن يزيد الشيباين ،شرح ييواف زىيػر بن أيب سلاى ،قدـ لو ووضع حواشيو ويهارسو الدكعور /حنا
نضر ،يار الكعاب العريب ،بَتوت لبناف1424 ،ىػ2004 ،ـ.
ػ مجيل بثين ،،مجيل بن عبد اهلل بن معار العذري الاضاعي ،ييواف شعر ،يار بَتوت للطباع،
والنشر ،بَتوت 1402 ،ىػ1982 ،ـ.
ػ طبان ،بدوي أمحد ،يراسات ُب ناد األيب العريب ،مكعب ،األصللو ادلضري ،،الااىرة ،ط1395 ،7/ىػ1975 ،ـ.
ػ طو أمحد إبراىيم ،تاريخ الناد األييب عند العرب ،يار الالم للطباع ،والنشر والعوزيع ،بَتوت ،لبناف.
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ػ ععي  ،عبد العزيز ،تاريخ الناد األييب عند العرب ،يار النهض ،،بَتوت ،ط1406 ،4/ىػ1986 ،ـ.
ػ علم البياف ،يار النهض ،العربي ،للطباع ،والنشر ،بَتوت1405 ،ىػ1985 ،ـ.
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