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الديار مفتي صاحبالفضيلة رأيحرضة
الكتاب هذا يف املرصية

العالمة الفضيلة صاحب حرضة الجاهيل» الشعر يف كتاب «نقض الكتاب هذا عىل اطلع
الديار مفتي قراعة الرحمن عبد الشيخ املحقق األستاذ موالنا الشهري، والقدوة النحرير،

يأتي: ما بكتابة — هللا أيده — البليغ قلمه فتفضل املرصية

الرحيم الرحمن هللا بسم
ونارش الرحمة، رسول محمد سيدنا عىل وسلم هللا وصىل العاملني، رب هلل الحمد
عىل هللا ثبتهم ومن وصحبه آله وعىل الحق، إىل الخلق وقائد الحكمة لواء
أهل من داموا ما ضل من يرضهم فال الدين، يوم إىل الثابت بقوله الهداية

واليقني. والبصرية العزم
املفلولة بسيوفه اإلسالمية الحقيقة يحارب برح ما الباطل فإن وبعد،
جولة من اليوم عاد وقد جدوى. بغري خائبًا يرجع ثم الضئيلة، وشبهاته
املرسلني، سيد دين معاداة إىل الداعني بكتب املتأثرين من نفر إليها يدفعه
يعرضونه وظلوا لهم، راق ما منه فالتقطوا تضليل من فيها ما عىل سقطوا
هي جديدة بضاعة أنه زاعمني أبنائنا، من الطالب وأسماع قرائنا أنظار عىل
فضائله قامت بناء تقويض بذلك محاولني أفكارهم، ونتائج قرائحهم ثمرات
أهل هذا عملهم من فاستاء الراسخة، الحقائق من متني أساس عىل الشامخة
الشعر «يف عنوانها رسالة الكتب هذه ومن الرصيح. واألدب الصحيح العلم
جالله من وحط لإلسالم كيد فيه ما لكل بالتعصب صاحبها ُعرف الجاهيل»
يجمعها وأباطيل مزاعم عىل الرسالة هذه احتوت وقد وآله. عظمائه وفضائل
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افتتن خاصة لعقيدة والتعصب بالحقائق االستخفاف هو واحد وصف كلها
(السيد املدقق والفهامة املحقق العالم حرضة له فانربى بها. الرسالة مؤلف
الزيتونة وجامع بمرص األزهر الجامع علماء من التونيس الخرضحسني محمد
وعاد أهله، إىل انتحله ما فيه رد نزيًها، علميٍّا تحليًال الرسالة هذه فحلل بتونس)
املردود الكتاب مغامز إىل ونبه الواضحة، باألدلة األباطيل ودحض أصله، إىل به
ومكامن ضعفه موطن عن وأبان إليها، يرمي التي املرامي عىل ودل عليه،
الرفيع واألدب املتني العلم الجليل العمل بهذا خدم قد إنه ولعمري سخفه.
والعلم الدين عن هللا جزاه خري. إىل عليه املردود الكتاب رش بها تحول خدمة
الحمد أن دعوانا وآخر املخلصني. الصالحني عباده به يجزي ما أفضل والحق

العاملني. رب هلل
قراعة الرحمن عبد
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متهيد

الرحيم الرحمن هللا بسم

واستوثقت اإلسالم، كوكب بطلوع ابتدأت اجتماعية سلفنهضة فيما الرشقية األمم نهضت
املثىل. الحياة طريقة يف األمم هذه عيون وفتحت الحثيث سريها هدايته سارت حني

فروعها ومن واآلداب، والهمم األفكار يف األعىل األثر لها وكان النهضة هذه سادت
يف ساقها عىل واستوت أمية، بني لعهد العلمية مظاهرها تأخذ جعلت لغوية أدبية نهضة

العباس. بني أيام
فال سليم، وقلب موزون بذكاء الحقيقة ملتمًسا واألدب التاريخ كتب بيدك أمسك
يف وخاضوا اللغة أدب درسوا الذين أولئك إلجالل مطمئنة بنفس إال عنها تصدر أحسبك

البيان. وحكمة الترصف حسن يف الحسنة القدوة وكانوا البحث، فأمتعوا فنونه
وأخذ غاية عند التعليم وقف ثم حقبًا، واألدبية االجتماعية بنهضتيه الرشق تمتع
جفون إىل تدب غفوة فإدا العقول، نتائج به وتنمو املدارك به تسمو الذي الشأن غري شأنًا

زمامها. عىل تقبض أجنبية ويد إال منها تستفيق تكد ولم األمم هذه
فقعدت الرشق أمم مست التي العلل يف وجوههم يقلبون منا الحكمة أويل بعض هبَّ
اليأس موتة الناس وتنذر العلل هذه تصف مراقدها من أقالمهم وبعثوا عدًدا، سنني بهم

الخالص. ووسائل الحياة أسباب يف دروًسا عليهم وتلقي والخمول، والجبن
شب من وإىل مجد، من شاد ما وإىل حكمة، من يده يف كان ما إىل الرشق التفت
آبائهم تراث هو ما بني أبناؤه ليميز ماضيه إىل ينظر أخذ الرجال. أعاظم من مهده يف
العزة فتأخذهم شامخ مجد من لهم كان بما وليشعروا الغرب، من يقتبسونه ما وبني
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يكونوا أن يرضوا فال الرساة أولئك ذرية أنهم وليذكروا طريًفا، التالد إىل يضموا أن إىل
عبيًدا. للمستبدين

صالح جديد من يظهر بما يأخذون والكتاب الزعماء من الراجحة األحالم أولو أنشأ
قلوب يسلكوا أن والروية الحكمة بهذه فاستطاعوا نافع، قديم من أيديهم ينكثون وال

واالستقالل. والحرية العلم حياة إىل بها ويخطوا وحدة، يف األمة
ولو خالصها إىل األمم هذه تقدم يف يرغبون ال من الزاكية النهضة هذه إىل نظر
إيمانهم رشط يف تأخذ وآيات اجتماعية نظم فيه كتابًا األمم هذه بأيدي أن وعرفوا خطوة،
الذين القوم هؤالء من كان فما أصوله، غري عىل تسوسهم أن شأنها لسلطة يلينوا أال به
ذلك احرتام عن ورصفها القلوب فتنة إىل الوسيلة يبتغوا أن إال األمم إرهاق يستحلون

يبىل. ال وعز سامية حياة إىل بنا السائرة الوحدة هذه بناء تقويض والغاية الكتاب،
غري الخاذلة، الخطة هذه عىل لتعمل أقالمها وأرهفت اإلسالم، أدب عن طائفة فسقت
ال خفية يد يف يدها وضع من التاريخ به سينطق مما متحرجة وال األمة، بسخط مبالية

العليا. والكلمة النافذ العزم لها كان ألمة املكايد نصب إال لها شأن
عليه أكبَّت الذي الفن هذا إال تقصد ال وهي الفكر حرية باسم الطائفة هذه تلهج
بحجة سبيله يف جاهدوا رجال والغضمن اإلسالم هداية من النيل وهو ومساءها صباحها
حرية فيها يندبون مآتم يقيمون أنهم الرهط هؤالء رياء عىل شاهًدا ويكفي وإقدام. وعزم
ما عىل وترغمه الشعب ترهق أن للحكومة يكتبون: فيما ويقولون ينرصفون ثم الفكر،
الناظرة عينهم هو الجاهيل الشعر يف كتاب مؤلف أن إىل ظنك سبق ولو الئًقا. أمًرا تراه
يل ليس إذ الظن؛ هذا وبني بينك لخليت الغافلة؛ أمتهم مقاتل يف به يرمون الذي وسهمهم

سبيل. من الغالبة الظنون هذه عىل
احتفلت طائفة يغيظ موطئًا يطأ إنما الجاهيل» الشعر «يف كتاب يناقش الذي فالقلم
َكَفُروا الَِّذيَن هللاُ ﴿َوَردَّ العرب وفضل اإلسالم عىل القاضية الطعنة وحسبته الكتاب بهذا

َخرْيًا﴾. يَنَالُوا َلْم ِبَغيِْظِهْم
الخرضحسن محمد
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تقديم

الرحيم الرحمن هللا بسم

وعىل إبراهيم عىل صليت كما محمد، آل وعىل محمد عىل صل اللهم العاملني. رب هلل الحمد
مجيد. حميد إنك إبراهيم. آل

العهد، لهذا الناس سيألفه طريف، الجاهيل» الشعر «يف كتاب نقد من طرز هذا
ساخًطا سيلقاه حسني طه الدكتور بأن أثق وأكاد بعد، من القابلة األجيال أبناء وسيألفه
ذاك سخط من الرغم عىل ولكني ازوراًرا، عنه سيْزَورُّون أشياعه من فريًقا وبأن عليه،
وإقبال عنها، الناكب رضا من خري الحقيقة فِرضا النقد؛ هذا أذيع أن أريد هؤالء، وازورار

عليها. املظاهر إقبال من أجّل مريدها
ولو التهكم فن يف مؤلفه حذق من خربة عىل وكنت الكتاب، هذا نظري تحت وقع
فأخذت واد، كل يف بأشعتها الضاربة الشمس مطلع يف ولو والتشكيك اتسق، إذا بالقمر
نفضت وما خطابه، لحن إىل اللفظ رصيح من وينفذ لبابه، عن القرش يزيح بنظر أقرؤه
كل ويرد عالتها، عىل ينبه قلم إىل الحاجة شديدة رأيتها حتى فصوله، مطالعة من يدي
فلم العوز هذا وسداد املأرب هذا لقضاء القلم ندبت أن إال هو وما مستحقها. عىل بضاعة

عيلَّ. يتعاص
صدرت كما وأحكيها بحروفها، أنقلها أن بعد إال فقرات أو فقرة أنقد أال ارتأيت وقد
أتينا نتعرضملناقشتها، ولم سلفت جمل عىل يتوقف البحث موضع كان وإن منشئها، من
هذا كتابنا يكون حتى به، إال املناقشة فهم يتهيأ ال الذي للمعنى ضابط تلخيص يف بها

أمره. من استبانة عىل وهو البحث يف يدخل أن للقارئ ويستقيم بنفسه، قائًما
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الفصول. من طائفة كتاب كل ويحتوي كتب، ثالثة للنقد املعروض الكتاب يحتوي
فحص يف نأخذ ثم بموضعه والفصل الكتاب فنضع نسقها، عىل وفصوله كتبه أبقينا وقد

فقرات. من عنوانه تحت يدخل ما
وجدتنا فإن يستعذبه؛ اإلسالم يف غمز أو ينهبه، مقال يف الكتاب لذلك نغمض ال وإنا
عن الباحث حد نتجاوز ولم نقده، دائرة عن نخرج لم فإنا غمز أو نهب يف نحاوره
نحًوا سمعك عىل ألقى الذي فهو سمعه، يف ه فُمجَّ مالم فمك يف كان فإن لفظه؛ مقتضيات

يتدبرون. ال قوم حديث من
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الكتاباألول

تمهيد

يألفه لم جديد، العربي الشعر تاريخ عن البحث من نحو «هذا ص١: يف املؤلف قال
فريًقا وبأن عليه، ساخطني سيلقونه منهم فريًقا بأن أثق وأكاد قبل، من عندنا الناس
هذا أذيع أن أريد هؤالء وازورار أولئك سخط عىل ولكني ازوراًرا، عنه سيزورون آخر
يف طالبي إىل به تحدثت حني اليوم قبل أذعته فقد أقيده أن أريد أصح بعبارة أو البحث،

مائتني.» من أكثر إىل به تتحدث ما ا رسٍّ وليس الجامعة،
موقع القراء نفوس يف وإحرازه التأليف، شأن إلعالء تكفي ال البحث من النحو ة ِجدَّ
املقدمات وصدق النظر حكمة من فيه يتجىل ما بمقدار الكتاب وزن يرجع وإنما القبول،
نافًعا تخيله لقلنا: صائبًا أو نافًعا بكونه البحث هذا املؤلف نعت ولو النتيجة، ووضوح
الزور تعمد من لرباءته ووجدنا ظنه، إىل وقع ما حسب عىل نعته يف فجرى صائبًا، أو
القلم به ضاق حتى الوصف بهذا االغتباط يف جهًدا يأل ولم بالجدة وصفه ولكنه مخرًجا،

سآمة. القراء نفوس عنه وانزوت ذرًعا
قبل» من عندنا الناس يألفه «لم البحث من نحو إىل املؤلف يهتدي أن نتمنى كنا
وأخرى عربية كتب عىل أغار أن إال منه يكن فلم األمنية، بهذه تسمح أن الليايل أبت وقد
من نحو «هذا وقال: والتخيل الشك من خيوط يف نظمها وأقواًال آراء منها فالتقط غربية،

جديد!» العربي الشعر تاريخ عن البحث
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بمثله شعرت أني أعرف ما اقتناًعا البحث هذا بنتائج اقتنعت «ولقد ص١: يف املؤلف قال
الذي هو القوي االقتناع وهذا العربي، األدب تاريخ يف وقفتها التي املختلفة املواقف تلك يف
وال الساخط بسخط حافل غري الفصول، هذه يف ونرشه البحث هذا تقييد عىل يحملني

املزور.» بازورار مكرتث
شعر أنه يعرف ال التي القناعة هذه وأن البحث، هذا بنتائج قنع بأنه املؤلف ينبئنا
مكرتث وال ساخط بسخط حافل غري ونرشه البحث هذا تقييد إىل دفعته التي هي بمثلها
وأن وقتله،1 عثمان محارصة أنكر الغوطي عمر بن هشام بأن وننبئه مزور، بازورار
ملن — عنه هللا ريض — طالب أبي بن عيل ومحاربة الجمل وقعة أنكرا وعباًدا هشاًما
وال ساخط بسخط حافلني غري الدفاتر يف قيداه أو اإلنكار بهذا ألسنتهما وأطلقا خالفه2
بمثله، شعر أنه يعرف ال إيمانًا به وإيمانه ببحثه، الرجل فإعجاب مزور. بازورار مكرتثني

فتيًال. الحقيقة من يدنيانه وال قوة، من ذرة البحث يكسبان ال

آخرين، عىل وشق قوًما أسخط وإن البحث هذا أن إىل مطمنئ «وأنا ص١: يف املؤلف قال
املستقبل عدة األمر حقيقة يف هم الذين املستنريين من القليلة الطائفة هذه فسرُييض

الجديد.» األدب وذخر الحديثة النهضة وقوام
صانعي من أحد يعجز وال أدبًا، ليمحو صنع كتاب وكم ا، حقٍّ ليطعن صنع كتاب كم
الطائفة فسرييضهذه قوًما أسخط وإن البحث هذا إىل مطمنئ وأنا يقول: أن الكتب هذه
واإلطراء، املديح ألقاب من اللغة تحمله ما كل عىل الطائفة هذه وصف يف ويأتي املستنرية.
نفوس يف كتابه ويأخذ اطمئنانه يصدق أن طريًقا إليه يهتدي وال يعجزه الذي ولكن
اللهجة، وصدق الحجة بزمام تقاد إنما الطائفة هذه فإن الرضا، مأخذ املستنرية الطائفة

براقعها. غري يف تخرج الباطل من وشبه مواضعها، عن تحرف بكلمات ال

ورأى بينهم، اللجاج من فيها اشتد وما والجديد القديم ملسألة الناس تناول املؤلف ذكر
يتجاوزون يكادوا لم ألنهم أطرافها؛ جميع من املسألة يتناولوا لم أنفسهم املختصمني أن
التي واأللفاظ واملعاني الفنون هذه يف تصطنع التي واألساليب وشعر نثر من األدب فنون

املواقف. 1
للزركيش. املحيط البحر 2
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«ولكن ص٢: يف قال ثم عقله، نتيجة أو نفسه عواطف عن الشاعر أو الكاتب بها يعرب
عن العلمي البحث يتناول وإنما الشعري، أو الكتابي الفن يتناول ال آخر وجًها للمسألة

فنونه.» وتاريخ األدب
األلفاظ إىل إما الوجوه هذه ومرجع مختلفة، وجوه إىل األدب بحث يف النظر يذهب
وهو واملعنى، اللفظ غري غرض إىل وإما تصويرها، وكيفية املعاني إىل وإما وتأليفها،
الغرضني يف البحث تناولوا الناس بأن املؤلف اعرتف وقد فنونه. وتاريخ األدب عن البحث
خاضغماره من أول أنه وسيزعم الثالث، الغرض إىل يتجاوزوهما لم أنهم وزعم األولني،
عىل نظرهم يقرصوا لم الناس بأن يشهد األدبية العلوم عىل والقائم غباره. بالنقد ونفض
يعزى بمن صلته يف البحث إىل تجاوزوهما بل ومعانيه، ألفاظه ناحية من الشعر نقد
أن عن الظروف به قعدت الذي بحثهم آثار من يشء نقل إىل املؤلف وسيضطر إليهم،

صوابًا. ويقول يتخطاه

ال القدماء، قال ما وتاريخه األدب يف نقبل أن إما اثنني: بني «نحن ص٢: يف املؤلف قال
أن لنا يتيح والذي بحث كل منه يخلو ال الذي اليسري املقدار بهذا إال النقد من ذلك نتناول
ضل أو الكسائي واهتدى يوفق، لم أو عبيدة أبو ووفق أصاب أو األصمعي أخطأ نقول:
أقول أن أريد فلست أنسيت، لقد البحث. موضع كله املتقدمني علم نضع أن وإما الطريق؛
وتاريخه األدب يف القدماء قال مما شيئًا نقبل أال أريد الشك، أقول أن أريد وإنما البحث

الرجحان.» إىل ينتهيان فقد اليقني إىل ينتهيا لم إن وتثبت بحث بعد إال
أنظارهم ويقلبون استطاعوا، ما العلوم يف يبحثون والحديث القديم الناسيف برح ما
يتجاوزها. ال حدود أو عنها، الباحث يلوي ال خطة هناك وليس أرادوا. كيف الفنون يف
قانون عىل أقوالهم ويعرضوا باملرصاد، الكتاب لهؤالء يكونوا أن إال النقاد العلماء عىل وما
فينسفوها وزنها يطيش أن وإما ذكًرا، لها فريفعوا وزنها يرجح أن فإما الصحيح، العلم

نسًفا. الرائعة بالحجج
الكسائي. وضل عبيدة، أبو يوفق ولم األصمعي، أخطأ يقول: أن املؤلف فللمؤلفوغري
أو بحثه يف يتحرى أن رشط عىل الشك، أو البحث موضع كله املتقدمني علم يضع أن وله
أن اآلتية الفصول إليك وستفيض علم، وراء ويسعى حقيقة ينشد بأنه يشهد أدبًا شكه

لقاء. غري إىل واملنطق األدب ذهب ولو عاطفته إرضاء عىل حريص املؤلف
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وال بتغيري يناله وال القدماء تركه حيث يشء كل يدع األول «املذهب ص٣: يف املؤلف قال
رأًسا العلم فيقلب الثاني املذهب أما رفيًقا؛ ا مسٍّ إال وتفصيله جملته يف يمسه وال تبديل،

كثريًا.» شيئًا منه يمحو أن أكثره يمح لم إن وأخىش عقب، عىل
ا مسٍّ املؤلف سماه ما وهي ضيقة دائرة يف املناقشة أو املتابعة مذهب مذهبان: هما
جرف يف تسقط أو الحق وجهها عىل تقوم حتى الرواية أو النظرية نقد ومذهب رفيًقا،
استطاعوا به العمل عىل منهم فريق ولقوة الرشق، لعلماء معروف املذهب وهذا الباطل،
تُخلط زائفة أقوال من الرشيعة وينقوا أوهامها، من كثريًا القديمة الفلسفة عن يزيحوا أن
ملن مزية وال مصنوعها، من وافر نصيب عن فيكشفوا اللغة آداب وينقدوا بحقائقها،
جملته يف يمسوه لم بمن وازنوه وإذا عقب، عىل رأًسا العلم يقلب مذهب عن الناس يحدث
بخاًرا، مبحث كل حول يطلق بأنه إال عنهم يرجح ال وجدوه رفيًقا، ا مسٍّ إال وتفصيله

غباًرا. صحيفة كل فوق ويثري

فيها وننتهي ندرسها أن نريد الجاهيل الشعر مسألة يدينا «بني ص٣: يف املؤلف قال
يسري، سهل عليهم واألمر معبدة، واضحة أمامهم فالطريق القديم أنصار فأما الحق، إىل
عىل ومرصواألندلس وفارس والشام العراق يف األمصار علماء من القدماء أجمع قد أليس
قد أليس الشعر؟ من كثريًا وقالت اإلسالم قبل عاشت قد الشعراء من كثرية طائفة أن
مضبوطة محفوظة معروفة أسماء الشعراء لهؤالء أن عىل أنفسهم العلماء هؤالء أجمع
لهؤالء أن عىل العلماء هؤالء أجمع قد أليس فيها؟ يختلفون يكادون وال الناس يتناقلها
حتى الناس، عنهم وتناقله رواتهم عنهم حفظه واملقطوعات القصائد من مقداًرا الشعراء
كان وإذا أيامنا؟ إىل يبقى أن هللا شاء ما منه وبقي الكتب يف فدون التدوين عرص جاء
آثار إلينا ونقلوا وضبطوها الشعراء أسماء لنا فرووا كله هذا عىل أجمعوا قد العلماء
يكن لم فإذا إليه، مطمئنني به راضني قالوا ما نأخذ أن إال يبق فلم وفرسوها، الشعراء
أنصار مذهب يجاوز أن دون هذا يستطيع فهو ويحقق وينقد يبحث أن من بد ألحدنا

القديم.»
اإلسالم اعتنقوا الذين الشعراء فإن الشعر، من قسًطا الجاهلية لألمة أن يف مراء ال
الجعدي والنابغة نويرة بن ومتمم رواحة بن هللا وعبد مالك بن وكعب ثابت بن كحسان
سبقوهم رجال أثر عىل فيه اقتدوا بل ابتداًعا، املنظوم هذا يبتدعوا لم زهري بن وكعب ولبيد
إىل طبقة من فيها ينتقل الشعر يزال ال طبقات عىل الرجال هؤالء وكان الدهر، من بحني

اإلسالميني. هؤالء شعر بها ظهر التي املنزلة بلغ حتى أخرى
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وغري قبائلهم لدى معروفة أسماء الشعراء ألولئك يكون أن فيه النزاع يحسن ال ومما
قبائل إىل يتجاوزها أن الشأن بل قبيلته حدود عند البليغ الشاعر شعر يقف ال إذ قبائلهم؛

قليًال. إال عنه يتأخر قائله اسم يكاد وال الشعر فيسري أخرى،
وإنشادها، األشعار حفظ يف عنايتهم يفرغون كانوا الجاهلية يف العرب أن الثابت ومن
قصائد من يبقى أن يقتيض ما وهذا مرتقى. بعده ليس ما إىل الشاعر مقام ويرفعون
ما عىل حرًصا الناس عنهم وتتناقله الرواة تحفظه مقدار ومقطوعاتهم الشعراء أولئك

وبالغة. حكمة من فيه
بالشعر العرب عناية وكانت أسماء، لشعرائهم وكان شعر للجاهلية كان وإذا
نسبة يف النظر إال يبق لم أخرى، بعد طبقة الرواة ألسنة عىل وتداوله حفظه تستدعي
عندما بحثه يف نخوض ما وذلك النسبة، بهذه الثقة مبلغ ويف بأعينهم، شعراء إىل الشعر

عنه. الحديث يف املؤلف يقع
عليه: قال مذهبًا إليهم وعزا القديم، أنصار لهم: يقال فريًقا ههنا أن املؤلف يدعي
ومن املذهب، هذا ما ندري ال ونحن مجاوزتها. الباحث عىل وحجر دائرة لألدب رسم إنه
يضيق بيانه أن عرف املؤلف يد يف يده وضع الذي الرهط أن إال نفهم وال األنصار، هؤالء
أبناء استدراج يف كافية يحسبها ألقاب اخرتاع إىل فالتجأ مآرب، من نفسه يف ما قضاء عن
إىل الداعي سموا حتى الجديد»، و«أنصار و«جديد» «قديم» فقال: املآرب، تلك إىل الرشق

«تجدًدا». الخالعة: وسموا «رجعيٍّا» العفاف:

الضبط يف وتفاوتوا االختالف، بعض الرواية يف اختلفوا قد «فالعلماء ص٣: يف املؤلف قال
ولنقل: ضبط، عىل ضبًطا ولنؤثر رواية، عىل رواية ولنرجح بينهم فلنوازن بعضالتفاوت،
وفنونه األدب يف ولنذهب ثعلب. يوفق ولم املربد ووفق الكوفيون، وأخطأ البرصيون أصاب
وهو القديم، أنصار مذهب وهذا االجتهاد؛ باب أغلق أن بعد الفقه يف الفقهاء مذهب
وكتبها الحكومة مدارس عليه ومضت أيًضا، الرسمي املذهب وهو مرص، يف الذائع املذهب

واختالف.» تفاوت من بينها ما عىل ومناهجها
رواية ترجيح عند يقف ال أن فللمؤلف قيد، يف الباحث يضع مذهبًا األدب يف نعرف ال
للمربد واالنتصار الكوفيني، عىل للبرصيني والحكم ضبط، عىل ضبط وإيثار رواية، عىل
والبرصيون تحريف، الضبطني وكال مصطنعة، الروايتني كلتا يقول: أن وله ثعلب، عىل
يقطع أن وله التوفيق، من محروم كالهما وثعلب واملربد عماية، يف جميًعا والكوفيون
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يأتي أن إال عليه وليس األرض، من قاطبة الشعراء ينفي وأن وقائله، شعر كل بني الصلة
َعِليٌم﴾. ِعْلٍم ِذي ُكلِّ ﴿َوَفْوَق قوله: يف القرآن حكمة ينىس وال املعقولة طرقه من البحث

ما إىل البحث يف التوسع ينكر أدبي مذهب بوجود يعتقد املؤلف بأن أثق ال وأكاد
املواضع بعض يف األدب عن يتنحى أن عىل صمم أنه إال أراه وال النحرير، العالم يستطيع
الجاهل صوت يسمعوا أن يأبون املؤمنني أن عرف وحيث اإلسالم. يف الطعن ويقيضمأرب
األدب يف أن من كتابه طالع يف به ينادي بما الالذعة األقوال تلك يحمي أن رأى دينهم، عىل
جديد بحث كل إىل ينظرون أنصاًرا املذهب لهذا وأن الفكر، حرية عن يرىض ال مذهبًا
املحرتسني أن للناس يخيل أن أمكنه حذًرا، العلم أويل من كتابه لقي إذا حتى شزًرا، نظًرا

… القديم األدب ملذهب ينترصون إنما منه

هذا وال األدب، يف املستحدثة األلفاظ هذه تخدعك أن ينبغي «وال ص٤: يف املؤلف قال
من شيئًا فيه يدخل أن ويحاول عصور، إىل األدبي التاريخ يقسم الذي التأليف من النحو

املوضوع.» وال اللباب يمس ال واألشكال، بالقشور عناية كله فذلك والتنظيم، الرتتيب
الكاتبني سبيل أن عىل الكتاب بهذا الشاهد سيقيم املؤلف أن الجملة هذه قراء يخال
مس حتى البحث غاصيف الذي هو وأنه واألشكال، بالقشور إال يمر ال قبله اللغة آداب يف
من ينتقل هو فإذا متيقظة، وأذهان مستبرشة بقلوب الكتاب فيقرأون واملوضوع، اللباب
أن حسب كتب من أو واألشكال، القشور تعُد لم أنها عليها ادعى كتب من استعاره حديث
خرب نفي إىل اإلنتاج، رشائط عن انفلت حديث إىل مستوًرا، حجابًا الرشق أدباء وبني بينها
وتصدية القديم أنصار عىل مكاء وذاك هذا خالل ويف سلطان، من به له ما نفيًا الصادق
األدب رأس انقلب وهنالك وموضوعه، األدب لباب املؤلف يسميه ما ذلك الجديد. ألحالف

عقبه. عىل

وقد شيئًا فيه يغريوا أن لهم كان وما شيئًا. األدب يف يغريوا لم «هم ص٤: يف املؤلف قال
االجتهاد باب األدب يف أنفسهم عىل وأغلقوا القدماء، قال ما إىل باالطمئنان أنفسهم أخذوا

الكالم.» يف واملتكلمون الفقه يف الفقهاء أغلقه كما
إىل السبيل يجد وال الظنون، مسالك عىل إال الباحث إليه يسعى ال ما الحقائق من
األدب فتغري القبيل، هذا من األدب تاريخ مباحث وأكثر الراجح، االحتمال فوق بما أخذه
مرصاعيه عىل مفتوًحا بابه يزال ال شاعر، إىل بيت أو قصيدة نسبة يف البحث معنى عىل
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تنبت لم سبيله يف تعمل أن يمكنها التي األقالم فإن عقبه عىل رأسه بقلب تغيريه وأما
بعد.

يف تكبو أن من يربئها أو يشء، لكل تبيانًا األدب مؤلفات يف أن يدعي ممن فلسنا
منه، الخالص يستطاع ال ما فذلك دخل، عىل رواياتها بعض تنطوي أو املباحث بعض
ونعيه «ديكارت» منهج عىل قبضه من الرغم عىل الجاهيل» الشعر «يف كتاب: صاحب وهذا
إىل البحث من الجديد النحو هذا من كثري يف اطمأن قد القدماء، يقوله ما إىل االطمئنان
عاطفة ذو إال يقبله ال ما الروايات تلك يف أن وسنريك وغريه، األغاني صاحب يرويه ما

ثائرة.

عقبات ذات ملتوية معوجة بأنها أمامهم الطريق ووصف الجديد أنصار عن املؤلف تحدث
ال ألنهم «ذلك ص٥: يف قال ثم وريث، أناة يف إال يمضون يكادون ال وهم تحىص، تكاد ال
خلق فقد واالطمئنان، اإليمان هذا يرزقوا لم هم أو اطمئنان، وال بإيمان أنفسهم يأخذون
يف يخطوا أن يريدون ال وهم رضا، واالضطراب القلق ويف لذة الشك يف تجد عقوًال لهم هللا
كان أم القديم وأنصار القدماء وافقوا عليهم وسواء موضعها، يتبينوا حتى خطوة األدب

الخالف.» أشد وبينهم بينهم
صحة يف الشك أثر إال البحث وما نقاد، عالم كل دأب الرواية أو الرأي يف البحث
جهالة، يف بصاحبه ينحدر وقد للعلم، ذريعة يكون قد والشك الرواية، صدق أو الرأي
والثاني العاقبة، محمود واألول متأخًرا. وال عنه متقدًما يجد فال القلب فيه تلجلج وربما
تجد أن وهيهات للضمري، وعنت الصدر يف حرج الثالثة واألنواع فيهما، خري ال والثالث

الحكمة. اعتناق يف إال لذة ال إذ لذة؛ منها واحد يف النفوس
من رضب أنها عىل كلمته نحمل أو لذة؛ الشك يف أن زعمه يف للمؤلف نغمض قد
نكتمه وال وسائلها، بعض إىل وينقله بحقيقة يختص معنى إىل الخيال يعمد فقد الشعر،
تنطبق ال حالهم بها رشح التي النعوت هذه ألن الجديد؛ أنصار يف نعده ال اآلن منذ أننا
يكاد ال وهو وريث، أناة يف إال يمضون يكادون ال الجديد فأنصار البحث، يف سريته عىل
عقبات ذات ملتوية معوجة أمامه الطريق بأن يحس ال كأنه واندفاع، عجل يف إال يميض
يف يعثر ال وهو اطمئنان، وال بإيمان أنفسهم يأخذون ال الجديد وأنصار تحىص، تكاد ال
عليها قبض إال العقيدة بزيغ أحًدا ترمي أو الرشق عظماء من رجل سرية تخدش رواية

فاختة! عن مسيلمة رواها ولو جامًدا إيمانًا بها وآمن يديه بكلتا
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والشك، بالتحفظ يلقونه وإنما القدماء قال ما إىل يطمئنون ال «هم ص٥: يف املؤلف قال
واطمئنانًا.» ثقة القدماء من يجدون حني الشك يملكهم ما أشد ولعل

فيمر وريث» أناة يف إال يمضون يكادون «ال الذين الجديد أنصار ميزة املؤلف نيس
عن ديكارت مبلٌغ من موضعها. يتبني أن قبل الخطوة فيه ويخطو عجل عىل البحث يف

واطمئنانًا». ثقة القدماء من يجدون حني الشك يملكهم ما «أشد أن مذهبه أنصار
شك يخف كيف أدري وال الشعراء، عليها يغبطه مبالغات يف ينساب املؤلف إن
عىل يجدهم حني شكه ويشتد فيه، الرتدد من يشء عىل القدماء يرى حيث األمر يف الباحث
منزلة الباحث نظر يف نازلة باألمر ثقتهم تكون أن املحتمل من له. واطمئنان منه ثقة
إهمالهم أو األمر يف ترددهم عند شكه لحال مساوية عندها شكه حال فتكون العدم،
فوق شك إلثارة علة لألمر واطمئنانهم ثقتهم تكون أن املعقول من وليس فيه، النظر

عنه. أذهانهم انرصاف أو األمر يف ترددهم عند يجده الذي الشك

إجماع فيتجاهلون الجاهيل، الشعر مسألة يدرسوا أن يريدون «هم ص٥: يف املؤلف قال
جاهيل شعر هناك كان فإن جاهيل؟ شعر أهناك ويتساءلون: عليه، أجمعوا ما عىل القدماء
طائفة يف ويمضون غريه؟ من يمتاز وبم مقداره؟ وما هو؟ وما معرفته؟ إىل السبيل فما
األفراد.» جهود إىل ال العلمية الجماعات جهود وإىل وأناة روية إىل حلها يحتاج األسئلة من
الشعر أنباء عن يتساءلوا أو القدماء، عليه أجمع ما يتجاهلوا أن الجديد ألنصار
يف بدع وال آخرها. عىل النظر يأتي ال سلسلة أسئلتهم حلقات من يصوغوا حتى الجاهيل
يتفقه أن الكاتب فضل وإنما بها، النطق يسهل وألفاظ مأخذها يقرب معان فإنها األسئلة
اللهج وهو — املؤلف نر لم ونحن وترىض. تطمنئ حتى عنها بالجواب ويمتعك املسائل يف
أهناك قولهم: وهو األول السؤال خال ما األسئلة هذه من شيئًا حل قد — الجديد باملذهب
يف يبحث ولم يتىل، شعًرا للجاهلية أن اآلتية الفصول بعض يف حرر فإنه جاهيل؟ شعر
مقداره يفصل أو حقيقته يرشح أو الجاهيل الشعر معرفة إىل السبيل فريينا املسائل سائر
ال حتى الجاهيل الشعر هذا فأنكر ملتوية دونها الطريق رأى وكأنه مميزاته. عىل يأتي أو

… ويشقى األسئلة هذه حل يف نفسه يجهد

وعاربة وبائدة، باقية إىل ينقسمون العرب أن يعرفون ال «هم ص٥: يف املؤلف قال
وطرفة القيس امرأ أن وال إسماعيل، ولد من وهؤالء جرهم، من أولئك وال ومستعربة،
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أن ويرون ذلك، يرون كانوا القدماء أن يعرفون ولكنهم املطوالت، هذه قالوا كلثوم وابن
مخطئني.» أم مصيبني القدماء أكان يتبينوا

من شيئًا يلقي القرآن فإذا ناحية، كل يف عنها بالبحث وذهبوا العرب بشؤون القدماء ُعِنَي
ووعاة وقائعهم، وبعض أنسابهم عن الحديث يتناقلون األخبار عىل والقائمون أنبائهم،
مصادره من بينة عىل وهم تلقوه ما فأخذوا ومنثورهم، منظومهم من قسًما يحملون األدب
وضع، أو شك أو ظن أو يقني من بها يليق فيما املصادر هذه فأنزلوا املراتب، املتفاوتة
علمهم، منتهى عىل بك ووقفوا روايتهم طرق يف برصك وفتحوا أسانيدهم رسدوا ما ولشدَّ
واللغة التاريخ يف به يوثق هذا أن تعرف أن عليك امليسور فمن نقدهم، وجوه يكتموك ولم
وإنكار اللغة. علوم وال التاريخ يقيضيف ال واآلخر التاريخ، دون اللغة يف عليه يعول وذاك
مقالة «ذيل يف املؤلف عليه عثر مما ومستعربة، وعاربة وباقية، بائدة إىل العرب انقسام
غري فصل يف واملستعربة والعاربة والبائدة الباقية وبحث الذيل كالم وستسمع اإلسالم» يف

بعيد.

جليلة عظيمة املجددون يذهبه الذي املذهب لهذا الالزمة «والنتائج ص٦: يف املؤلف قال
فيما يشكون أنهم وحسبك آخر، يشء أي إىل منها أقرب األدبية الثورة إىل فهي الخطر،

فيه.» شك ال حق أنه عىل الناس أجمع ما يجحدون وقد يقينًا، يرونه الناس كان
راشدين ثواًرا أرانا وقد أطواره، يف التاريخ عرفها التي الحوادث من الفكرية الثورات
النفوس ومخاتل فكرية، بثورة قائم حكمة إىل الغاوية األمة فداعي مبطلني، وآخرين
تحسن الفكرية الثورة كانت وإذا فكرية. ثورة عىل عامٌل غيٍّا رشدها مكان ليجعل الغافلة
هي هل املؤلف: إليها يرمي التي الثورة عن نتسائل أن وجب أخرى، تارة وتيسء تارة
يعلم ال ما صدرها يف وتكن األدب راية تحت رأسها تضع ثورة هي أم خالصة، أدبية ثورة

العلم؟ يف والراسخون هللا إال تأويله
يسوقها التي الغنائم جملة يف وعده يقينًا، الناس يراه فيما بالشك املؤلف واحتفال
ال الذي الشك إىل ولو يقينًا يرونه عما الناس الغرضرصف بأن يشعر الجديد، املذهب

شيئًا. العلم من يغني

تاريخ. أنه عىل الناس اتفق ما أو التاريخ تغيري إىل ينتهون قد «فهم ص٦: يف املؤلف قال
فيها.» الشك يباح يكن لم أشياء يف الشك إىل ينتهون قد وهم
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ما أو التاريخ تغيري إىل فينتهي سويٍّا بًرشا تلد أن الجديدة الثقافة عىل الجائز من
يف املؤلف يمثله ما البحث طريق ابتداع يف مبلغها كان وإذا تاريخ. أنه عىل الناس اتفق
تلد أن لها يأن ولم أشدها تبلغ لم أنها اعتقاد إىل مضطرين أنفسنا رأينا الكتاب، هذا
يقيض ممن لست هللا! أستغفر تاريخ. أنه عىل الناس اتفق ما تغيري عىل القدير البرش ذلك
ال تاريخ، أنه عىل الناس اتفق ما تغيري عن املؤلف يد فقصور الجماعة، عىل الفرد بحكم
غري عىل مرضوب مذهبها أن أو باإلفالس، عليها مقيض الثقافة تلك أن عىل شاهًدا يكفي
مقدمات ذات أقيسة تأليف إىل يهتدون ال املنطقي القياس درسوا ممن كثريًا فإن أساس،
والحذق القوة يرزق ولم خربة الجديد املذهب قتل املؤلف ولعل صادقة، ونتائج محكمة

تطبيقه. يف

أنتهي ما الناس إىل أعلن أن وأحب أبحث أن وأحب أفكر أن «أحب ص٦: يف املؤلف قال
عيلَّ سخطهم أو عني الناس رضا من نصيبي آخذ أن أكره وال والتفكري، البحث بعد إليه

يكرهون.» أو يحبون ما إليهم أعلن حني
الناسسوى سخط يثري ما فيه ليس أن الجاهيل» الشعر «يف كتاب قرأ من كل يعرف
اعتاد الذي الشذوذ أو الخطأ هو إنما هذا عدا وما غمًزا، أو رصاحة اإلسالم يف طعنًا كان ما
إنه املؤلف: يقول التي فاآلراء إذن وأناة، برفق وتقويمه طمأنينة، يف سماعه العلم أهل
عائد هو ما وأما والغمز، الطعن آراء هي إنما سخطهم من الرغم عىل الناس إىل سيعلنها
حاجة يف أنفسهم يروا ولم آخرون، ُكتاب أمثاله إىل أو إليه سبقه فقد وتاريخه األدب إىل
يسخطون بأنهم الناس اتهام إىل وال الرأي، إعالن سبيل يف األذى باحتمال التبجح إىل
يف ناقشها من ومنهم بالرضا، مؤلفاتهم ى تلقَّ من الناس ومن األدبية، املباحث لتحقيق

مسرتيض. ونَفس سكينة

رصاحة يف به أحدثك أن أحب بما وألحدثك هللا، عىل فألعتمد «وإذن ص٧: يف املؤلف قال
الُكتاب من املهرة يسلكها التي الطرق هذه الحديث هذا يف وألجتنب وصدق، وأمانة

كثري.» االحتياط من ويشء وأناة رفق يف يألفوا لم ما الناس عىل ليُدخلوا
يف وألحدثك لقوله: تبتسم بك وكأني هللا، عىل فألعتمد لقوله: يبتسم باملؤلف كأني
املهرة طرق اجتنب أنه وادعائه رصاحة، يف وألحدثك لقوله: نبتسم ونحن وأمانة، صدق
سطا أنه والواقع واحتياط، رفق يف يألفوا لم ما الناس عىل يُدخلون حيث الُكتاب من
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كثري يف فسلك الغمز حرفة يسلو أن قلمه وأبى غليظ، بلسان النبوة ومقام القرآن حول
الجاهيل الشعر يف البحث ظاهرها عبارات صوغ يف الُكتاب من املهرة طرق املواضع من
من لتقاطر العبارات هذه تعرص أن صح ولو املؤمنني، سبيل غري إىل الدعاية وباطنها

كثري. وفسوق فاحش قذف خاللها

الشعر قيمة يف شككت أني هو الحديث هذا يف به أفجؤك يشء «وأول ص٧: يف املؤلف قال
حتى وأتدبر وأقرأ وأفكر أبحث فأخذت الشك، عيلَّ ألح قل أو الشك، يف وألححت الجاهيل،
املطلقة الكثرة أن ذلك اليقني، من قريب فهو يقينًا يكن إال يشء إىل كله هذا بي انتهى

يشء.» يف الجاهلية من ليست جاهليٍّا شعًرا نسميه مما
لهذا وتعرض ومصنوع، مزور الجاهيل الشعر أن ادَّعى قد مرغليوث الدكتور كان
من «محمد» مادة ويف ص٣٩٧ ١٩١٦ سنة امللكية اآلسيوية الجامعة مجلة يف البحث
وممن ص٦: ١٩٠٥ سنة املطبوع «محمد» كتابه ويف والعقائد» األديان معارف «دائرة
سنة املطبوعة املفضليات ترجمة مقدمة يف َليَل جيمس تشارلس الرس عليه للرد تصدى
سنة الصادرة امللكية اآلسيوية الجامعة مجلة يف وكتب مرغليوث الدكتور عاد ثم ،١٩١٨
الجاهيل، الشعر يف الشك نظرية إىل جرت التي الشبه عىل فيه أتى مسهبًا مقاًال ١٩٢٥
جاهيل شعر وجود يدعون األموي العرص نهاية حوايل يف املسلمون «بدأ بقوله: فابتدأه
أما بقوله: وأنهاه منه.» األعظم الجزء جمعوا أنهم زعموا حتى بذلك يكتفوا ولم عربي،
يسلك ما فخري إسالمي، أنه أو عتيق عهد إىل يرجع هو هل الجاهيل: الشعر عن الجواب

حرية. يف موقعة أمامنا املوجودة األدلة ألن عنه؛ اإلحجام
يف إال مرغليوث عن يفرتق ولم الجاهيل، الشعر يف الشك نظرية عىل أغار فاملؤلف
إليها استند التي الشبه وأقوى النظرية أصل فأخذ جاهليٍّا، شعًرا هناك بأن تسليمه
ألححت بقوله: ويداعبك الجاهيل، الشعر يف شككت أني هو لك: يقول وجعل «مرغليوث»

املداعبة. هذه من خري وأمانة صدق يف والحديث الشك. عيلَّ ألح قل أو الشك، يف

تمثل إسالمية فهي اإلسالم، ظهور بعد مختلقة منتحلة هي «إنما ص٧: يف املؤلف قال
الجاهليني.» حياة تمثل مما أكثر وأهواءهم وميولهم املسلمني حياة

دينية: معاني تحتوي أمثلة الجاهيل الشعر من ساق أن بعد مرغليوث الدكتور وقال
وقال اإلسالم.» هو إنما به يدينون الشعراء هؤالء كان الذي الوحيد الدين أن «والحقيقة
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وليسوا يشء كل يف مسلمني كانوا بل الوثنية ألسنة يكونوا لم الشعراء «إن آخر: موضع يف
اسًما.» إال بجاهليني

وهي بنكتة الثاني عىل يفوق املؤلف أن بيد املعنى هذا عىل ومرغليوث املؤلف توارد
يف والعرب والخشونة، والغلظة والغباوة الجهل يمثل الجاهيل الشعر هذا إن سيقول: أنه
إسالمية األشعار هذه إن هنا: وقال رقيقة، وعواطف وذكاء علم أصحاب كانوا الجاهلية
حياتهم من أرقى املؤلف نظر يف اإلسالم قبل العرب حياة أتكون إذًا املسلمني. حياة تمثل
خلل عن ال الحقائق يمسخ قد املؤلف أن سوى معنى لهذا وليس مسلمني. صاروا أن بعد
يسأموا. ال حتى القراء ليضحك يمسخها وإنما العاطفة، مع اندفاع عن وال التفكري يف

ا جدٍّ قليل الصحيح الجاهيل الشعر من بقي ما أن يف أشك ال «وأكاد ص٧: يف املؤلف قال
األدبية الصورة استخراج يف عليه االعتماد ينبغي وال يشء، عىل يدل وال شيئًا، يمثل ال

الجاهيل.» العرص لهذا الصحيحة
كثرته أو الجاهيل الشعر أن تنتج مقدمات أنها بزعم مطولة فصوًال املؤلف سيعقد
بيده يبقى ال حتى الفصول تلك يف وسنناقشه يشء، عىل تدل وال شيئًا تمثل ال املطلقة
يكون أن أما والجديد، القديم فيه يختلف ال ما وهو تزويًرا الجاهيل الشعر يف أن سوى
يكون بحيث املطلقة الكثرة عىل أتى أو بأرسه الجاهيل الشعر عىل استحوذ قد التزوير
يقوم وال رواية عىل تتكئ ال فدعوى يشء، عىل يدل وال شيئًا يمثل ال ا جدٍّ قليًال الصحيح

برهان. بجانبها

يف أتردد ال ذلك مع ولكني النظرية، لهذه الخطرة النتائج أقدر «وأن ص٧: يف املؤلف قال
وإذاعتها.» إثباتها

عىل وأتى نشأتها عن تحدث املؤلف أن لو خطرة نتائج من النظرية لهذه ليس
منقًحا أو لها، مؤكًدا يراه ما عليها زاد شاء إن ثم إليها، مرغليوث نظر لفتت التي الوجوه
الناس إنكار أن خطرة بنتائج تأتي ال نفسها يف النظرية أن عىل والدليل أطرافها. لبعض
املسلمة، األمة شعور ملس املقتضبة أقواله هاجته إنكار هو وإنما أصلها، إىل يتوجه لم
نظرية عىل يده يضع املؤلف رأوا أن الُكتاب بعض نفوس يف أثاره اإلنكار من آخر ونوع

مخرتعها. له يهبها لم
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أنه عىل تقرؤه ما أن القراء من غريك وإىل إليك أعلن أن أضعف «وال ص٧: يف املؤلف قال
يشء.» يف الناس هؤالء من ليس عنرتة أو كلثوم ابن أو طرفة أو القيس امرئ شعر

امرؤ جملتهم من الذين الشعراء لهؤالء شعر أنه عىل يقرأ ما إن هنا: املؤلف يقول
امرئ عن الحديث يف بك يدخل أن إىل الكتاب يف تميض ثم يشء، يف منهم ليس القيس
امرئ من ليس القيس امرئ إىل يضاف الذي الشعر هذا أكثر «إن يقول: هو فإذا القيس
قوله من الظاهر هو كما برمته القيس امرئ شعر ينكر أهو تدري: فال يشء.» يف القيس
فقط أكثره ينكر هو أو يشء، يف منه ليس القيس المرئ شعر أنه عىل تقرؤه ما إن هنا:
ليس القيس امرئ إىل يضاف الذي الشعر هذا أكثر «إن بعد: فيما قوله به يرصح ما عىل
بأن يحكم ما عىل واللغة) الجاهيل (الشعر فصل من تقرؤه فيما وستقف يشء.» يف منه

ًطا. مسمَّ حكًما القيس، امرئ شعر يف بالتناقض ابتيل املؤلف

ولست الخطرة، النظرية هذه إىل البحث بي انتهى كيف «وستسألني ص٨: يف املؤلف قال
أجيبك أن وألجل عليه، ألجيبك إال أكتب ما أكتب ال أنا بل السؤال، هذا عىل أجيبك أن أكره

املسائل.» من مختلفة طائفة يف إليك أتحدث أن يجب مقنعة إجابة عليه
عن النائم بال عىل إال يخطر ال بسؤال وأنطقه يديه بني ماثًال شخًصا املؤلف صور
املقنعة إجابته جعل ثم عميًقا، نوًما الجاهيل الشعر يف الشك نظرية ونشأة األدبية الحركة
هذه عن الفقرة تلك بعد تحدث وقد املسائل. من مختلفة طائفة يف إليه يتحدث أن يف
كتابه، عليها املعقود املباحث ملخص وهي صحيفة، نحو يف املسائل من املختلفة الطائفة
بمقالتي إملامه وهو الخطرة، النظرية هذه إىل ابتغاها وسيلة أعظم يذكر أن فاته وقد

املناقشة. من خصومه وبني بينه دار وما مرغليوث

من اآلتية الفصول يف يحرشه ما ببعض يحدثك وطفق املقنعة، إجابتك يف املؤلف انربى
اإلسالم قبل العرب بالد يف اليهود عن أحدثك أن يجب «ثم ص٨: يف قال حتى مباحث
هذا بعد أحدثك أن ويجب صلة، من العربي األدب وبني هؤالء اليهود بني وما وبعده،
تأثري من أحدثت وما اإلسالم، قبل العرب بالد يف االنتشار من لها كان وما املسيحية عن
األدب وبني كله هذا بني وما واألدبية، واالقتصادية واالجتماعية العقلية العرب حياة يف

صلة.» من العربي والشعر العربي
اإلسالم، قبل العرب بالد يف اليهود عن سيتحدث املؤلف أن الفقرات هذه من تفهم
منها وتفهم إجماًال، العبارة يف أجمل ألنه عنهم؛ حديثه يف يأتي أن يريد ماذا تدري وال
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العرب حياة يف وتأثريها انتشارها جهة من عنها حديثه وأن املسيحية عن سيتحدث أنه
البحث هذا يف سيميش أنه يف تشك تكاد وال واألدبية، واالقتصادية واالجتماعية العقلية
عن الحديث موضع الكتاب مطالعة يف بلغت وإذا فمقتصدة، واسعة تكن لم إن خطوات
أن ذكر فقد متقاربًا، عنهما الحديث وجدت اإلسالم قبل العرب بالد يف والنصارى اليهود
اليمن إىل الحجاز جاوزت اليهودية وأن الحجاز، بالد من قليل غري جزءًا استعمروا اليهود
ذكر ثم نجران. يف للنصارى اضطهاد حركة استتبعت وأنها رساتها، عند حينًا واستقرت
املناذرة، كان حيث الشام ييل فيما العرب بالد بعض يف قويٍّا انتشاًرا انترشت املسيحية أن
بالد يف اليهودية تغلغلت كما إذن النرصانية «تغلغلت وقال: اليمن، بالد من نجران ويف
قليل غري جزء يف انترش واملسيحية اليهودية من كالٍّ أن عىل حديثه يف يزد فلم العرب.»
أو االجتماعية أو العقلية العرب حياة يف املسيحية أثرت كيف يرك ولم العرب، بالد من
وتفصيله اليهود، عن الحديث عنوان إجماله يف الوجه تدرك حتى األدبية، أو االقتصادية

املسيحية. عن الحديث عنوان
أنه من الفقرات هذه يف به وعدك ما ونيس وراءه ما إىل يلتفت ال أنه إما فاملؤلف
لم أنه وإما وأدبيٍّا، واقتصاديٍّا واجتماعيٍّا عقليٍّا العرب بالد يف املسيحية تأثري عن سيحدثك
بعنوان االحتفال يف له يكون أن وإما ديكارت، منهج عىل يسوقها شواهد إىل ذلك يف يهتد

مخطئًا. تكن لم سلطان لذي تملًقا تسميه أن شئت لو مأرب املسيحية
عندها أقف لم ألني املباحث؛ هذه عند أقف لن ذلك مع «ولكني ص٩: يف املؤلف قال
أظنه البحث من آخر نحو إىل معك أجاوزها أن وأريد جاوزتها، بل نفيس وبني بيني فيما
واللغوي.» الفني البحث هو ذلك كلها. املاضية املباحث من حجة وأنهض داللة أقوى

وأنهض داللة أقوى اللغوي الفني البحث هذا بأن الظن وجه عىل املؤلف يعرتف
يشء، يف منهم هو وغريه القيس المرئ املنسوب الشعر هذا يكون أن إمكان عدم عىل حجة
املؤلف أن ولوال «مرغليوث»، مقال من برمته أخذه اللغوي الفني البحث هذا أن وسنريك
مرصعه، وأريناه األقوى البحث هذا عىل املناقشة لقرصنا أجل غري إىل التعسف يف يميض
ال امرؤ ولكنه ستار، وراء من أعناقها فيفتل الضعيفة املباحث من غريه عىل يلوي لعله
وضعيفه قويه عىل نأتي أن من بد فال الدامغة، الحجة أثخنتها ولو يده من الشبهة يرمي
املستقبل» عدة األمر حقيقة يف هم الذين املستنريين من القليلة الطائفة «هذه تشهد حتى

أمًرا. لها يعيص فال العاطفة عليه وتسيطر أًرسا، الخيال يقوده ما كثريًا املؤلف أن
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يستشهد أن ينبغي ال أنه وهي غريبة نتيجة إىل البحث بنا «وينتهي ص٩: يف املؤلف قال
والحديث بالقرآن يستشهد أن ينبغي وإنما الحديث، وتأويل القرآن تفسري عىل الشعر بهذا

وتأويله.» الشعر هذا تفسري عىل
روية عىل فيه يميش وال خطًفا البحث يتناول من عند إال غريبة النتيجة هذه تكن لم
ألفاظ تقرير يف النحويني من يتوقف من عىل سلف فيما العلم أهل بعض أنكر وقد وأناة،
«إذا الكبري: تفسريه يف يقول حيث الرازي الدين فخر هؤالء ومن عربي، شاهد عىل القرآن
كان العظيم بالقرآن إثباتها فجواز مجهول قائل عن مجهول بشعر اللغة إثبات جوزنا
استشهدوا فإذا القرآن، يف الواردة األلفاظ تقرير يف متحريين النحويني أرى ما وكثريًا أوىل،
ذلك ورود جعلوا إذا فإنهم منهم، التعجب شديد وأنا به. فرحوا مجهول ببيت تقريرها يف
صحته عىل دليًال القرآن ورود يجعلوا فألن صحته، عىل دليًال وفقه عىل املجهول البيت

أوىل.» كان
كتاب يف فقال القرآن بظاهر االحتجاج يميضيف ال من عىل حزم بن محمد أبو وأنكر
أو الحطيئة أو لجرير أو لزهري أو القيس المرئ وجد إن ممن أعجب عجب «وال الفصل:
جعله نثر أو شعر يف لفًظا العرب أبناء سائر من أو تميمي أو أسدي ألعرابي أو الطرماح
لم كالًما، وأهلها اللغات خالق تعاىل هلل وجد إذا ثم فيه، يعرتض ولم به وقطع اللغة يف

وجهه.» عن يرصفه وجعل حجة جعله وال إليه يلتفت
يستشهد أن للمفرس يحق التي باملواضع ونذكِّرك آخر، فصل يف البحث هذا وسيأتي

إسالميٍّا. أو جاهليٍّا العربي بالشعر فيها

يشء، عىل تدل وال شيئًا تثبت ال األشعار هذه إن أقول: أن «أريد ص٩: يف املؤلف قال
إنما فهي والحديث، بالقرآن علم من إليه وسيلة اتخذت ما إىل وسيلة تتخذ أن ينبغي وال
عليه.» يستشهدوا أن يريدون كانوا ما عىل العلماء بها ليستشهد اخرتاًعا واخرتعت تكلفت
شعراء من وغريه القيس امرئ إىل ينسب الذي الشعر هذا أن آنًفا املؤلف ادعى
ينبغي ال الشعر هذا أن إىل به سينتهي البحث إن وقال: يشء، يف منهم ليس الجاهلية
هذا يف قال حتى الكالم يف واتسع الحديث، وتأويل القرآن تفسري عىل به يستشهد أن
علم إىل وسيلة يتخذ أن ونفى يشء، عىل تدل وال شيئًا تثبت ال األشعار تلك إن املوضع:
أن يريدون كانوا ما عىل العلماء بها ليستشهد اخرتعت بأنها هذا وعلل والحديث، القرآن

عليه. يستشهدوا
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أصول يف الرسوخ عدم عن ناشئ املتخاذل النحو هذا عىل البحث يف املؤلف اندفاع
أخرى. جهة من وانتباه بضبط البحث أخذ وعدم جهة، من اللغة

السياسة مثل للدين التعصب غري أسبابًا الجاهيل الشعر النتحال أن املؤلف سيذكر
إنما الحديث وتأويل القرآن تفسري عىل لالستشهاد واالنتحال للقبيلة. والتعصب والقومية

للدين. التعصب من رضب هو
لغرض أو للقبيلة التعصب أو القومية أو للسياسة املنتحل الشعر عن يُنَفى فلماذا

يشء! عىل يدل أو شيئًا يثبت أن والحديث، القرآن علم يف االستشهاد غري ديني
وتقرير اللغة علوم يف به يستشهد ملما بكالمه يحتج عربي يصطنعه الذي الشعر إن
من أبيات اصطناع تهمة الفرزدق عىل سيلقي املؤلف أن هذا ومثل وأحكامها، أصولها
فمن اللغوية. املسائل يف بشعره االستشهاد يصح ممن والفرزدق القيس، امرئ معلقة
أن فاتها وإن لغوية عبارة تحقيق يف األبيات تلك بمثل التمسك صحة واملنقول املعقول
تفسري يف بها االستشهاد يصح بل األدبية، ونزعته القيس امرئ حياة من يشء عىل تدل
هذا عىل مزيًدا وستجد االستشهاد، هذا أجل من تنتحل لم حيث الحديث وتأويل القرآن

أخرى. مناسبة إليه تدعو حيث البحث
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لهم أقول أن أريد ما للناس أقول وأن جليٍّا واضًحا أكون أن «أحب ص١١: يف املؤلف قال
والتفسري النقد يف مختلفة مذاهب ويذهبوا يتمحلوا أو يتأولوا أن إىل أضطرهم أن دون

إليها.» أرمي التي األغراض عن والكشف
الطعن إىل األدب عن الخروج نية من فيه ما وأراهم صدره عن للقراء املؤلف شق
من كثري يف فجنح منفذًا، النفوس يف يجد ال ما الرصاحة من أن عرف وقد اإلسالم، يف
روح فيها ونرش الدعاية، مآرب قضاء يف األدبية أو التاريخية الجمل استعمال إىل املواضع
أثًرا، بها وتُبقي الناس من املستضعفني قلوب يف الروح هذه تسلك لكيما للحق، التنكر

نرشها. يف املؤلف ينويه بما يشعروا أن دون
ينتقدوا أن إىل طيبة غري أرواح من كتابه يف يبثه بما الناس اضطر قد فاملؤلف
عليه وحملوا التعب من اللون هذا احتملوا ولو إليها يرمي التي األغراض عن ويكشفوا

واملناقشة. والدفع الرد وزر

استحدثه الذي الفلسفي املنهج هذا األدب يف أصطنع أن «أريد ص١١: يف املصنف قال
الحديث.» العرص هذا أول يف األشياء حقائق يف للبحث (ديكارت)

عليه وبنى ذوقه، هوى عىل نتائج منه استخرج «من ديكارت ملنهج املتحزبني من
التمسك اقترصعىل من ومنهم و«فردال» و«سبينوزا» «مالربنش» مثل: عنه بعيدة مذاهب



الجاهيل» الشعر «يف كتاب نقض

«أرنود» مثل: واألدبية الدينية الحقيقة عن ليحاموا نظامه عىل واالعتماد «ديكارت» بأفكار
«بايل».1 مثل: العقائد سبيل يف عثرة اتخذه وبعضهم و«فنلون» و«بوصويه»

هوى عىل نتائج منه واستخرجوا «ديكارت»، منهج حب أرشبوا أن ألناس سبق وإذا
أنه من املؤلف به وعد ملا ننخدع أال علينا وجب العقائد، سبيل يف عثرة اتخذوه أو أذواقهم،
«سبينوزا» خطوات يتبع أن من نحرتس أن علينا وحق الفلسفي، املنهج هذا سيصطنع
العقائد طريق يف فيمد «بايل» آثار عىل يقتدي أو شهواته، قالب يف نتائج لنا فيفرغ

شائكة. أسالًكا الصحيحة

أن هي املنهج لهذا األساسية القاعدة أن يعلمون جميًعا «والناس ص١١: يف املؤلف قال
الذهن خايل بحثه موضوع يستقبل وأن قبل، من يعلمه كان يشء كل من الباحث يتجرد

ا.» تامٍّ خلوٍّا فيه قيل مما
يسلم وأال الحقائق وتعّرف الفلسفة أساس الشك أن إىل يرجع ديكارت منهج كان إذا
فالذين الرشق، علماء عند بالغريب ليس املنهج هذا فإن العقل، يفحصه أن بعد إال بيشء
املسلك بهذا رصح وممن قليل، غري عقولهم إال يستعملون ال النظرية املباحث يف يدخلون
وامللل األديان يف الخلق اختالف «إن الضالل: من املنقذ يف قال حيث الغزايل حامد أبو
يف أزل ولم … األكثرون فيه غرق عميق بحر الفرق، وكثرة املذاهب يف األمة اختالف ثم
أقتحم — الخمسني عىل السن أناف وقد اآلن إىل البلوغ راهقت منذ — شبابي عنفوان
ألميز طائفة، كل مذهب أرسار وأستكشف فرقة كل عقيدة وأتفحص … البحر هذا ة لُجَّ
وديدني دأبي الحقائق درك إىل العطش كان وقد … ومبتدع ومستن ومبطل محق بني
مثله عن أفصح وقد املوروثة.» العقائد عني وانكرست التقليد رابطة انحلت وحتى …
مقدمته:2 يف قال خاصحني بوجه التاريخ يف عليه العمل عىل وحث خلدون ابن الفيلسوف
يفضيان وتثبت نظر وحسن متنوعة ومعارف متعددة، مآخذ إىل محتاج (التاريخ) «فهو
مجرد عىل فيها اعتمد إذا األخبار ألن واملغالط؛ املزالت عن به وينكبان الحق، إىل بصاحبهما
االجتماع يف واألحوال العمران وطبيعة السياسة وقواعد العادة أصول تحكم ولم النقل،
من فيها يؤمن لم فربما بالذاهب، والحارض بالشاهد، منها الغائب قيس وال اإلنساني،

.٨ : ٧٢٨ للبستاني املعارف دائرة 1

ص٧. 2
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وأئمة واملفرسين للمؤرخني وقع ما وكثريًا الصدق، جادة عن والحيد القدم. ومزلة العثور
لم سمينًا، أو غثٍّا النقل مجرد عىل فيها العتمادهم والوقائع الحكايات يف املغالط النقل
عىل والوقوف الحكمة بمعيار سربوها وال بأشباهها، قاسوها وال أصولها عىل يعرضوها
بيداء يف وتاهوا الحق عن فضلوا األخبار، يف والبصرية النظر وتحكيم الكائنات طبائع

والغلط.» الوهم
وطبائع السياسة بقواعد العلم إىل الفن هذا صاحب يحتاج «فإذًا أيًضا:3 فيها وقال
واملذاهب والنحل والعوائد واألخالق السري يف واألعصار والبقاع األمم واختالف املوجودات
أو الوفاق من الغائب وبني بينه ما ومماثلة ذلك من بالحارض واإلحاطة األحوال، وسائر
وامللل الدول أصول عىل والقيام واملختلف، منها املتفق وتعليل الخالف، من بينهما ما بون
حتى وأخبارهم بها القائمني وأحوال كونها ودواعي حدوثها وأسباب ظهورها ومبادئ
املنقول يعرضخرب وحينئذ خرب. كل أصول عىل واقًفا حادث كل ألسباب مستوعبًا يكون
وإال صحيًحا، كان مقتضاها عىل وجرى وافقها فإن واألصول، القواعد من عنده ما عىل

عنه.» واستغنى زيفه
من فإن بعقولهم إال العلمية املطالب يستقبلون ال رجاًال الرشق ينبت أن بدع وال
الخمول، مراقد من العقول بعث اإلسالم مقاصد من أن يعرف تدبر، بغري ولو القرآن يتلو
املوعظة عىل مقترص غري الحكمة وبيان بالربهان يدعو فرتاه التقليد، أرس من وتحريرها
ما عقيدة يف قلد من كل ويذم بالحجة. املبتدعة اآلراء ذوي ويطالب املشهودة، واملعجزات

سلطان. من بها له
بها وانطلقت التفكري روح العقول يف نفخت قد املعنى هذا يف املتضافرة واآليات
موضوع يستقبل أن للباحث يرى الذي فاملذهب واقعة. كل يف وتبحث علم كل تخوضيف
ورفع حفيٍّا، بالعقل كان الذي الدين رجال عليه يسخط ال فيه، قيل مما الذهن خايل بحثه
يكفي املذهب هذا تصور أن يحسب الكاتب يزدرون وإنما عليٍّا، مكانًا والحكمة العلم
فمه بملء يزعم ثم دليل، بغري ويدلج سبيل، غري فيميشيف علم كل عىل التهجم إىل وسيلة

قبله. من أحد به يحط لم بما أحاط أنه

ص٢٣. 3
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القديم العربي أدبنا نتناول أن نريد حني املنهج هذا «فلنصطنع ص١٢: يف املؤلف قال
الكثرية األغالل هذه من وخلصنا قبل من فيهما قيل ما كل من أنفسنا برأنا وقد وتاريخه،
الحرة، الجسمية الحركة وبني بيننا فتحول ورؤوسنا وأرجلنا بأيدينا تأخذ التي الثقيلة

أيًضا.» الحرة العقلية الحركة وبني بيننا وتحول
الحرة حركاتهم وبني بينهم فتحول طالبه عىل تشد أغالل العربي األدب يف ليس
عن فأماطت مذهب كل البحث يف ذهبت أنظار تناولته وطاملا عقلية، أو كانت جسمية
ساعده فمن مرصاعيه، عىل مفتوًحا ورائها من النقد باب أبقت ثم كثريًا، أذى طريقه
ألسنتهم له ونسجت رحبًا، وجًها له بسطوا حسابه من آخر قسم طرح عىل البحث قانون
أدبنا يتناول أن وله يشاء، كيف وعقله جسمه يحرك أن فللمؤلف خالًدا. شكًرا الصادقة
نفسه يربئ أن بعد يستقبلهما أن وله واالستقصاء، بالبحث وتاريخه القديم العربي
يسع ال قوانني العلوم يف للبحث أن يعلم أن إال عليه وما قبل، من فيهما قيل ما كل من
الحقيقة عىل تغار أقالًما املرصية الجامعة جدران وراء من وأن بها، يؤمن أن إال «ديكارت»

ا. حقٍّ الناس يراه فيما الشك عىل غريته من أكثر

ننىس أن تاريخه العربي األدب عن البحث نستقبل حني «يجب ص١٢: يف املؤلف قال
القومية هذه يضاد ما ننىس وأن به، يتصل ما وكل ديننا وننىس مشخصاتنا، وكل قوميتنا
العلمي البحث مناهج إال ليشء نذعن وال بيشء نتقيد أال يجب الدين. هذا يضاد وما

الصحيح.»
املتنبي: قال

ع��ادات��ه��ا م��ن األش��ي��اء ح��ف��ظ��ه��ا م��ا ب��أن��م��ل ال��ع��ن��ان ح��ف��ظ ل��ه ع��ج��بً��ا

أن ينبغي كان قال: حيث اإلعجاز دالئل يف الجرجاني القاهر عبد البيت هذا فنقد
جملة، أنامله عن الحفظ ينفي أنه عىل املعنى ألن عاداتها؛ من األشياء حفظ ما يقول:
لها أثبت قد يكون يقتيضأن األشياء.» حفظها «ما قوله: يف ضمريها إىل الحفظ وإضافته
أن يريد ألنه األديان؛ وننىس يقول أن للمؤلف ينبغي كان املثال هذا عىل فنقول حفًظا.
تقتيض «ديننا» قولنا: يف واإلضافة ناحية، يف الدين عن أصبح أنه القراء أذهان يف يضع
ال ألنا «قوميتنا» قوله: يف اإلضافة نقد إىل هذا نتجاوز وال دينًا، لنفسه أثبت قد يكون أن

الجاهيل». الشعر «يف كتاب نقد نريد وإنما املؤلف نقد نريد
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فسنضطر بهما يتصل وما وديننا قوميتنا ننس لم إذا أننا «ذلك ص١٢: يف املؤلف قال
العواطف.» هذه وإرضاء املحاباة إىل

ولكنه الغاية، هذه إىل الحقائق عن البعد يف تطوح ملا ودينه قوميته املؤلف نيس لو
وإرضائها، محاباتها إىل فاضطر الدين وهذا القومية هذه تضاد بعواطف قلبه ربط
وتاريخ. أدب من فيه تفشت وما العواطف هاتيك بسطوة اآلتية الفصول وستناجيك

غري يشء القدماء علم أفسد وهل هذا؟ غري القدماء فعل «وهل ص١٢: يف املؤلف قال
هذا؟»

خف من القومية أو العقيدة عاطفة تأخذ وقد قومية وأخرى دينية عواطف للقدماء
يتقىص الذي فإن واالستقامة الراسخ العلم أوتوا الذين أما بحق، ليس ما فيقول وزنه
ويأخذون بحث كل يف النظر أعنة يطلقون كانوا أنهم عىل يقف وإنصاف بذكاء أثرهم

العقل. محسوس من باألدلة أنفسهم
من السمعية العلوم يف أو وكونيات، إلهيات من النظرية العلوم يف مؤلفاتهم وهذه
التي باملنزلة الرواية يف والتحري الفكر حرية يف كانوا بأنهم تشهد وأدبيات، رشعيات

هدايته. ونجوم العالم أساتذة تجعلهم
دينهم؛ من التجرد إىل حاجة يف أنفسهم يروا ولم بعقولهم البحث يستقبلون كانوا
البحث إتقان أن فرضنا ولو صغري، أو كبري يف العلم يعرتضها ال الناطقة حقائقه ألن
الجديد النحو هذا يف أخذه عند املؤلف صنع ما وصنعوا الدين، من التجرد عىل يتوقف
دينهم من العلم يرزأهم ولم التقوى، لباس إىل الراجحة أحالمهم بهم لعادت البحث، من

نقريًا. العلم من دينهم يرزأهم ولم شيئًا،

يتعصبون عجًما كانوا أو للعرب، يتعصبون عربًا القدماء «كان ص١٢: يف املؤلف قال
وإكبارهم تمجيدهم يف غلوا للعرب املتعصبني ألن الفساد؛ من علمهم يربأ فلم العرب، عىل
وإصغارهم تحقريهم يف غلوا العرب عىل املتعصبني وألن العلم؛ وعىل أنفسهم عىل فأرسفوا

أيًضا.» العلم وعىل أنفسهم عىل فأرسفوا
قلمه، عىل استولت عاطفته أن عىل للداللة املؤلف يرضبها التي األمثلة من مثًال خذ
الحقائق. من لكثري وجحوًدا القول يف غلًوا إال تسمع فال القلم، عىل العاطفة ظهرت وإذا
تربأ أو بقوميته احتفظ منه، تجرد أو دينه عىل بقي غربيٍّا، أو رشقيٍّا كاتبًا رأيت هل
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يتعصبون عربًا القدماء كان يقول: أن علمي لبحث تصدى وقد قلمه يساعده منها،
أن عىل العاطفة هذه أمام عقله يقوى أال العرب. عىل يتعصبون عجًما كانوا أو للعرب،

عجم. منهم وكان عرب القدماء من كان يقول: أن إىل ولو قليًال القلم يزحزح
القدماء ويف لقوميتهم، يتعصبون مما أكثر للحقيقة يتعصبون عرب القدماء يف
لم الفريقان وهذان العرب، عىل يتعصبون مما أكثر والبهتان الزور عىل يتعصبون عجم
وهم بتحقريهم، هموا وما العرب تمجيد يف يغلوا ولم العلم، عىل أو أنفسهم عىل يرسفوا
وبسط هؤالء أسماء رسد إىل حاجة يف ولسنا وتدوينها. العلوم ببحث قاموا من معظم
من املستنرية الطائفة لهذه بد ال إذ صالح؛ وعمل قيم علم من للرشق قدموه فيما القول
آذانهم. يف املؤلف أمثال يصبها التي الكلمات مغزى ويدركوا سلفهم، تاريخ يدرسوا أن

لهذا يشء كل فأخضعوا اإلسالم، حب يف مخلصني القدماء «كان ص١٢: يف املؤلف قال
من لون أو األدب فصول من لفصل وال علمي ملبحث يعرضوا ولم إياه، وحبهم اإلسالم
هذا مذهبهم الءم فما كلمته، ويعيل ويعزه اإلسالم يؤيد إنه حيث من إال الفن ألوان

انرصاًفا.» عنه انرصفوا نافره وما أخذوه
الرجال من عة اإلمَّ يتلقاها كما يتلقوها ولم شتى علوًما املسلمني من القدماء درس
وأبرصوا أرسارها عىل الوقوف يف واضعيها وسابقوا غمارها فخاضوا وتقليد، بمتابعة
يف وال للدين، موافقته دليل عىل ا حقٍّ بالحق علمهم يف يقترصوا ولم وباطًال، ا حقٍّ فيها
املنطق منهج ذلك يف يرتسمون كانوا بل له، مخالفته دليل عىل باطًال للباطل معرفتهم
أنهم عىل يدل ال اإلسالم عن ارتدادهم وعدم بمثلها، النظرية الحجة ويقرعون الصادق
يف الباطل يحوم وال بنفسه الحق له يخضع القيم الدين هو وإنما يشء كل له أخضعوا

ناحيته.
الوسائل تمهيد وتدوينها وضعها عىل لهم الباعث كان فربما األدبية العلوم وأما
يف اإلسالم حاجة إليه تمس ال ما إىل فنونها يف انطلقوا ثم والسنة، الكتاب فهم إىل
عن تحريفها يستدعي ال كلمته وتعيل وتعزه اإلسالم تؤيد إنها حيث من وأخذُها حال.
عن لغناء لإلسالم املؤيدة الحقائق يف فإن قبيلها، من ليس بما خلطها أو مواضعها

واالنتحال. بالزور تأييده محاولة
— يعتقدون الناس فإن اإلسالم» «لهذا بقوله: إليه رمز فيما حرج املؤلف وعىل
املبرصة واملدنية الرشيدة السياسة خدم اإلسالم خدم من أن — ا حقٍّ إال اعتقدوا وما

الكاملة. واإلنسانية
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أو مجوًسا أو نصارى أو يهوًدا مسلمني غري القدماء كان «أو ص١٣: يف املؤلف قال
العلمية حياتهم يف فتأثروا زيغ، نفوسهم ويف مرض قلوبهم يف مسلمني أو ملحدين
نحو العلمي بحثهم يف ونحوا اإلسالم عىل تعصبوا الصادقون، املسلمون تأثر ما بمثل
وجنوا العلم وأفسدوا اإلسالم وظلموا أنفسهم فظلموا شأنه، من والتصغري منه الغض

املقبلة.» األجيال عىل
أو نرصانيٍّا أو يهوديٍّا فيها ليقلدوا املسلمون كان وما العقل إىل عائدة إما العلوم
أن إما وهذه الرشع، إىل عائدة وإما تقيٍّا. ناسًكا كان ولو مسلًما أو ملحًدا أو مجوسيٍّا
والعدالة، الصدق مظهر فكانت سريته بلوا مسلم من إال يتلقونها ال والرواية رواية، تكون
ذكاء عىل كانوا مذاهبهم الجمهور وتقلد استنبطوا والذين استنباًطا، تكون أن وإما
والتصغري منه الغض نحو ينحو اإلسالم عىل متعصب بينهم يدرج ال بحيث واستقامة
ويميز سقيمها، من الرواية صحيح بها يعرف موازين هذا فوق وضعوا وقد شأنه، من
أخذ وإن الفنون وهذه تاريًخا، أو أدبًا تكون أن وإما رديئها. من اآلراء خالص بها
تهتدي معالم لها أقاموا قد الرشعية، العلوم من أخذ مما أقل وتمحيصها نقدها منهم
والحافظ تيمية ابن اإلسالم شيخ وهذا املتعصبني، أولئك رش وتكفيهم املقبلة األجيال بها
املقبلة األجيال وعلموا أدبه املؤلف منه يستمد الذي األغاني صاحب نقدا قد الجوزي ابن

تاريخ. أو علم تحقيق يف عليه يعول وال بروايته يوثق ال أنه
املتعصبون يصنعه ما بينها يروج النبغاء، هؤالء أمثال فيها يوجد أمة أحسب وال

ومفنًدا. ناقًدا يجد أن دون شأنه من للتصغري اإلسالم عىل

وأن وقلوبهم عقولهم بني يفرقوا أن استطاعوا القدماء أن «ولو ص١٣: يف املؤلف قال
وال عصبية وال بقومية ذلك يف يتأثرون ال املحدثون، يتناوله ما نحو عىل العلم يتناولوا
أيدينا، بني نجده الذي األدب غري أدبًا لنا لرتكوا األهواء، من كله بهذا يتصل ما وال دين

اآلن.» نتكلفه الذي العناء من وألراحونا
هذه يف القدماء عن يتحدث فأخذ التاريخ احرتام من رمق املؤلف يف يبق لم كأن
يفرقوا أن استطاعوا من القدماء يف األسواق! يف اللعانني غلو يشبه غلوٍّا املتناهية النزعة
سلطان تحت تفانت حتى عقولهم تضاءلت من املحدثني ويف وقلوبهم، عقولهم بني
ولو الدين عىل يخرج حتى وعقله قلبه بني فرق أحًدا أن يصدق ال املؤلف ولكن أهوائهم،

مرتني. أو مرة بحث كل يف
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يعتنق من كل بأن قانًعا دام ما أحسن هي بالتي تجادله أن امليسور من وليس
يسوق من وأن حاجًزا، وقلبه عقله بني يضع لم صحته، عىل البينات اآليات قامت دينًا
الذي فذلك طريقه، صحة ويدري رواته يف يبحث أن دون ونحوه األغاني من الشاهد

نقبًا. له تستطيع وال تظهره، أن العاطفة تستطيع ال ا سدٍّ وقلبه عقله بني جعل

أفسد مما العلمية حياتهم يف به تأثروا ما عىل القدماء لوم «فلندع ص١٣: يف املؤلف قال
العلم.» عليهم

فأساءوا نصيبهم النفس أدب يف قل أو باعهم الفهم قرصيف أفراًدا أن التاريخ حكى
فأحكموا نظروا القدماء من الجهابذة بأن هذا قبل وشهد شتى، ألهواء العلم يف الترصف
من العلم يلحق ما إصالح إىل بأنفسهم تصدوا وأنهم الرواية، يف فصدقوا ورووا النظر،

التأويل. سوء أو االحتيال آفة
أمثالها من تخلوا ال التي الفئة تلك عىل التثريب وإنما القدماء عىل تثريب فال

وأرغى. الجاهيل» الشعر «يف كتاب فيه أزبد الذي العرص حتى العصور،
كما العلم نفسد أال ويف تأثروا كما نتأثر أال يف «ولنجتهد ص١٣: يف املؤلف قال
وال منهم، الغض أو العرب بتمجيد حافلني غري األدب ندرس أن يف لنجتهد أفسدوه.

عليه.» النعي أو اإلسالم بنرص مكرتثني
يفسد أال ويف القدماء تأثر كما يتأثر أال يف سيجتهد بأنه كتابه قراء املؤلف يعد
ثمرة. املسهب حديثه من لنا يجني أن يستطع ولم قلمه خانه وقد أفسدوه، كما العلم

بنرص مكرتث وال العرب بتمجيد حافل غري األدب درس يف سيجتهد إنه املؤلف: قال
يف سيجتهد إنه وقال: سواه. قلوبهم عىل يخطر ال ما وقال القراء صدق وقد اإلسالم،
الجملة وهذه اإلسالم، عىل بالنعي مكرتث وال العرب من بالغض حافل غري األدب درس
من الجاهلية خلعوا منذ العرب من بالغض احتفل املؤلف فإن الواقع، مع تلتقي تكاد ال
ما التعسف من ركب حتى النعي هذا يف وألحف اإلسالم عىل بالنعي واكرتث أعناقهم،

الجديد. املذهب يسيغها ال بقصص يتشبث وجعله علمه، عليه أفسد

واألدبي.» العلمي البحث نتائج وبني بينه باملاليمة معنيني «وال ص١٤: يف املؤلف قال
كلمة وهي خالف، عىل والعلم الدين أن من رصاحة يكتبه ما إىل بهذا املؤلف يرمز

نظام. غري عىل وتقيض بينة بغري تجادل فئة قول بها يضاهي
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وللعقل واملتواترات، كاملشاهدات يقينيات إىل تستند ما وهي قاطعة أحكام للعقل
بعض فوق بعضها الظنون هللا رفع وقد ظن، إىل تستند ما وهي قاطعة غري أحكام
شكٍّا، فيكون يضعف ما الظن ومن علًما، يكون أن فيوشك يقوى ما الظن فمن درجات،
النفس. يف وتربيه توجده التي والدالئل األمارات تفاوت إىل يرجعان وضعفه الظن وقوة
يف الدين نصوص يعرتض ما علًما يكون يكاد الذي الظن أو العلم قبيل من وليس
سنة، أو قرآنًا يعرتض ما العلم حدود عن البعيدة الظنيات يف وجد وإذا كثري، أو قليل
يف بعضها يموج الظنون هذه أمثال وتركنا الثابتة والسنة القرآن يف ما عىل العمل آثرنا
وتزعم علًما البائسة الفئة هذه تسميه وما الفصل. يوم إىل أصحابها فيها ويتقلب بعض،

شيئًا. الحق من يغني ال الذي الظن هذا عن يخرج ال خالفه، عىل الدين أن
يف يقولوا أن الناس، من املستضعفني القتناص الفئة هذه تنصبها التي املكايد ومن
يف ويمكن العقل، غري والقلب العقل، فمورده العلم أما القلب، يتلقنه الدين إن خجل: غري
واردة ألنها بقلبه؛ إحداهما إىل يطمنئ متناقضتني، عقيدتني إىل اإلنسان اطمئنان زعمهم
وال العلمية. بالدالئل إليه انساقت ألنها بعقله؛ أخراهما إىل ويطمنئ الدين، ناحية من
أرشد ما كل من النفوس سلخ هو إنما هذا حديثهم مرمى أن غبي أو ذكي عىل يلتبس

اجتماعية. أو أدبية أو إلهية علوم من الدين إليه

أننا يف شك من فليس الحد هذا إىل أنفسنا حررنا نحن «فإن ص١٤: يف املؤلف قال
القدماء.» مثلها إىل يصل لم نتائج إىل العلمي ببحثنا سنصل

هوى عىل نتائج استخراج إىل بمذهبه توسل من (ديكارت) مريدي من أن إلينا وقع
عىل يجري أنه إىل ترمي املؤلف ونزعة العقائد. طريق يف عثرة اتخذه من ومنهم ذوقه،
ولم يسهب، أن شاء ما كتابه يف أسهب قد ذا هو وها الغاية، هذه إال ينشد وال األثر هذا
قياس عىل يفصلها وأقوال العقائد، سبيل يف يلقيها عثرات خال ما نتيجة، عىل يده يضع

ببعيد. الفصول هذه بحث من أنت وما القادمة الفصول بحث وموعدك أهوائه،

والفلسفة العلم يف ليسخصبًا هذا «ديكارت» منهج أن ترى «فأنت ص١٤: املؤلفيف قال
أيًضا.» االجتماعية والحياة األخالق يف خصب هو وإنما فحسب، واألدب

أو الجهالة غسق من العقل يخرج ال «أرسطو» منطق كمثل «ديكارت» منهج إن
الخطة هذه يف والسري التفكري. خطة يرسم وإنما الرجحان، أو اليقني وضح إىل الحرية
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من حظه كان أو موزون، غري الباحث عقل كان فإذا وأمانته، الباحث ذكاء إىل موكول
منه ويتهانف4 «ديكارت» منه يستعيذ ما يقول أن إال الناس يروع ال هضيًما، اإلخالص

«الجديدة». الحكمة أوتوا الذين
أن النافذة الخالصة البصرية إال له تصلح ال املنهج هذا أن عىل شاهًدا وحسبك
يف ذاهبة نظرية وهي «الحلول» نظرية إىل وسيلة ابتغاه قد «سبينوزا» وهو دعاته أحد

سحيق. مكان إىل السخافة

ال الذين إىل اآلن منذ أطلب حني مرسف غري أني ترى «وأنت ص١٤: ىف املؤلف قال
يقرءون حني واألهواء العواطف أغالل من ويخلصوا القديم من يربءوا أن يستطيعون
أحراًرا يكونوا أن إال قراءتها تفيدهم فلن الفصول. هذه يقرأوا أال فيه يكتبون أو العلم

ا.» حقٍّ
الجديد ينقدوا أن يستطيعون الذين إىل اآلن منذ أطلب حني مرسف غري إني
الفصول، تلك يقرأوا أن فيه يكتبون أو العلم يقرءون حني التقليد أغالل من ويخلصوا
يسميه ما عىل الديكارتيني لتهافت األجىل املثل فيها يجدون إذ قراءتها؛ تفيدهم فقد

تخيًال. أو تناقًضا املناطقة
واضعه أن هو العلم عليه يؤاخذهم ما إىل املنهج هذا مقلدة منه يخرج الذي والوجه
يمكن هنا ومن العقل، لدى واضًحا يكون أن إال بيشء التسليم عدم أركانه من يجعل
تقرير يمكنه كما أمرها، إيضاح وعدم إبهامها بزعم الحقائق بعض إنكار املخلص، لغري

واضحة. حقيقة فكان فحصه أنه بإيهام الباطل من يشء
حقيقة فيوضحوا ا، حقٍّ األحرار يناقشه أن من املؤلف يحمي ال ديكارت فمنهج

عليه. غبار ال حق أنه ادعى زوًرا يفضحوا أو أنكرها

باستهزاء. الضحك التهانف: 4
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يؤامنهم فأخذ القديم، العرب باألدب يكلفون الذين بمؤانسة الفصل هذا املؤلف افتتح
الحياة هذه وبني بينهم الطريق يقطع ال بأنه ويعدهم الجاهلية، الحياة عىل الخوف من
سأستكشف أني «فأزعم ص١٥: يف قال ثم وفنية علمية لذة درسها يف يجدون التي
أو الجاهلية، الحياة هذه إىل منها يصلون ال سهلة قصرية واضحة جديدة طريًقا لهم
مرشقة قيمة جاهلية حياة إىل يعرفوها، لم جاهلية حياة إىل منها يصلون أصح: بعبارة
إىل ينسب مما وغريها املطوالت يف يجدونها التي الحياة لهذه املخالفة كل مخالفة ممتعة

الجاهليني.» الشعراء
وال وتقليد بإعجاب البحث ذلك سيالقون الناس أن املؤلف إىل يخيل أن عجب ال
هذا ثبج به ويرضبوا أدب أو لغة كتاب حواه جاهيل شعر كل يلتقطوا أن يلبثون
عىل فزعهم ويهدئ القديم العربي باألدب يكلفون الذين لحال يرقَّ أن عجب وال البحر،
التمتع من وحرمانهم أثرها محو ينوي ال كتابه أن من به يبادرهم بما الجاهلية الحياة

بمشاهدتها.
طريًقا الجاهلية للحياة استكشف أنه مزاح غري يف يدعي له فعجب تعجب وإن
درسه الذي هللا كتاب الجديدة الطريق هذه بيان يف يذكر أن إال منه يكون ال ثم جديدة،
ماذا حسابهم. يف مذكوًرا شيئًا يجعله قيم بأثر اآلن حتى املؤلف يأت لم حكمة أولو
الحكماء أولئك يتفقه ألم منهم؟ القرآن تفسري يف قريحته أفرغ ومن العربية علماء صنع
املعاني غري القرآن من املقتبسة الجاهلية الحياة كانت وهل العزيز! الكتاب معاني يف
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أو الجاهليني أولئك شؤون من شيئًا تحكي آية تفسري عند العلماء هؤالء يفصلها التي
أقوالهم. بعض عليهم ترد

القرآن يقصه وفيما أشعارهم من صح فيما الجاهلية الحياة درسوا الرشق فعلماء
سيلفقها التي الصورة يف الجاهلية الحياة يعرفوا لم هم نعم، وأفعالهم. أقوالهم من
شكوًكا وعلومهم شهوات، عقولهم تنقلب أن إال يعرفوها أن يريدون وال املؤلف،

وتخرصات.

طريق إليها أسلك فلست الجاهلية الحياة أدرس أن أردت «فإذا ص١٥: يف املؤلف قال
إليها أسلك وإنما إليهم، ينسب بما أثق ال ألني وزهري؛ واألعىش والنابغة القيس امرئ
فالقرآن القرآن. يف أدرسها صحته، يف الشك إىل سبيل ال نص يف وأدرسها أخرى، طريًقا

الجاهيل.» للعرص مرآة أصدق
عقائدهم بعض عىل النعي سبيل يف جاءت الجاهلية أنباء من نبذة القرآن احتوى
كوأد املمقوتة وعوائدهم األوثان، كعبادة الخارسة ومبتدعاتهم باهلل، كالرشك الضالة
ْقتَُدوَن﴾. مُّ آثَاِرِهم َعَىلٰ َوإِنَّا ٍة أُمَّ َعَىلٰ آبَاءَنَا َوَجْدنَا ﴿إِنَّا كقولهم: الجامدة وآرائهم البنات،
من ويشء وحكمة وبالغة ذكاء فيهم يكون أن ينفي ال الصدد هذا يف عنهم جاء وما
كتاب هو وإنما لحياتهم، مرآة ليكون أو لتمجيدهم ينزل لم القرآن ألن األخالق؛ مكارم
األذى وإماطة واملخلوق، الخالق بني الصلة وتنظيم األخالق وتهذيب العقائد لتقويم نزل
نقص من األمم يف ما إىل توجهه يستدعي وهذا الراقية. االجتماعية الحياة طريق عن
محاسن من بيشء يشعر أو يدل ما عىل يعرج أال يقتيض وهذا ليصلحه، فساد أو ليكمله

قليًال. إال العرب
تلك من خالية صورة يؤخذ إنما القرآن عىل اإلسالم قبل العرب تاريخ يف فاملقترص
مادًحا. وال مؤرًخا يأت لم ألنه عنها؛ سكت وإنما لها إنكاًرا القرآن يهملها لم التي املزايا
أن يدري ال من عليها يهجم إنما مرشقة» قيمة جاهلية «حياة يمثل القرآن أن فدعوى

الغية. كل أمامه ترتجف وقاًرا العلمية للمباحث

وجادلوه.» النبي عارصوا الذين الشعراء هؤالء شعر يف «وأدرسها ص١٦: يف املؤلف قال
ملسو هيلع هللا ىلص النبي يهجو كان من منهم طوائف، أربع النبوة عرص شهدوا الذين الشعراء
عزة كأبي الجاهلية بحالته استمر صنف صنفان: الطائفة وهذه محاربته، عىل يحث أو

الزبعرى. بن هللا كعبد اإلسالم إىل عاد وصنف الجمحي،
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الطائفة وهذه عليه، اإلغراء أو ملسو هيلع هللا ىلص النبي هجاء يف شعر عنه يسمع لم من ومنهم
إسالم له يعرف لم وصنف ثابت، بن كحسان اإلسالم هدى لبس صنف أيًضا: صنفان

قيس. بن ميمون كاألعىش
الصنفني فتتناول ملسو هيلع هللا ىلص النبي جادلوا الذين بشعر يثق أنه يف رصيحة املؤلف وعبارة
الجمحي عزة أبي شعر الجاهلية حياة يف يعتمد أنه هذا ومقتىض فقط، األولني
ال التي تعسفاته من وهذا واألعىش، حسان شعر فيها يعتمد وال الزبعرى، بن هللا وعبد
بعد جاءوا الذين شعر يف الجاهلية الحياة دراسة إن ثم طعًما. وال رائحة القارئ لها يجد
الجعدي، والنابغة ولبيد كحسان املخرضمني شعر يف يدرسها بأن عليه يقيض ملسو هيلع هللا ىلص النبي
من غفلة حني عىل ودفعتها العاطفة له زينتها إنما «وجادلوه» كلمة ولعل باألحرى.

بها. يليق ال موقًعا الفقرة يف فأخذت الفكر،

نفوسهم تكن ولم بعده جاءوا الذين الشعراء هؤالء شعر «ويف ص١٦: يف املؤلف قال
الشعر يف أدرسها بل اإلسالم، ظهور قبل آباؤهم ألفها التي والحياة اآلراء عن طابت قد
األدب يف املحافظة بمذهب استمسكت القديمة األمم من أمة أعرف فلست نفسه، األموي

العربية.» كاألمة بمقدار إال فيه تجدد ولم
معان عن يعرب ما ومنه واقعة، حكاية أو أمر وصف عىل يشتمل ما الشعر من
وله منه. والنفور اليشء يف والرغبة والحزن والرسور والبغض كالحب الشاعر نفس يف
الناظر إليه يذهب آخر معنى وضعها بحسب األلفاظ عليه تدل الذي املعنى هذا بعد
بالغته وسمو خياله وقوة قريحته جودة ومبلغ الشاعر تفكري كطراز االعتبار طريق من

خطابه. وآداب
لقائله نسبته تكون أن إال الشعر من يستفاد ال مدلوالته بسائر القسم وهذا

صحيحة.
عرص يف أمة شعراء إىل يعزى كثري شعر يف الناظر أن وهو ثالث معنى وهناك
يف لألمة ويثبتها عامة معاني األشعار هذه مجموع من يستفيد أن يمكنه عصور، أو
وكيفية تخيلها، وسعة تعقلها وقوة فصاحتها ومبلغ خطابها آداب هذا ومثل جملتها،
يف ترصفها من هذا يشاكل ما إىل غرض، إىل غرض ومن معنى إىل معنى من تنقلها

واإلطناب. واإليجاز والجزالة الرقة بنحو الكالم
آداب حول الدائر املعنى هذا الجاهلية حياة من يمثل إنما األموي الشعر كان وإذا
غريه أو املؤلف ويدعي وطرفة والنابغة وزهري لألعىش ينسب الذي الشعر فإن اللغة،
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كان حيث وجرير، الفرزدق شعر يمثله ما بمقدار أيًضا املعنى هذا يمثل انتحاله،
األموي. العهد شعراء من مصطنعوه

وذي وجرير الفرزدق شعر يف ظاهرة الجاهليني العرب «فحياة ص١٦: يف املؤلف قال
وعنرتة طرفة إىل ينسب الذي الشعر هذا يف ظهورها من أكثر والراعي واألخطل الرمة

خازم.» أبي بن وبرش والشماخ
الشماخ يذكر خطبه فما الجاهيل، الشعر عن البحث كتابه موضوع املؤلف جعل إذا
عثمان لعهد موقان غزوة يف وتُويف القادسية وقعة وشهد اإلسالم أدرك وقد رضار بن

عنه؟ ريضهللا عفان بن
هذا عليه أفسد الجاهلية، يف نشأ أنه للشماخ التعرض يف املؤلف عذر كان فإن
ملسو هيلع هللا ىلصوجادلوه، النبي عارصوا الذين شعر يف الجاهلية الحياة يدرس بأنه ترصيحه االعتذار
أحسب وال يجادله، لم ملسو هيلع هللا ىلصولكنه عارصالنبي والشماخ بعده، جاءوا الذين الشعراء وشعر
ومن ديكارت، أمر عن الفاسق رأي يف إال بشعره الثقة رفع تقتيض علة مجادلته عدم
ويضع األول إىل ينسب بما يثق فال الجمحي عزة وأبي الشماخ بني الفرق يقبل الذي ذا
ولهم االسم بهذا يدعون أشخاص يوجد أن املؤلف ينفع وال الثاني. إىل ينسب فيما ثقته
والرتاجم، األدب كتب يف املشهور وهو الديوان صاحب هو رضار بن فالشماخ شعر،

خازم. أبي بن وبرش عنرتة جانب يف يُذكر أن إىل يُهيِّئُه األدب يف أثر لغريه وليس

ألفها أشياء يورد وجعل الجاهلية لحياة مرآة أصدق القرآن أن نظرية يصور املؤلف أخذ
هذه وبني بينها صلة تعقد أن تستطع لم وضوحها من الرغم وعىل قبل، من الناس

وطغى. قلمه فيها انساب التي الصورة
وإنما أرساره، عىل ووقفوا فهموه ألنهم بالقرآن؛ أعجبوا العرب أن املؤلف ذكر
يف أن إىل هذا من وانرصف عربيٍّا، كتابًا كونه وهي الصلة من وبينه بينهم ملا فهموه
امللل هذه ألصحاب وأن واملجوس، والصابئة والنصارى واليهود الوثنيني عىل ا ردٍّ القرآن
القرآن تعارض كانت التي هي الفرق هذه وأن تمثلهم، العرب بالد يف فرًقا والنحل
واليهود الوثنيني عن يتحدث حيث القرآن أن إىل هذا من وخرج دياناتهم، هاجم حني
نحل وعن العرب عن يتحدث إنما والديانات النحل أصحاب من وغريهم والنصارى
والديانات النحل لهذه ما بقدر والتأييد املعارضة من يلقى وكان العرب، ألفها وديانات
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إىل أهلها تدعو قوية دينية حياة لنا «يمثل القرآن إذًا الناس، نفوس عىل السلطان من
يف العربية األمة يمثل القرآن أن هذا بعد وادعى الجدال»، وسعهم ما عنها يجادلوا أن
ولنعد راقية. حضارة إىل العامة، بالسياسة متصلة سياسية حياة إىل قوية عقلية حياة

املناقشة: وإليك ملخًصا، عليك عرضناه فيما مناقشته إىل
القضية وهذه الجاهلية، للحياة مرآة أصدق القرآن إن «قلت: ص١٦: يف املؤلف قال

قليًال.» فيها تفكر حني بديهية ولكنها تسمعها حني غريبة
فيأخذ جاهليني، قوم عن تحدث أنه قراءته إىل استمع أو القرآن قرأ من كل يعرف
مطابقة إيماء، أو رصاحة اآليات عليه دلت ما قدر عىل القوم أولئك لحياة صورة نفسه يف
فالقضية الجاهلية، حياة من يشء عىل يدل ما القرآن يف أن املؤلف أراد فإن اقتضاء. أو
جاهلية حياة القرآن يف أن قصد وإن كثريًا، أو قليًال فيها نفكر أن إىل حاجة وال بديهية،

األغبياء. عن األذكياء رسها إدراك يف يمتاز ال خيالية فالقضية ممتعة مرشقة

كان القرآن أن نصدق أن املمكن من ليس بل اليسري من «وليس ص١٦: يف املؤلف قال
ناهضه وال بعضهم، به آمن وال وعوه وال فهموه ملا كذلك كان فلو العرب، عىل كله جديًدا
إليه، يدعو فيما جديًدا أسلوبه، يف جديًدا القرآن كان إنما اآلخر، بعضهم فيه وجادل
األدبية اللغة هي لغته عربيٍّا، كتابًا كان ولكنه وقانون، دين من للناس رشع فيما جديًدا

عرصه.» يف الناس يصطنعها التي
العربية اللغة ما يدرون ال قوم إىل به يبعث كتاب يف توضع أن الفقرات هذه شأن
لألطفال التنبيه وجه عىل تقال أن أيًضا املحتمل ومن آية، ولو القرآن من يسمعوا ولم
«نحو يف تدرج أو اآلداب كلية يف تلقى أنها أما األولية. املكاتب عىل يرتددون أخذوا الذين

مساًغا. الذوق له يجد ال ما فذلك جديد» العربي الشعر تاريخ عن البحث من
القرآن أن نصدق أن املمكن من ليس بل اليسري من «وليس املؤلف: قول إن ثم
العرب، عىل كله جديًدا القرآن كان قال: الناس من أحًدا أن القارئ ذهن يف يضع إلخ.»
ملا كذلك كان لو أنه بحجة وطعنه بالتكذيب املؤلف عليه وثب الذي هو القائل هذا وأن
يريد املؤلف كان فإن العرب، عىل كله جديد القرآن إن أحد: يقل ولم وعوه، وال فهموه
أن هذا من له فخري القدماء، أقوال دحض عىل القوي أنه الجامعة يف طالبه يوهم أن

قائمة. تزال ال وآراء حقيقية أقوال يف الطعن يريهم
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يف قال ثم واملجوس والصابئة والنصارى واليهود الوثنيني عىل يرد القرآن أن املؤلف ذكر
وصائبة الفرس ومجوس الروم نصارى عىل وال فلسطني، يهود عىل يرد ال «وهو ص١٧:
نفسها.» العربية البالد يف تمثلهم كانت العرب من فرق عىل يرد وإنما وحدهم، الجزيرة
كما تدافع، أو لبس يف الجملة بها فتكبو مواضعها غري يف الكلم بعض املؤلف يضع
الجزيرة وصابئة الروم ونصارى فلسطني يهود عىل يرد ال القرآن إن الجمل: هذه يف قال
غريهم. به يتناول بل بالرد يخصهم وال عليهم يرد أنه تقتيض الفقرة وهذه وحدهم،
الفقرة وهذه العربية، البالد يف تمثلهم كانت العرب من فرق عىل يرد وإنما قال: ثم
يف تمثلهم كانت التي الفرق عىل مقصور الرد أن عىل تدل االختصاص بأداة املصدرة
يتقلدونه ما إىل عائد فحديثه ملة أهل عن تحدث إذا القرآن أن والحقيقة العربية. البالد
وإذا عرب، غري أو عربًا التقاليد بهذه الظاهرون أكان عليه وسواء شعائر، أو عقائد من
الدعوة يعرتضوا كأن خطابهم، اقتىض فألمر العرب من لفريق خطابًا اآليات بعض ورد

بينة. غري عىل يجادلوا أو بأذى

أولئك من أحد به حفل وملا خطر، وال قيمة له كانت ملا ذلك «ولوال ص١٧: يف املؤلف قال
والحياة.» باألموال تأييده سبيل يف وضحوا وأيدوه، عارضوه الذين

صادقة، غري ظنونًا بالجامعة طالبه أذهان يف ينرش أن من املؤلف يتحامى ال
هذا قارئ إىل يخيل والطعن. الهجوم موقف يف قلمه ويمثل ناشبة، خصومة فيفرض
والوثنيني والنصارى اليهود من فرًقا العرب بالد يف أن يفقهون ال الناس أن البحث
انفرد املؤلف أن يحسب حتى الديانات، هذه أصحاب عن القرآن به يتحدث فيما داخلون
له كانت ملا ذلك ولوال قوله: بمثل وجودها عىل يستدل أخذ حيث الفرق هذه بمعرفة

وأيدوه. عارضوه الذين أولئك من أحد به حفل وملا خطر، وال قيمة
النحل هذه تمثل العربية البالد يف فرق عىل يرد حيث إال قيمة للقرآن تكون ال ملاذا
يقولون الذين الدهريني من كلها العربية األمة أن اتفق لو قيمة له تكون أفال والديانات؟
ْهُر﴾ الدَّ إِالَّ يُْهِلُكنَا َوَما َونَْحيَا نَُموُت نْيَا الدُّ َحيَاتُنَا إِالَّ ِهَي ﴿َما — القرآن ينبئنا فيما —
ال التي والديانات النحل من غريها يف ما إلصالح يتعرض ثم النحلة هذه أصحاب فيدعو
مرض قلوبهم يف الذين يناجي أن يريد املؤلف ولكن بىل! يمثلها؟ من العرب بالد يف يوجد

العربية. البالد يف تقيم التي الفرق عىل يرد حيث إال شأن وال قيمة للقرآن ليس بأن
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هذه تمثل العربية البالد يف فرق عىل رد ألنه إال به يحفلوا لم مؤيديه أن معنى وما
والديانات؟ النحل

نرية، وبصائر سليمة فطر أولو ألنهم به؛ يحفلوا أن اليسري من بل املمكن من أليس
والرتك كالفرس العربية غري األمم به حفلت وملاذا أوليائه؟ أيدي بني يميش نور والقرآن
يرد ألنه سبيله؛ يف وجاهدوا به احتفلوا فهل أوروبا؟ من عظيم وقسم والرببر والهنود
إنما كال! والديانات؟ النحل هذه تمثل أقطارهم يف فرق أو العربية البالد يف فرق عىل
لهاة يف يقف ما حججه يف وألن وسعادة، هداية برهان ألنه به؛ يحفل من بالقرآن يحفل

يرد». وال منها صدر يرتقي «ال للحق املعاند

من غريها أو البوذية أهاجم أخذت أني لو بي يحفل أحًدا «أفرتى ص١٧: يف املؤلف قال
النرصانية، أهاجم حني النصارى أغيظ ولكني مرص؟ يف أحد يدينها ال التي الديانات هذه
أكاد ال وأنا اإلسالم. أهاجم حني املسلمني وأحفظ اليهودية، أهاجم حني اليهود وأهيج
الدولة مقاومة ثم الجماعات ثم األفراد مقاومة أجد حتى األديان هذه من لواحد أعرض

والقضاء.» النيابة تمثلها نفسها
إليهم ويخيل السذج عيون يف كالرماد ليذروها وأمثالها الجمل هذه املؤلف يقتضب

وبيان. وحجة عزة ذات أمة تعتنقه دين به يهاجم ما بأشد اإلسالم يهاجم لم أنه
وهل اليوم؟ فيه طعن مما بأكثر اإلسالم يف يطعن أن من تمكنه فرصة يرتبص هل
بعد وهل هجوم! العرب عقول عىل باالحتيال النبوة مقام وقذف القرآن تكذيب فوق

واالمتعاض! بالحفيظة املسلمني قلوب يخوض يشء األعظم الرسول نسب يف الغمز
االجتماع، قانون يسوغه ال ما ورائه من يعمل كستار العلمي البحث اسم اتخذ قد
عليه يمدوا أن رهطه عجز حتى مكشوًفا آخر جانب وبقي البحث من جانب عىل وسدله
وما بحثًا يسميه طريق عىل اإلسالم يهاجم كيف وسرتاه املستعار. الستار ذلك من طرًفا
أثًرا. األدب أو العلم يف له نجد وال أمًلا، النفوس يف يدع الذي الطعن هو وإنما ببحث، هو

والنصارى واليهود الوثنيني عن يتحدث حني القرآن أن ترى «فأنت ص١٨: املؤلفيف قال
ألفها وديانات نحل وعن العرب عن يتحدث إنما والديانات النحل أصحاب من وغريهم

العرب.»
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نوح قوم وذكر مرصوفلسطني ويهود كالقبط العرب غري من أمم عن القرآن تحدث
لرسلهم، جدالهم علينا وقص األقوام هؤالء لنحل تعرض وقد لوط، وقوم إبراهيم وقوم

قبيل. يف العرب من ليست التي األمم لتلك السالم عليهم الرسل ومحاجة
عقيدة أو باطلة نحلة من وليس وحدهم، العرب حال إصالح منه يراد ال فالقرآن
البرش يخاطب الذي الكتاب ويكفي دابرها. ويقطع أثرها يمحو ما أصوله يف إال مبتدعة
أو منها يشتق ما حال به يعرف بحديث والنحل الديانات أصول عن يتحدث أن جميًعا

صورها. بعض يف يتمثل

حياة لنا فيظهر الجاهليني إىل يضاف الذي الشعر هذا «فأما ص١٨: يف املؤلف قال
املسلطة الدينية العاطفة القوي الديني الشعور من كالربيئة أو بريئة جافة غامضة
امرئ شعر يف هذا من شيئًا تجد فأين وإال العملية، الحياة عىل واملسيطرة النفس عىل
الدينية الحياة تصوير عن كله الجاهيل الشعر يعجز أن عجيبًا أوليس عنرتة! أو القيس

للجاهليني!»
هذه يف «تجد يقول: حيث — مرغليوث مقال من املؤلف استلبه مما الشبهة هذه
واضًحا، رشًحا وعقائدهم دينهم يرشحون أمة كل فشعراء الدهشة، عىل يبعث ما األشعار
وأشياء أكثر أو معبود اسم نجد مخطوطة كل ففي بذلك، مملوءة العربية واملخطوطات

نادًرا.» إال بالدين يتعلق يشء عىل األشعار هذه يف نعثر وقلما … بعباداتهم تتعلق
وما الشبهة هذه إىل العربية1 اللغة آداب تاريخ يف زيدان جرجي تعرض وقد
يكن لم ألنه الديني؛ الشعر حيث من العربانيني فيخالفون العرب «أما فقال: يدفعها
بد وال فيه إخوانهم خالفوا أنهم يعقل وال العربانيني، عند كان كما الجاهلية يف عندهم
إليها وصلوا واستعطفوها وغريها والعزى والالت هبل بها وخاطبوا األشعار نظموا أنهم
تدوينها، لعدم األجيال ثنايا يف ضاعت املوضوع هذا يف منظوماتهم ولكن لها، وتخشعوا
فلما اإلسالم. قبل بينهم قامت التي الحروب بسبب والفخر بالحماسة عنها والشتغالهم

قبله.» كان ما يمحو واإلسالم وثنية، ألنها عنها؛ الرواة أغىض اإلسالم جاء
الشعر أن العلماء «الحظ مرغليوث: عىل رده2 يف براونلش» «أدور األستاذ وقال
ذلك سبب يف بعضهم ذكر وقد اإلسالم: قبل العرب دين من يشء عىل دل قلما الجاهيل

ص٥٦. ج١ 1

.١٩٢٦ أكتوبر عدد الرشقية األدبيات مجلة 2
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وهذا سائره، ويروون اإلسالمي الدين يخالف ما الشعر من يرفضون املسلمني علماء أن
بوقوعه.» اإلنسان يثق مما

املسلمني وأن والحماسة، الفخر يف كان العرب شعر معظم أن الجواب وخالصة
الالت دين سيما وال اإلسالم، غري دينًا يمثل الذي الشعر رواية عن عنايتهم رصفوا
من شيئًا يحمل الذي الشعر من بقية إلينا وصلت كله هذا من الرغم وعىل والعزى،

وغريه. الكلبي البن األصنام كتاب يف تجده الديني، الروح

شيئًا يمثل وإنما وحدها الدينية الحياة يمثل ال القرآن «ولكن ص١٩: يف املؤلف قال
الجدال عىل قدرة يمثل قوية، عقلية حياة يمثل الجاهيل، الشعر يف نجدها ال غريها آخر
كانوا الذين أولئك وصف قد القرآن أليس عظيًما، حظٍّا جهادها يف القرآن أنفق والخصام

املحاورة.» يف والشدة الخصام عىل والقدرة الجدال بقوة النبي يجادلون
من املؤلف تعلمه مما الكالم يف وبراعة دهاء من العرب عند ما عىل القرآن داللة
«وذكر البيان:3 كتاب يف يقول الجاحظ وهذا به، الجهل بسبة يرميهم انقلب ثم القدماء
العرب وذكر العقول، وصحة األحالم ورجاحة املنطق بالغة يف قريش حال تعاىل هللا
فقال: الخصومة عند واللدد، األلسنة بالغة ومن واملكر والنكراء الدهاء من فيها وما
األسماع واستمالتهم ألسنتهم خالبة ذكر ثم ِحَداٍد﴾ ِبأَْلِسنٍَة َسَلُقوُكم اْلَخْوُف ذََهَب ﴿َفِإذَا
يُْعِجبَُك َمن النَّاِس ﴿َوِمَن قال: ثم ِلَقْولِِهْم﴾ تَْسَمْع يَُقولُوا ﴿َوإِن فقال: منطقهم بحسن
اْلَحْرَث َويُْهِلَك ِفيَها ِليُْفِسَد اْألَْرِض ِيف َسَعٰى ٰ تََوىلَّ ﴿َوإِذَا قوله: مع نْيَا﴾ الدُّ اْلَحيَاِة ِيف َقْولُُه

َوالنَّْسَل﴾.»
للحياة مرآة القرآن يف «أن نظرية صاحب أنه املؤلف بزعم الثقة يرفع مما فهذا

الجاهلية».

وفيما الدين يف ويحاورون؟ ويخاصمون يجادلون كانوا «وفيما ص٢٠: يف املؤلف قال
يوفقوا أن دون حياتهم فيها الفالسفة ينفق التي املعضلة املسائل هذه يف بالدين يتصل
إىل وما املعجزة، يف والناس، هللا بني االتصال إمكان يف الخلق، يف البعث، يف حلها: إىل

ذلك.»

ص٥. ج١ 3
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جهات: ثالث من العقل قوة تظهر
النظري. عىل النظري قياس أو التجارب إىل املستندة العلمية اآلراء يف الجدل طريق أولها:
الطبيعة. وراء فيما كالبحث العقل حجج إىل املستندة اآلراء يف الجدل طريق ثانيها:

والجماعات. األفراد شؤون يف الحديث ثالثها:
من فمنهم كثريًا، اختالًفا الطرق هذه يف يختلف ونبوغهم الناس ذكاء أن نعلم ونحن
الثالث الطريق يف بالحديث أخذوا إذا حتى الثاني أو األول الطريق يف النظر يجيدون
يكادون وال الثالث الطريق يف أملعيتهم تظهر من ومنهم يبرصون، ال قوم بمنزلة كانوا

سبيًال. أضل أو كاألنعام رأيتهم إال الثاني أو األول الطريق يف أنظارهم يرصفون
َظاِهًرا ﴿يَْعَلُموَن فقال: الحياة بهذه العلم من بيشء الجاهليني هؤالء يصف والقرآن
وهذا نْيَا﴾ الدُّ اْلَحيَاِة ِيف َقْولُُه يُْعِجبَُك َمن النَّاِس ﴿َوِمَن تعاىل: وقال نْيَا﴾ الدُّ اْلَحيَاِة َن مِّ
السنن من تجاربهم تحت دخل وما والجماعات األفراد شؤون بعض إىل يرجع العلم
آثار من أثر هما اللذين الخصومة يف واللدد العارضة بسعة هذا مع ويصفهم الكونية.
ملن تعرض التي الشبه يأخذ من الوصف هذا يستحق وقد العلم، من الفن هذا يف املهارة
إذا حتى بيان، من وحلية فصاحة من زخرف يف ويلقيها الفطرية، النباهة من حظ له
الرأي خطل أو النظر قرص وبقي البيان وحلية الفصاحة زخرف ذهب الحجة طلعت
الحياة بهذه العلم من بيشء املجادلني الجاهليني أولئك القرآن وصف بارًزا. مكشوًفا
الخالق بني والصلة والخلق البعث بأمر الجهل عليهم ونعى الجدل، فن يف واملهارة
األثر، مطموسة مذاهب من ذلك إىل وما املعجزة، إدراك عن بصريتهم وضعف واملخلوق
يصفهم ال تجده هذا وملثل الطاغية، والشهوات املعتلة األذواق إال لها منشأ ال وآراء
يقع ال فيما اآلراء خطل عليهم نقم إال الحياة هذه من بظاهر العلم أو البيان بخالبة
وضعفها قبائحهم، بعض تزيني يف سفهها عليهم ونعى تجاربهم، أو أبصارهم تحت
اْآلِخَرِة َعِن َوُهْم نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة َن مِّ َظاِهًرا ﴿يَْعَلُموَن تعاىل: قال كما أهوائهم تقويم عن
ِيف َما َعَىلٰ هللاَ َويُْشِهُد نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِيف َقْولُُه يُْعِجبَُك َمن النَّاِس ﴿َوِمَن وقال: َغاِفلُوَن﴾ ُهْم
َوالنَّْسَل﴾ اْلَحْرَث َويُْهِلَك ِفيَها ِليُْفِسَد اْألَْرِض ِيف َسَعٰى ٰ تََوىلَّ َوإِذَا * اْلِخَصاِم أََلدُّ َوُهَو َقْلِبِه
ُخُشٌب َكأَنَُّهْم ِلَقْولِِهْم تَْسَمْع يَُقولُوا َوإِن أَْجَساُمُهْم تُْعِجبَُك َرأَيْتَُهْم ﴿َوإِذَا تعاىل: وقال

َعَليِْهْم﴾. َصيَْحٍة ُكلَّ يَْحَسبُوَن َسنََّدٌة مُّ
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يتجاوزا لم ولكنهم البيان صناعة يف حذق وفيهم ذكاء املجادلني الجاهليني ففي
الحياة. هذه من ظاهًرا بهما

بالقوة القرآن يصفه جداًال األشياء هذه يف يجادلون قوًما «أفتظن ص٢٠: يف املؤلف قال
والخشونة والغلظة والغباوة الجهل من القوم هؤالء أفتظن باملهارة، ألصحابه ويشهد
أغبياء وال جهاًال يكونوا لم كال! الجاهليني! إىل يضاف الذي الشعر هذا لنا يمثلهم بحيث
وأصحاب وذكاء علم أصحاب كانوا وإنما جافية؟ خشنة حياة أصحاب وال غالًظا وال

ونعمة.» لني فيه وعيش رقيقة عواطف
إن لقلنا: سبيل، كل يف القارئ يعرتض الذي الذائع من الجاهيل الشعر أن لوال
ومعان مرذول نسج ذات قطع سوى منه يشء إىل يستمع ولم فيه للبحث تصدى املؤلف
الصحائف هذه قراء عىل وأدرنا الصافية موارده من والغرتفنا الطريق، قارعة عىل مرمية

دهاًقا. كأًسا
كل من الذهن خايل يقرؤه ومن صادقة، وحكمة سامية معان الجاهيل الشعر يف
تأليف يف النظر وإقصائهم خيالهم، وسعة منشئيه ذكاء من العجب يقيض فيه، قيل ما

الكالم. فنون يف والترصف املعاني
والخشونة، والغباوة الجهل مثال يجعله أن ويريد الجاهيل الشعر قيمة املؤلف يبخس
كيف عرف قد املؤلف هذا عن الشعر تذوق يف يقل ال عربي وهو زيدان جرجي وهذا
تاريخ يف فقال وهمجية جهالة أصحاب يكونوا لم العرب أن عىل الشعر بهذا يستدل
وهمجية جهالة أهل كانوا البدو أولئك أن الذهن إىل يتبادر «وقد العربية:4 اللغة آداب
أخبارهم من إلينا وصل مما يظهر ولكن والحرب، للغزو وانقطاعهم املدن عن لبعدهم
ثمار من معارفهم وأكثر وحنكة واختبار ونباهة ذكاء أهل العقول، كبار كانوا أنهم
مما اإلنسان وأحوال الطبيعة يف نظرهم وصدق أذهانهم صفاء عىل تدل وهي قرائحهم،

معلقته: يف سلمى أبي بن زهري قول فإن الفالسفة أعظم نظر عن يقل ال

ع��ش��واء خ��ب��ط ال��م��ن��اي��ا رأي��ت

ص٢٩. ج١، 4
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قوله: إىل

ت��ع��ل��م ال��ن��اس ع��ل��ى ت��خ��ف��ى خ��ال��ه��ا وإن

الفالسفة. أكابر أحكام عىل شيئًا يقل ال
الرياح تقلب واألذواق باألفكار تتقلب كيف العاطفة إىل تنظر أن يف ترغب كنت وإن
علًما وأوسع عقوًال أرقى الجاهليني إن يقول: املؤلف فهذا مهبها، يف يقع الزنة بخفيف
مرغليوث الدكتور وذلك الجاهيل، الشعر هذا يمثلهم أن من عيًشا وألني عاطفة وأرق
يف قال حيث الرعاع أولئك يقوله أن من بالغة وأعىل صنعة أحكم الشعر هذا أن يرى
لهم يكون املتمدينني غري الجهالء البدو أن املعقول من «فهل آنًفا: إليه املشار املقال

والرقي؟!» البالغة من الدرجة بهذه شعر
والذكاء العلم يف الجاهليني منزلة من بأدنى يكن لم الشعر هذا أن والحقيقة
وال قرائحهم عنها تقرص التي باملنزلة يكن ولم املؤلف، يقول كما العيش ولني والعاطفة
رد وقد ناحية، كل من لحالتهم املالئم الشعر بل مرغليوث، يقول كما فصاحتهم تبلغها
غري يف عليه رده وجوه وسنسوق املعنى هذا يف مرغليوث عىل براونلش) (إدور األستاذ

املقام. هذا

ونبه اللني، والعيش والعواطف والذكاء بالعلم الجاهليني وصف يف املؤلف احتاط أن بعد
وكثري القديمة األمم من كغريهم وأنهم جميعهم، عىل يقع ال الوصف هذا أن عىل القراء
«طبقة الطبقتني: هاتني مبينًا ص٢٠ يف قال طبقتني إىل ينقسمون الحديثة األمم من
يكاد ال الذين العامة وطبقة والعلم، والذكاء والجاه بالثروة يمتازون الذين املستنريين

حظ». كله هذا من لهم يكون
وقد والعلم والذكاء والجاه الثروة مزايا: أربع عىل االستنارة بيان يف املؤلف أتى
إال استنارة ال بحيث األربعة األمور هذه أهي يدري: وال االستنارة فهم يف القارئ يقف
نزل ثروة له تكن لم إذا الذكي العالم أن هذا ومقتىض وعلم؟ وذكاء وجاه ثروة لذي
هذه يف محصورة االستنارة أم املستنريين، طبقة يف الدخول وُحرم العامة طبقة إىل
طبقة من كان منها قسًطا حاز ومن العامة، طبقة من كان منها تجرد فمن املزايا
ولو مستنري عليها القائم والجاه الثروة صاحب أن التأويل هذا ومقتىض املستنريين؟
وحصافة العلم هي إنما االستنارة أن والصواب سحيق. درك إىل والغباوة الجهل به هوى
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وطرق ديكارت منهج عىل أتياها ولو حقيقتها يف يدخالن فال والجاه الثروة أما العقل،
والشمال. باليمني أبوابها مرغليوث لهما

الكفر يف وإمعانهم وغلظتهم األعراب جفوة عن يحدثنا «والقرآن ص٢٠: يف املؤلف قال
هو أليس والتدين. اإليمان عىل تحمل التي الرقيقة العاطفة من حظهم وقلة والنفاق

هللاُ﴾. أَنَزَل َما ُحُدوَد يَْعَلُموا أَالَّ َوأَْجَدُر َونَِفاًقا ُكْفًرا أََشدُّ ﴿اْألَْعَراُب يقول: الذي
ورشائع اإليمان لهدم رهطه نصبها التي املكيدة إىل الفقرة هذه يف املؤلف يشري
العقول، تتناوله العلم وأن العواطف، تتلقاه والدين اإليمان أن يزعمون حيث اإلسالم
متناقضني: اعتقادين يحمل منهم الواحد إن خجًال: وجوههم تحمر أن دون ويقولون
هذا يقولون العقل، لواء تحت ينضوي علمي وثانيهما العاطفة. تعتنقه ديني أحدهما

جملة. النفوس من أثره ومحو الدين حقائق جحود إال يريدون ال وهم
ويرفع والعلم العقل تحكيم إىل خصومه ويدعو العقل، يخاطب الذي الدين إن أال
إال وآدابه وأحكامه عقائده ترىض وال حال، يف التأويل ذلك يقبل ال والعلم، العقل شأن
اْألَبَْصاِر﴾ أُوِيل يَا ﴿َفاْعتَِربُوا تعاىل: قوله شئتم إن اقرأوا العقل. يف مكانة أرسخ تأخذ أن
َما نَْعِقُل أَْو نَْسَمُع ُكنَّا ﴿َلْو وقوله: اْألَْلبَاِب﴾ أُوِيل يَا َحيَاٌة اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم وقوله:
ُكنتُْم إِن بُْرَهانَُكْم َهاتُوا ﴿ُقْل وقوله: تَْعِقلُوَن﴾ ﴿لََّعلَُّكْم وقوله: ِعرِي﴾ السَّ أَْصَحاِب ِيف ُكنَّا
َمن النَّاِس ﴿َوِمَن وقوله: َقْوِمِه﴾ َعَىلٰ إِبَْراِهيَم آتَيْنَاَها تُنَا ُحجَّ ﴿َوتِْلَك وقوله: َصاِدِقنَي﴾
اْلَحقِّ ِمَن يُْغِني َال الظَّنَّ َوإِنَّ ۖ الظَّنَّ إِالَّ يَتَِّبُعوَن ﴿إِن وقوله: ِعْلٍم﴾ ِبَغرْيِ ِهللا ِيف يَُجاِدُل

ِعْلٌم﴾. ِبِه َلَك َليَْس َما تَْقُف ﴿َوَال وقوله: َشيْئًا﴾
العقول به تشهد ما وهذا قاطبة، املسلمون يعتقده ما وهذا القرآن، به يرصح ما هذا
قال: ثم مسلًما نفسه سمى فمن والباطل، الحق بني وتفرق الظن من العلم تميز التي
يستطيع لكي النفاق حمأة يف لسانه غمس قد الصحيح، العلم يخالف ما القرآن يف إن

يشعرون. ال وهم املسلمني أبناء قلوب من السليمة العقيدة واختالس بالدين العبث

األمم من كغريها كانت أنها عىل العربية األمة يمثل إذًا «فالقرآن ص٢١: يف املؤلف قال
العامة وفيها ويجاهدهم، يجادلهم النبي كان الذين املستنريون املمتازون فيها القديمة
النبي بني النزاع موضوع كانوا والذين امتياز أو استنارة من حظ لهم يكن لم الذين

أحيانًا.» باملال يتألفهم النبي كان والذين وخصومه
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عاد ثم والذكاء، والعلم والجاه الثروة أصحاب هم املستنريين إن آنًفا: املؤلف قال
ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان الذين بأنهم املستنريين ووصف العربية األمة مناطه وجعل التقسيم إىل
الصالة عليه النبي بني النزاع موضوع كانوا الذين هم العامة وجعل ويجاهدهم، يجادلهم

أحيانًا. باملال يتألفهم والسالم الصالة عليه النبي كان والذين وخصومه، والسالم
وأن جانب يف كان عليه هللا صلوات النبي أن القراء نفوس يف الفقرات هذه تضع
يغالبهم بينهما ما كانوا العامة وأن آخر، جانب يف كانوا العرب من املستنريين أولئك
فيضعونها أخرى يف ويغالبونه اإلسالم، إىل فيأخذهم منهم طائفة يف السالم عليه النبي

حزبهم. يف
العرب أن والواقع املختزلة. الصورة هذه النبوة عهد يف للعرب املؤلف رسم ما وألمٍر
اإلسالم، عىل جاهليته استحب فريق األول فريقني: عىل — القرآن نزول لعهد — كانوا
الجدل فنون يف والتقلب الكالم ترصيف يف مهارة عىل كانت طبقة طبقتان: وهؤالء
عليه كان ما إال الحجج من تعي وال رصيًحا إال القول من تفهم ال وطبقة والخصام،
عقول ذات طبقة أيًضا: طبقتان وهؤالء دينًا، اإلسالم ابتغى فريق واآلخر األولون. آباؤها
والخربة الحجة قوة يف األوىل الطبقة دون ولكنها سليمة، فطر ذات وأخرى راجحة،
مثل يف أيًضا الطبقتني هاتني يمثل األوليني الطبقتني يمثل كما والقرآن األشياء، بدقائق
أُوِيل َوإَِىلٰ الرَُّسوِل إَِىل وُه َردُّ َوَلْو ۖ ِبِه أَذَاُعوا اْلَخْوِف أَِو اْألَْمِن َن مِّ أَْمٌر َجاءَُهْم ﴿َوإِذَا قوله:
بعض أسماء أسوق أن إىل حاجة يف أراني وال ِمنُْهْم﴾ يَْستَنِبُطونَُه الَِّذيَن َلَعِلَمُه ِمنُْهْم اْألَْمِر
وكان نقية، برسيرة اإلسالم واعتنقوا العهد لذلك العقل باستنارة عرفوا الذين الرجال
ليس القمر طلعة من أصفى وسرية مشهودة مواقف سبيله إىل والدعوة حمايته يف لهم

سحاب. دونها
وال طريق، غري يف فيميش النبوة عهد تاريخ عن الحديث يف قلمه املؤلف يحرش
يصف وأناة؟ بروية التاريخ ذلك درس عدم عن ناشئ هو أم االنحراف، هذا أقصٌد ندري:
العهد ذلك تاريخ يف واملعروف باملال، يتألفهم ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان الذين بأنهم العامة املؤلف
ومن وممتازين، مستنريين املؤلف يسميهم الذين الفريق يتألف والسالم الصالة عليه أنه
أصبح الذي معاوية وابنه وحازمها، قريش بزعيم املؤلف يلقبه الذي سفيان أبو هؤالء
ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل عيلٌّ «بعث البخاري: صحيح ويف السياسة، يف والدهاء الرأي لنباهة مثًال
الطائي، وزيد الفزاري، بدر بن وعيينة حابس، بن األقرع أربعة: بني فقسمها بذهيبة
نجد أهل صناديد يعطي قالوا: واألنصار، قريش فغضبت العامري، ُعالثة بن وعلقمة
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كان باملال التأليف إن العلم: أهل من أحد يقل ولم أتألفهم.» إنما ملسو هيلع هللا ىلص قال ويدعنا،
ترى بل ويجاهدهم، يجادلهم والسالم الصالة عليه النبي يكن لم الذين العامة لطبقة
من أرشاف «هم الكشاف: صاحب قال كما العرب أرشاف قلوبهم املؤلفة يجعل بعضهم
كما طائفتني يجعلهم من ومنهم يسلموا.» أن عىل يستألفهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كان العرب
ضعيفة، ونيتهم أسلموا قوم «هم الصحيح: الجامع رشح يف القسطالني الشهاب قال

نظرائهم.» إسالم ومراعاتهم بإعطائهم يرقب أرشاف أو قلوبهم، فيستألف

هو بل فحسب، مستنرية متدينة العربية األمة يمثل ال «والقرآن ص٢١: يف املؤلف قال
الجاهيل الشعر هذا عىل يعتمدوا أن تعودوا الذين لها يدهش أخرى صورة منها يعطينا
أمة اإلسالم قبل كانوا العرب أن يعتقدون فهم اإلسالم، قبل العربية الحياة دروس يف

الخارجي.» العالم يعرفها وال الخارجي العالم تعرف ال صحرائها يف تعيش معتزلة
أن وهو القدماء عىل خفي شيئًا القرآن من استنبط أنه سلف فيما املؤلف ادعى
القرآن من انتزع أنه املوضع هذا يف وادعى مستنرية، طبقة وفيها دينًا، العربية لألمة
الجاهيل الشعر هذا عىل يعتمدوا أن تعودوا الذين ستدهش بأنها ووصفها أخرى صورة
قبل العرب إن قوله: يف املدهشة الصورة هذه وسيعرض الجاهلية، الحياة درس يف

فيها. مؤثرة بها متأثرة العامة بالسياسة متصلة سياسة أصحاب اإلسالم
الجاهيل الشعر عىل يعتمدوا أن تعودوا الذين أن بدعوى النظرية هذه تقرير يف ابتدأ
يسمعون ال الخارجي العالم عن وانقطاع عزلة يف كانوا جاهليتهم يف العرب أن يعتقدون

شأنًا. لهم يعرف وال خربًا، عنه
يف معتزلة أمة العرب يتصورون الجاهيل الشعر يدرسون من أن أحد يصدق وهل
يأتيهم أين ومن شيئًا؟ األمم أحوال من حدودها وراء عما تعرف ال األرض من صحراء
بأن يحدثهم ما به املتصلة واألخبار الجاهيل الشعر هذا يف يجدون وهم التصور هذا
بل اليمن وإىل الشام إىل يسافرون كانوا من — القبائل زعماء وهم — الشعراء من
وأمية القيس وامرئ كلثوم بن عمرو شعر يف هذا تجد القسطنطينية، وإىل فارس إىل

قيس. بن ميمون واألعىش الصلت أبي بن
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ألم األرض، من فالة يف ملقاة أمة العرب يتصوروا أن من تربئهم أشياء يعرفون هم
كلثوم: بن عمرو قول يدرسوا

ت��ل��ي��ن��ا ال��ل��ذ دم��ش��ق ف��ي وأخ��رى ب��ب��ع��ل��ب��ك ش��رب��ت ق��د وك��أس

القيس: امرئ قول يدرسوا أولم

ب��ق��ي��ص��را الح��ق��ان أن��ا وأي��ق��ن دون��ه ال��درب رأى ل��م��ا ص��اح��ب��ي ب��ك��ى
ف��ن��ع��ذرا ن��م��وت أو م��ل��ًك��ا ن��ح��اول إن��م��ا ع��ي��ن��اك ت��ب��ك ال ل��ه ف��ق��ل��ت

ليهنئه يزن ذي بن سيف إىل رحل الصلت أبي بن أمية أو الصلت أبا أن يقرأوا أولم
فيها: يقول التي قصيدته يديه بني وأنشد الحبشة عىل باالنتصار

م��ح��الال م��ن��ك داًرا غ��م��دان رأس ف��ي م��رت��ف��ًع��ا ال��ت��اج ع��ل��ي��ك ه��ن��ي��ئً��ا ف��اش��رب

فيها: وقال

ص��اال إذ ال��ج��ي��ش ي��وم وه��رز م��ث��ل أو ل��ه ال��ج��ن��ود وس��اب��ور ك��س��رى م��ث��ل م��ن

يف الفارسية كثرت ولذلك فارس، ملوك عىل «يفد كان األعىش أن وقرأوا بىل!
أكثم العرب: فصحاء من بطائفة كرسى عىل وفد املنذر بن النعمان أن وقرأوا شعره».5
وخالد الرشيد، بن وعمرو البكري، عباد بن والحارث زرارة، بن وحاجب صيفي، بن
معدي بن وعمرو الطفيل، بن وعامر مسعود، بن وقيس عالثة، بن وعلقمة جعفر، بن
هرمز بن كرسى إىل بعث األكرب املنذر بن قابوس أن وقرأوا ظالم. بن والحارث كرب،

يرتجمون. ُكتَّابه يف فكانوا وإخوته زيد بن بعدي
فذلك املؤلف نظر يف املصطنع قبيل من به املتصلة واألخبار الشعر هذا كان وإذا
ذلك يف العرب يتصورون ال حال أي عىل فهم املقام، هذا يف املؤلف يعنيه ال آخر بحث

ص١٣٧. قتيبة، البن والشعراء الشعر 5
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الشديد االتصال هذا يف يتصوروهم أن يستطيعون وال عليهم، يدعي كما البعيد االنقطاع
كتابه. قراء إىل تخييله يحاول الذي

الشعر إن يقولون: فهم ونظريات، قضايا هذا عىل يبنون «وهم ص٢١: يف املؤلف قال
يتأثر لم اإلسالمي، الشعر يف أثرت التي الخارجية املؤثرات بهذه يتأثر لم الجاهيل
األمم وبني بينها صلة ال صحراء يف يقال كان لقد ذلك! له وأنى والروم، الفرس بحضارة

املتحرضة.»
ويحاول الجاهلية زمن الشعر من أرقى اإلسالم يف الشعر يكون أن ينكر املؤلف كأن
الخيال يف والذهاب املعاني إبداع كثرة من اإلسالميني شعر بها امتاز التي املزية جحود
الشعر أحرزها التي املزية تلك طربًا، األفئدة به وتخفق سحًرا األلباب له تنجذب ما إىل
اإلسالم أدب بفضل العرب إليها انقلب التي املدنية هذه أثًرا أشدها من ألسباب اإلسالمي

يقيمون. وحيث يرحلون حيث الحوارض وشهود باألمم واختالطهم
فأجادوا وإبداعه إحكامه وأسباب الشعر ارتقاء وجوه يف األدب علماء كتب وقد
الجاهيل الشعر بني الفصل لك يستبني حتى كتبوا، ما صفوة وإليك البحث. وأمتعوا النظر

اإلسالم. يف أنشئ الذي والشعر
وأن املناظر، أنيقة الهواء جيدة بقعة يف يعيش أن النظم إجادة إىل الناشئ يهيئ
بقعة تنشئه لم من املعاني يف برع «فقلما قصيٍّا مكانًا الفصاحة يف انتبذوا قوم بني يشب

فصيحة».6 أمة بني ينشأ لم من األلفاظ يف وال فاضلة،
صانعة. وقوة مائزة وقوة حافظة قوة له تكون أال الصناعة هذه يف يربع ال هو ثم
يتناول أن له فيتأتى واضحة منتظمة كثرية صوًرا نفسه يف يجد القوية بالحافظة
أنماط عنده تكون الذي كالناظم الخياالت املنتظم «فإن مالحظة بأقل شاء ما منها
عمد شاء مقدار أي عىل شاء حجر أي أراد فإذا عنده املواضع محفوظة مجزأة الجواهر

ونظمه».7 منه فأخذه فيه يعلمه الذي املوضع إىل
األلفاظ من أو والخياالت الصور تلك من الغرض يالئم ما يتخري املائزة وبالقوة

واألساليب.

لحازم. األدبية املناهج 6
األدبية. املناهج 7
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تجيء حتى الالئقة واأللفاظ املناسبة الصور من تخريه ما يؤلف الصانعة وبالقوة
تقويم. وأحسن وضاءة يف واألساليب األلفاظ وتجيء بعض، برقاب بعضها آخذًا املعاني
واألسباب، املهيئات هذه يف حظوظهم اختالف قدر عىل الشعراء طبقات تختلف
منها فاته ما قدر عىل وجدته فيها نصيبه قل ومن العليا، باملنزلة كان جميعها رزق فمن

الدنيا. الدرجة يف وإما الوسط يف فإما
العرب بني موازنة فلنعقد الشاعر شأن وارتفاع الشعر إبداع أصول هذه كانت وإذا

اإلسالم. بعد والعرب الجاهلية يف
يف العرب مناخ فإن الطبيعية ومناظره هواؤه حيث من املناخ عن نتحدث ال
املائزة أو الحافظة القوة عن نتحدث وال منه، قريب أو اإلسالم بعد مناخهم هو الجاهلية
وال إسالمي، عىل لجاهيل فيها فضل فال الفريقان، يتداولها مزايا فتلك الصانعة، أو

هللا. يشاء أن إال جاهيل عىل إلسالمي
والطبقات، األفراد شعر بهما يتفاضل أمرين عىل املوازنة هذه يف النظر نلقي وإنما

الغريبة. الصور من الناشئ نظر عليه يقع ما وكثرة الفصاحة، مادة غزارة وهما
أخذت العربية اللغة فإن الفصاحة مواد من يملكون بما يتفاضلون الشعراء كان إذا
األسباب هذه ومن األثر، شديدة ألسباب نطاقها واتسع األوىل، هيئتها غري هيئة باإلسالم
أساليب ومواعظه إرشاده يف نهج فالقرآن حكيم، وأسلوب رائع نظم من القرآن يف تراه ما
املؤلف بها أقر فقد شاهد إقامة تستدعي ال حقيقة وهذه قبل، من الفصحاء يعهدها ال
ونبه البحث هذا يف خاض وممن أسلوبه.» يف جديًدا القرآن كان «إنما قوله: يف نفسه
فسدد مقدمته8 يف خلدون ابن العالمة الشعر رقي يف النبوي والحديث القرآن تأثري عىل

املرمى. وأصاب النظر
أمة هيئة يف قبائلهم اختالف عىل العرب اجتماع أن األسباب هذه يف يدخل ومما
مما أكثر األخرى القبائل لغات من تقتبس قريش لغة هي التي األدبية اللغة جعل واحدة
باأللفاظ امتالئها بعد اللغة هذه بيئة يف يشب الذي فالطفل اإلسالم، قبل تقتبسه كانت
الطفل يتلقنه مما بأكثر الفصاحة موارد من محفوًفا يكون الفائقة واألساليب األنيقة

القصوى. الغاية هذه إىل اللغة نطاق يتسع لم حيث الجاهلية يف النابت

ص٥٠٨. 8
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فإن الغريبة الصور من نفوسهم يف يرتسم ما بمقدار يتفاضلون الشعراء كان وإذا
إىل السبيل أحد يستطيع وال منتظمة، وحضارة زاخرة مدنية يف باإلسالم دخلوا العرب
إال الجاهلية زمن كحالهما اإلسالم بعد الحوارض وشهودهم باألمم اختالطهم أن دعوى

يعرفانه. ال وهما يعرفهما ال هو والتاريخ، األدب معتزًال يكون أن
األخرى، باألمم واتصل الحوارض بعض إىل سافر من الجاهلية شعراء يف كان وإذا
حافظة إىل تقع التي الغريبة الصور إذ منتظمة؛ مدنية يف الناشئ بمنزلة يجعله ال فذلك

وأبقى. وأوضح أكثر تكون ونظام حضارة يف الناشئ

العرب بأن يحدثنا القرآن هذا، غري بيشء يحدثنا القرآن «كال! ص٢١: يف املؤلف قال
وفرقهم أحزابًا قسمهم قوي اتصال عىل كانوا بل األمم، من حولهم بمن اتصال عىل كانوا
انقسمت حرب من الفرس وبني بينهم كان وما الروم عن يحدثنا القرآن أليس شيًعا،
القرآن يف أليس هؤالء، ينارص وحزب أولئك، يتابع حزب مختلفني: حزبني إىل العرب فيه
اْألَْرِض أَْدنَى ِيف * الرُّوُم ُغِلبَِت * ﴿الم اآليات: بهذه وتبتدئ الروم سورة تسمى سورة
َويَْوَمِئٍذ ۚ بَْعُد َوِمن َقبُْل ِمن اْألَْمُر هللِ ۗ ِسِننَي ِبْضِع ِيف * َسيَْغِلبُوَن َغَلِبِهْم بَْعِد ن مِّ َوُهم

يََشاءٍُ﴾. َمن يَنُرصُ ۚ ِهللا ِبنَْرصِ * اْلُمْؤِمنُوَن يَْفَرُح
عىل سينترصون وأنهم حرب يف أمة غلبتها الروم أن اآليات هذه عليه تدل الذي
عىل الروم فيه ينترص الذي اليوم ويف السنني، من قليل بعد ويغلبونها غلبتهم، التي األمة
هذا، من أكثر يفهم لم اآلية حد عىل املؤلف وقف ولو بنرصهللا. املؤمنون يفرح األمة هذه
غلبت التي األمة أن ففهموا الحرب تلك نبأ بلغهم قوم إىل موجًها كان الخطاب ولكن

الغالبني. هم الروم ويكون معها حرب يف ستقع أنها وفهموا الفرس، أمة هي الروم
أن عىل تدل وال وفارس، الروم بني وقعت الحرب أن عىل برصيحها تدل ال فاآلية
كله وهذا الفرس، ينارص وحزب الروم يشايع حزب مختلفني: حزبني إىل انقسموا العرب
العرب اتصال معنى املؤلف يأخذ لم إذًا النزول. سبب من أخذًا املفرسون يذكره إنما
القدماء يكون إذن املفرسين. أيدي من أخذه وإنما مبارشة، القرآن من األخرى باألمم
يف املؤلف يختص ولم والفرس، الروم وأمتي العرب بني االتصال من املقدار هذا عرفوا

فهموه. أو رووه ما عىل زائد بيشء اآلية فهم

الجاهيل الشعر هذا أصحاب يظن كما إذن العرب يكن «لم ص٢٢: يف املؤلف قال
يصف وهو والروم الفرس بسياسة عنايتهم يصف القرآن أن ترى فأنت معتزلني،
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إِيَالِفِهْم * ُقَريٍْش ﴿ِإلِيَالِف املعروفة: السورة يف األمم من بغريهم االقتصادي اتصالهم
واألخرى الروم، حيث الشام إىل الرحلتني هاتني إحدى وكانت يِْف﴾ َوالصَّ تَاءِ الشِّ ِرْحَلَة

الفرس.» أو الحبشة حيث اليمن إىل
ومن الصيف، يف واألخرى الشتاء يف إحداهما رحلتني: لقريش أن عىل القرآن يدل
الصيف، يف يرحلون أين وال الشتاء، يف يرحلون أين يدري ال وحدها اآلية فهم عىل وقف
تميم. أو كقيس األخرى القبائل بعض تقيم حيث إىل رحلتهم تكون أن املحتمل ومن
اليمن، إىل كانت الشتائية رحلتهم أن فعرفوا الرواية طريق يف بحثوا املفرسين ولكن
اتصاًال لقريش أن القرآن من املؤلف يفهم لم إذًا الشام. إىل كانت الصيفية ورحلتهم

املؤرخني. أو املفرسين من تلقنه وإنما الفرس، أو والحبشة بالروم اقتصاديٍّا
الجاهيل الشعر ودارسو ورودها، استدعت التي الحكمة قدر عىل وردت اآلية إن ثم
األخبار من به يتصل وما الشعر هذا يف يجدون إذ بتفصيل؛ اآلية عليه دلت ما يعرفون
ملك يؤالف كان فهاشم املتجرين، يسمون كانوا ونوفًال واملطلب شمس وعبد هاشًما أن
كان واملطلب الحبشة، إىل يؤالف كان شمس وعبد الشام، إىل تجارته يف به فأمن الشام

شاعرهم: يقول اإلخوة هؤالء ويف فارس، إىل يرحل كان ونوفل اليمن، إىل يرحل

م��ن��اف ع��ب��د ب��آل ن��زل��ت ه��ال رح��ل��ه ال��م��ح��ول ال��رج��ل ي��أي��ه��ا
اإلي��الف ل��رح��ل��ة وال��راح��ل��ون آف��اق��ه��ا م��ن ال��ع��ه��د اآلخ��ذون

له: قلنا خرب، من به يتصل بما وال الشعر بهذا أثق ال إني وقال: املؤلف عاد فإن
عزلة يف العرب يتصورون إنهم املوضع: هذا يف عليهم تقول فإنك بآخر، قوًال تخلط ال
يضع الشعر من أيديهم بني ما أن فأريناك كذلك، يمثلهم الجاهيل الشعر ألن وانقطاع؛
من الصورة هذه جاءت الذي الطريق كون أما بجهلها، ترميهم التي الصورة نفوسهم يف

املقام. هذا يف ذكر له يخطر لم ما فذلك خربًا أو صحيًحا ناحيته

إىل املندب باب بوغاز تجاوزوا العرب أن تحدثنا النبي «وسرية ص٢٢: يف املؤلف قال
تحدثنا نفسها السرية وهذه البالد؟! هذه إىل األولون املهاجرون يهاجر ألم الحبشة، بالد
فلم مرص، إىل وفلسطني الشام تجاوزوا وبأنهم الفرس، بالد إىل الحرية تجاوزوا بأنهم
والهند والحبش والروم الفرس تأثري من بنجوة إذن يكونوا ولم معتزلني، إذن يكونوا

لهم.» املجاورة األمم من وغريهم
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يف تلتمس أن يجب الجاهلية الحياة «مرآة املؤلف فيه يخوض الذي الفصل عنوان
عىل كانوا اإلسالم قبل العرب أن عىل القرآن يف اطلع أنه إىل فيه ذهب وقد القرآن»،
الصالة عليه النبي كان طبقة أو وعلم، وذكاء وجاه ثروة ذات طبقة فيهم وكانت دين،
الشعر هذا يف العربية الحياة يدرسون الذين أن ادعى ثم ويجاهدهم، يجادلهم والسالم
وادعى الخارجي، العالم عن معتزلة أمة كانوا اإلسالم قبل العرب أن يعتقدون الجاهيل
حولهم بمن قوي اتصال عىل كانوا العرب أن وهي ستدهشهم صورة يعطي القرآن أن
﴿ِإلِيَالِف وآية: الرُّوُم﴾ ُغِلبَِت * ﴿الم آية: الصورة هذه مأخذ بيان يف وأورد األمم، من

ُقَريٍْش﴾.
موضوع وكان القرآن»، يف تلتمس الجاهلية الحياة «مرآة الفصل موضوع كان فإذا
أمة كانت العرب أن يعتقدون الذين لها يدهش صورة يعطي القرآن أن األخري البحث
يذكر ملاذا ثم بقرآن؟ ليست وهي ملسو هيلع هللا ىلص النبي سرية يف بما االستدالل وجه فما معتزلة،
فيما للهند ذكر يأت ولم الهند، تأثري من بنجوة يكونوا لم العرب أن البحث نتيجة يف

املفرسين؟ أقوال أو السرية أو القرآن من به استشهد
نبذة إليها فأضاف وحده القرآن من املدهشة الصورة هذه انتزاع عن املؤلف عجز
من شيئًا عليها زاد حتى الترصف هذا يكفه ولم املفرسين، أقوال من وأخرى السرية من

لهم.» املجاورة األمم من وغريهم «والهند قوله: وهو عنده
املقدمات يراعي أن الباحث عىل يحتم أرسطو كمنطق يكن لم ديكارت منهج إذًا
من مثقال عىل النتائج من قنطاًرا يقيم أن له يبيح بل قدرها، عىل النتيجة ويفصل

املقدمات.

وبأس، وقوة ثروة وأصحاب ودين علم أصحاب كانوا «وإذا ص٢٣: يف املؤلف قال
يكونوا أن أخلقهم فما فيها، مؤثرة بها متأثرة العامة بالسياسة متصلة سياسة وأصحاب

همجية.» جاهلة أمة ال راقية متحرضة أمة
داللة يف الجاحظ مقالة امتشق أن عىل الفصل هذا يف يزد لم املؤلف أن عرفت قد
يزد فلم دينهم عن وتحدث الجدل، يف وقوتهم ودهائهم العرب أحالم رجاحة عىل القرآن
يف يأت ولم مختلفة. أديانًا الوحي نزول وقت العرب يف أن من أحد كل يعرفه ما عىل
يضاف ما مع بآيتني إال العامة بالسياسة تتصل سياسة أصحاب أنهم عىل االستشهاد
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النزول: أسباب بيان من إليهما
يلبث ولم العرب بالد من بمقربة والفرس الروم بني وقعت حربًا أن عىل تدل أوالهما:
أواسط يف النازلة الجماعات بأن تثق تكاد وأنت قريش. إىل وقع أن الحرب هذه نبأ
عليها يخف ولم الغرب، وطرابلس إيطاليا بني الناشبة الحرب نبأ بلغها قد إفريقية
دول بني تشتعل كانت التي الحرب بله وأسبانيا، الريفيني بني القائمة الحرب نبأ أيًضا
خلع يريدون الريفيني وأن االستعمار، بمطامع منساقة إيطاليا أن ويعلمون شتى.
متصلة سياسة أصحاب كلها الجماعات هذه تكون إذًا أعناقهم. من االستعباد ربقة

فيها. مؤثرة بها متأثرة العامة بالسياسة
وهما الشام. إىل واألخرى اليمن إىل إحداهما رحلتني لقريش أن منها يؤخذ آية ثانيتهما:
وإنما إفريقية، صحراء يف املتوغلة الجماعات لتلك أمثالهما يوجد تجاريتان رحلتان
مضطرب الجزيرة يف األمن حبل إن حيث قريش عىل االمتنان مساق يف القرآن ذكرهما
أن دون وشماًال جنوبًا البالد يف بأموالهم يتقلبون وهم بقطاعها، تغص تكاد والسبل

بسوء. األيدي إليهم تمتد
ولم فأخلفنا وعدنا املؤلف فإن الجاهلية للحياة مرآة من بأيدينا ما نكرس ال إذًا

مدهشة. أو ممتعة صورة الجاهلية للحياة يستكشف أن يستطع
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املطلقة الكثرة بصحة التسليم من يمنعه شيئًا هناك أن الفصل هذا طالع يف املؤلف ذكر
الشعر هذا إن قال: ثم إليه. يذهب ما إثبات يف أبلغ اليشء هذا وأن الجاهيل، الشعر من
اللغة يمثل أن عن البعد كل بعيد الجاهليني للعرب والعقلية الدينية الحياة يمثل ال الذي
املرتدد بمعناها اللغة تعريف إىل وخرج فيه، قيل أنه الرواة يزعم الذي العرص يف العربية
يمثل ال الجاهيل الشعر هذا «إن ص٢٤: يف فقال عاد ثم طالبها، من املبتدئني آذان عىل
العرص يف كانت ماذا أو هي، ما هذه الجاهلية اللغة تعرف يف ولنجتهد الجاهلية، اللغة

فيه.» قيل هذا الجاهيل شعرهم أن الرواة يزعم الذي
ما هذه الجاهلية اللغة سيتعرف املؤلف أن ظنك يف فيقع الفقرة هذه تقرأ لعلك
الرواة تزعم الذي العرص يف كانت إذا ما تعرف حتى أمرها جلية عىل بك وسيقف هي،
صدر يف املستعملة األدبية باللغة قايستها إذا حتى فيه، قيل قد هذا الجاهيل شعرهم أن
نحو يف املوضوع الفصل هذا تقرأ أنك والواقع تلك. عن هذه مميزات لك ظهرت اإلسالم
ما وقصارى يتعرفها، أن يستطيع وال الجاهلية، اللغة يتعرف لم فتجده صفحات ست
لغة بني قويٍّا خالًفا أثبت الحديث البحث أن من يقولون الناس سمع ما لك قال أن فعل
لغتهم وال بلساننا حمري لسان ما العالء: بن عمرو أبي قول وحكى عدنان، ولغة حمري
من قبضة وقبض اإلسالم» يف مقالة «ذيل إىل ومدها البحث من يده نكث ثم بلغتنا.
النحو بهذا صلة لها أن بزعم الفصل هذا يف وبثها إسالمية غري لدعاية املصطنعة أقواله
معقود الفصل أن تذكر والغمز الطعن نشوة من صحا أن وبعد البحث، من الجديد
هذا أن وهي البحث نتيجة أنها زعم سلبية كلمة فألقى واللغة» الجاهيل «الشعر لبحث
ثم صحيًحا، يكون أن يمكن وال الجاهلية اللغة يمثل ال الجاهيل يسمونه الذي الشعر
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تارة عليك وأعادهما العالء بن عمرو أبي وشهادة الحديث البحث عن سمعه ما إىل رجع
أخرى.

العرص يف كانت ماذا وال زعم، كما هي ما هذه الجاهلية اللغة املؤلف يتعرف فلم
الجديد والبحث العالء بن عمرو أبا أن إال بالجامعة اآلداب طالب يسمع ولم الجاهيل،
هذه الجاهلية اللغة تعرف يف «ولنجتهد بقوله: األليق وكان اختالًفا، اللغتني بني إن قاال:
يخلص حتى الفصل هذا يف األمثلة تلك ويرضب مميزاتها من أمثلة يعرف أن هي.» ما
سرية عىل يعوَّدوا أن من شأنًا أرفع الجامعات طالب فإن تقليده، من الجامعة طالب

عمياء. ثقة محدثه لسان به ينطق ما بكل يثق الذي التلميذ
ثم وعدنانية قحطانية إىل ينقسمون العرب أن إىل يذهبون الرواة أن املؤلف ذكر
العربية عىل فطروا هللا خلقهم منذ عرب القحطانية أن عىل متفقون «وهم ص٢٥: يف قال

اكتسابًا.» العربية اكتسبوا قد العدنانية أن وعىل العاربة، فهم
يجعل من الرواة فمن هللا، خلقهم منذ عرب القحطانية أن عىل الرواة يتفق لم
وممن السالم، عليه إسماعيل ولد من أنهم إىل يذهبون الذين وهم العدنانية، شأن شأنهم
ذلك يف شك بال إسماعيل ولد من «فعدنان فقال: الجمهرة كتاب يف حزم ابن الخالف ذكر
ملا نتعرض فلم يصح ال بما قوم وتكلم جهلت، قد إسماعيل وبني بينه اآلباء تسمية أن إال
عليه إسماعيل ولد من قالوا: فقوم هو؟ من ولد فيه فمختلف قحطان وأما فيه، يقني ال
إسماعيل.» ولد من ليس من العرب من أن بهذا فصح … شك بال باطل وهذا السالم،

إسماعيل إىل ينتسبون العرب جميع إن «وقيل: تاريخه: يف كثري بن الدين عماد وقال
إسماعيل.» قبل العاربة العرب أن املشهور والصحيح السالم، عليه

الباري فتح ففي بكار، بن الزبري إسماعيل ولد من قحطان بأن القائلني الرواة ومن
إسماعيل.» ذرية من قحطان أن بكار بن الزبري «وزعم حجر:1 ابن للحافظ

«ونسب وقحطان: عدنان نسب كتاب يف املربد قال الكلبي ابن الرواة هؤالء ومن
السالم.» عليه إسماعيل إىل قحطان الكلبي ابن

من لسانه انتقل السالم، عليه كإسماعيل قحطان بن يعرب يجعل من الرواة ومن
يعرب «وسمي دريد: البن الجمهرة كتاب من «برع» مادة ففي العربية، إىل الرسيانية

العربية.» إىل الرسيانية عن لسانه انعدل من أول ألنه قحطان؛ بن

ص٣٤٦. ج٦، 1
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اليمن أبو قحطان أن يف خالف الناس بني «وليس تاريخه:2 يف خلدون ابن وقال
العرب هم الذين الجيل هذا أهل من ومعناه بالعربية، تكلم من أول إنه ويقال: كلهم،
تعلم ومنهم العاربة، العرب وهم آخر جيل للعرب كان فقد وإال اليمنية، املستعربة،

نفسه.» ذات من بها يتكلم أن يمكن وال رضورة، العربية اللغة تلك قحطان
ومنهم إسماعيل ولد من كالعدنانية القحطانية أن إىل يذهب من الرواة من كان وإذا
ومنهم العربية، إىل الرسيانية عن لسانه انعدل من أول قحطان بن يعرب إن يقول: من
القحطانية أن عىل اتفاقهم فأين نفسه، قحطان بالعربية تكلم من أول إن يقول: من

هللا؟! خلقهم منذ عرب

خالصته: النظرية، هذه لكل أساًسا يتخذونه حديثًا يروون «وهم ص٢٥: يف املؤلف قال
إبراهيم.» بن إسماعيل أبيه لغة ونيس بالعربية تكلم من أول أن

رفعه راويه أن يف الرتدد مع الشعراء طبقات يف الجمحي سالم ابن رواه الخرب هذا
هذا اتخذوا التي النظرية من املؤلف مراد أن بالبال يخطر ما وأول ال. أم ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل
اكتسابًا، العربية اكتسبوا قد العدنانية «إن الرواة: إىل يعزوه فيما قوله لها، أساًسا الخرب
لغتهم فمحيت العرب لغة تعلموا ثم الكلدانية، أو العربانية هي أخرى لغة يتكلمون كانوا

املستعارة.» الثانية اللغة هذه فيها وثبتت صدورهم، من األوىل
إسماعيل أن عىل إال يدل ال وهو الشعراء طبقات يف املروي الخرب هذا قرأت قد وأنت
ينطقون خلقوا قد ذريته من هم الذين العدنانية أن ومقتضاه إبراهيم، أبيه لغة نيس
اللغة هذه فيها وثبتت صدورهم من األوىل لغتهم «محيت الذين هم وليسوا بالعربية

املستعارة». الثانية
آلبائهم، جرى بما القبائل وصف قبيل من هذا إن حديثه: تأويل يف املؤلف قال فإن
عليه إسماعيل أن لها، أساًسا الخرب هذا جعلت التي النظرية من تريد إذن أنت له: قلنا
باللغة النطق عىل العدنانيون أبناؤه فنشأ يعرف، يكن لم ما العرب لغة من عرف السالم

مستعربة. سموا عربي غري أصل من نبتوا ولكونهم العربية،
أول إسماعيل وأن بإسماعيل، متصل العدنانية نسب أن إىل النظرية هذه وتنحل
هذا من أوثق أساس عىل قائم النظرية من األول والشطر آبائهم، من بالعربية تكلم من

ص٤٦. ج٢، 2
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ألسنة عىل استفاض ما أو واألحاديث اآليات مجموع وهو املحدثون، يعرفه ال الذي الخرب
فهو بالعربية تكلم من أول إسماعيل أن وهو منها الثاني الشطر أما اإلسالم. قبل العرب
الواردة األحاديث ومن ظهرانيهم، بني وإقامته عربية بقبيلة اتصاله طبيعة عىل جاٍر
بالعربية واملراد إسماعيل.» امُلبينة بالعربية لسانه فتق من «أول حديث: املعنى3 هذا يف
الحديث صح ومتى العربية. اللغة ال القرآن بها نزل التي الفصحى اللهجة هذه املبينة
الرقي سنة عىل إسماعيل عهد بعد تمشت املبينة اللغة هذه تكون أن من يمانع لم
وابتداع الجمل صوغ من تستحسنه فيما األذواق واختالف املعاني تجدد حسب واتسعت

األساليب.

أيًضا آخر يشء عىل يتفقون ولكنهم الرواة، يتفق كله هذا «عىل ص٢٥: يف املؤلف قال
العاربة) العرب (وهي حمري لغة بني قويٍّا خالًفا هناك أن وهو الحديث، البحث أثبته
يقول: كان أنه العالء بن عمرو أبي عن ُروي وقد املستعربة) العرب (وهي عدنان ولغة

بلغتنا.» لغتهم وال بلساننا حمري لسان ما
اللغة أن وهو الجاهيل، الشعر اصطناع عىل األقوى الشاهد يذكر املؤلف أخذ
عن يختلف ال اليمن شعراء بعض إىل املنسوب والشعر العدنانية، اللغة غري القحطانية
استعاره املؤلف بأن أثق وأكاد قبله، مرغليوث به استشهد مما وهذا العدنانية، شعر
واضح لغوي دليل «هنا اآلسيوية: الجامعة مجلة يف املنشور مقاله يف مرغليوث قال منه،
اإلسالم أن فرضنا «إذا وقال: القرآن.» بلهجة مكتوبة كلها أنها وهو األشعار هذه من
جودته يف الجدل يقبل ال أدبيٍّا مثاًال بتقديمه لغتهم توحيد عىل العرب جزيرة قبائل أرغم
لغة الحيوي العامل هذا قبل يوجد أن اعتقاد الصعب فمن القرآن، وهو شأنه وعلو
تمتاز قبيلة كل لهجة إن األثرية، املخطوطات لغات عن تختلف الجزيرة لقبائل عامة
أخرى بلغة مرسومة األنحاء هذه يف املخطوطات جميع لنجد وإننا ونحوها، بمفرداتها

القرآن.» لغة غري
أجنبية كلغة كانت القحطانية اللغة أن من املخطوطة اآلثار عليه دلت فيما ننازع ال
بينهما االتصال اشتد اللغتني أن يف ينازعان ال واملؤلف مرغليوث أن كما العدنانية، عن

حسن. إسناده حجر: ابن الحافظ وقال الطرباني، أخرجه 3
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جدال موضع يكون ألن قابًال نراه والذي واحدة. كلغة وأصبحتا اإلسالم ظهور بعد
اإلسالم ظهور يتقدم عهد يف اللغتني بني االختالف حال هو واملؤلف مرغليوث وبني بيننا
قد اللغتني بني االختالف إن قلنا: إذا أمامنا يقف ما نرى ال فنحن السنني، من بعرشات
بمكان العدنانية من القحطانية تبق ولم الفوارق من جانب منه وزال العهد لذلك خف

بعيد.
اللغة قبول أن جناحها خافضة وهي النظرية هذه من يدنو اعتقادنا جعل والذي
تقارب عن إال يكون ال اإلسالم ظهور بعد العدنانية اللغة مع تتحد ألن القحطانية
مفرداتها يف تخالفها أخرى إىل لغة انقالب فإن واحدة، لغة يكونا ألن هيأهما وتشابه
من قليلة عرشات يف حصوله يمكن حتى امليسور باألمر ليس ورصفها نحوها وقواعد

السنني.
وهذا املسيح، بعد الخامسة املائة آثار من كان املخطوطات هذه بعض إن يقولون:
عىل عثروا قد املنقبون هؤالء يكون أن سبيلنا يف يقف ال بل قريبًا، نراه فيما يخدش ال
والشواهد تباعد، يف كانتا فاللغتان املسيح، بعد السادسة املائة أواسط يف مخطوط أثر
ومن اإلسالم. كوكب أفقهما يف يطلع أن قبل من التقارب يف أخذتا قد أنهما عىل قائمة
قبائلها به تبتدئ لم العدنانية اللغة من القحطانية اللغة تقرب أن نفهم أن علينا السهل
من وراءها فيما يتدرج أخذ ثم للعدنانية املجاورة القبائل إليه سبقت بل واحد، عهد يف
عىل فالوقوف الكربى، الخطوة تلك بها فخطا اإلسالم أدركها أن إىل رويًدا رويًدا القبائل
الناحية سكان أن عىل يدل إنما دونها ما أو سنة مائة بنحو اإلسالم قبل مخطوط أثر
يكون أن ينفي ال وهذا القديم، حمري لسان عىل يزالوا لم األثر هذا عىل انطوت التي
نحوها يف العدنانية اللغة تشبه بلغة ألسنتهم ارتاضت قد القحطانية القبائل من غريها

أفعاًال. أو أسماء املفردة األلفاظ من قسم يف عنها وتختلف ورصفها
املخطوطات هذه عىل فيه عثر الذي املكان أهل يكون أن أيًضا القريب املمكن ومن
لغتهم عىل الكتابة يف استمروا ولكنهم العدنانية، اللغة من القريبة باللغة ينطقون األثرية
نظائر الوجه لهذا التاريخ حكى وقد ديانتهم، أو لسياستهم الرسمي اللسان كانت التي
اآلرامية، اللغة بينها من لغات عدة إىل تفرعت البابلية فاللغة القبول. درجة إىل به تسمو
السياسة يف مقامها اآلرامية اللغة قامت أن إىل الكتابة لغة االختالف هذا مع وبقيت
كانوا الذي لسانهم «أما األنباط: عن الحديث يف زيدان جرجي يقول وكذلك والتجارة.
باللغة آثارهم عىل منقوًشا وجدوه بما عربة وال أسمائهم، مثل عربي فإنه به يتفاهمون

65



الجاهيل» الشعر «يف كتاب نقض

شأن كان وذلك أيامنا، يف الفصحى اللغة مثل العهد ذلك يف الكتابة لغة فإنها اآلرامية
السياسية.»4 أو الدينية باآلثار يتعلق فيما سيما وال بالرشق القديمة الدول

اليمانيني زعماء أقوال من أمثلة النبوية السرية يف تجد أنك البحث هذا يالئم ومما
قواعد جهة من لها مماثلة أو العدنانية اللغة من قريبة فرتاها ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل الوافدين
كما معانيه إفادة بقصد املؤرخ يحكيه ما الزعماء هؤالء بأقوال أريد وال والنحو، الرصف
بيان إىل قصًدا الرواة يحكيه ما بها أريد بل مبني، عربي بلفظ أعجميٍّا كالًما لك يحكي

حديثهم. وأسلوب لهجتهم
وقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل وفد حني النهدي زهري5 أبي بن طهفة خطبة األمثلة هذه ومن
بنا ترتمي امليس،6 بأكوار تهامة غوري من أتيناك هللا رسول «يا الجدب: إليه يشكو
الرهام،10 ونستخيل الربير،9 ونستعضد الخبري،8 ونستخلب الصبري،7 نستحلب العيس،
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الرَّسل22 كثري ووقري21 ببالل، تبل ما أغفال همل نعم ولنا تعار،20 وقام البحر طما ما
نهل.» وال علل لها ليس مؤزلة24 حمراء سنة أصابتها الرِّْسل،23 قليل

أصحاب ويروي النحو، هذا عىل يجري الهمداني نمط بن مالك خطاب وتجد
مصوغة اليمن نواحي إىل بها بعث قد ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان كتب بعض أيًضا والسرية الحديث
يسوق وقد مثًال. املرضوبة الخطبة هذه نمط عن تخرج تكاد ال وهي كالمهم، مثال يف
بن وائل عن التهذيب كتاب يف األزهري حكى كما األحاديث، هذه من شذًرا اللغة علماء
فقد أجبى ومن وراط، وال جنب وال جلب «ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يل كتب قال: أنه حجر

أربى.»
عامل قبل العدنانية باللغة تتصل أخذت اليمانية القبائل لغة أن نظرك يلفت ومما
اليمنية القبائل جعلت التي األيام أو باإلسالم املتصل العهد تاريخ تطالع أنك اإلسالم
أن طرقه وتباين مصادره اختالف عىل التاريخ روح من فتفهم النبوة، مقام عىل تفد
حديث ينقل مرتجم إىل يتحاورون عندما حاجة يف يكونوا لم والقحطانيني العدنانيني
لم والرصف النحو وقواعد املفردات يف مختلفتني اللغتان كانت ولو اآلخر، إىل أحدهما
غري مخالطة أو بتعلم يأخذها أن إال اآلخر لغة فهم القحطاني أو العدناني عىل يسهل

قليلة.
رفيًقا، ا مسٍّ بالتحريف مسه فقد العالء بن عمرو أبي عن املؤلف حكاه ما وأما
اليمن وأقايص حمري لسان «ما للجمحي: الطبقات كتاب يف الواردة عمرو أبي وعبارة
قوله: إىل بعربيتنا.» عربيتهم «وال قوله: حول فاملؤلف بعربيتنا.» عربيتهم وال لساننا
أن عن القارئ ذهن وليرصف اللغتني بني الفصل يف املبالغة لقصد بلغتنا.» لغتهم «وما
عن تختلف وإنما عربية اللغة تلك أن بعربيتنا.» عربيتهم «وال عمرو: أبي قول من يفهم
ومس لساننا.» اليمن وأقايص حمري لسان «وما يقول: أن له يسوغ اختالًفا العدنانية
حتى اليمن.» «أقايص قوله: حذف فقد أخرى، مرة بالتحريف عمرو أبي عبارة املؤلف

جبل. اسم 20
الغنم. من القطيع 21

التفرق. 22
اللبن. 23

القحط. أي: باألزل؛ آتية 24
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بني ليس املرضية للقبائل املجاورة القبائل األقايصوهي غري لغة أن القراء منها يأخذ ال
االختالف. هذا مرض وعربية عربيتها

عهد يف العدنانية اللغة من تقربت القحطانية اللغة أن البحث هذا يف املقال وصفوة
شعر يف ولنا ورصفها، نحوها وقواعد مفرداتها أكثر يف تحاذيها وصارت اإلسالم قبل

قريب. أمد يف إليك سنلقيها أخرى نظرة القحطانيني

الذين العرب أولئك من العربية تعلموا قد إسماعيل أبناء كان «إذا ص٢٥: يف املؤلف قال
التي واللغة العاربة العرب يصطنعها كان التي اللغة بني ما بعد فكيف العاربة، نسميهم
إنهما يقول: أن العالء بن عمرو أبو استطاع حتى املستعربة، العرب يصطنعها كان
تقبل ال التي باألدلة التمايز هذا يثبتوا أن املحدثون العلماء واستطاع متمايزتان، لغتان

جدًال.» وال شكٍّا
القحطانية أن عىل الرواة اتفاق من سابًقا ادعاه بما الشبهة هذه إىل املؤلف انقاد
يف تخرج أن يمكنها ال واحد لون ذات العربية اللغة أن بتخيله ثم هللا، خلقهم منذ عرب
كثريًا فإن األول أما التحقيق. عن بعيد األمرين كال يف وهو متباعدة، أو متقاربة هيئات
يسميهم من هؤالء ومن عربي، غري أصل إىل تنتمي القحطانية أن إىل يذهبون الرواة من
لم حال إىل صاروا بأنهم التسمية هذه ويعلل املستعربة. يسميهم من ومنهم املتعربة،

العربية.25 اللغة وهي نسبهم أهل عليه يكن
طورها هو القحطانية عهد ألوائل العربية اللغة طور أن ندعي ال فإنا الثاني وأما
األول وللعهد البائدة العرب لعهد اللغة هذه تكون فقد العدنانية، ألسنة به تعرف الذي
نحوها يف فوارق ذات لغتني إىل به تتشعب أن يمكن الذي طورها يف تزال ال للقحطانية
يف وليس حروفها، ببعض النطق وكيفية بمفرداتها إال تختلف ال لهجات وإىل ورصفها،
وليس األوىل، العربية شعب من شعبة القحطانية اللغة تكون أن يمنع ما الحديث البحث
وأبني أرقى شأنًا العدنانية ألسنة يف العربية اللغة تأخذ أن من يمنع ما الحديث البحث يف
من السالم عليه إسماعيل يتلقن أن امليسور املمكن فمن القحطانية، ألسنة يف شأنها من
يف تأخذ ثم ولهجات لغات إىل للتشعب قابلة تزال ال التي العربية اللغة قحطانية قبيلة

القحطانية. هيئتها غري هيئة العدنانيني أبنائه ألسنة

ص٤٦. ج٢، خلدون ابن تاريخ 25
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بالبحث إملام له من لكل ا جدٍّ فواضح الحد هذا عند يقف ال «واألمر ص٢٦: يف املؤلف قال
مصطنعة متكلفة النظرية هذه أن خاصة واألقاصيص األساطري وبدرس عامة التاريخي

سياسية.» أو اقتصادية أو دينية حاجة إليها دعت متأخرة عصور يف
الكلمات هذه عليها ويتلو التاريخ يقصها واقعة أي إىل يأتي أن أحد كل استطاعة يف
ثم خاصة، وباألساطري عامة التاريخي بالبحث ملم أنه فيدعي حرًفا، منها ينقص ال
واصطناعها تكلفها تعليل يف ويذهب مصطنعة، متكلفة نظرية بأنها الواقعة إىل يشري
يمس تجده فال ونتائجه، العلمي البحث واجبات يقدر املؤلف غري باحثًا ولكن شاء، ما

صحتها. يف الطاعن بالدليل يده يمأل أن بعد إال االصطناع بتهمة واقعة
بإسماعيل العدنانية نسب اتصال مسألة املصطنعة املتكلفة النظرية من املؤلف يريد
اسرتق بكالم القرآن يف الطعن ليعلن يتحفز هنا من أخذ وقد السالم، عليهما إبراهيم بن

اإلسالم». يف مقالة «ذيل من سمعه

يحدثنا أن وللقرآن وإسماعيل، إبراهيم عن تحدثنا أن «للتوراة ص٢٦: يف املؤلف قال
وجودهما إلثبات يكفي ال والقرآن التوراة يف االسمني هذين ورود ولكن أيًضا، عنهما
مكة إىل إبراهيم بن إسماعيل بهجرة تحدثنا التي القصة هذه إثبات عن فضًال التاريخي،

املستعربة.» العرب ونشأة
وجودهما إلثبات يكفي القرآن يف السالم عليهما وإسماعيل إبراهيم اسمي ورود
األمم هذه يكفي بالطبيعة وهو وقوعه، عىل للداللة يكفي بأمر عنهما وإخباره التاريخي،
الحق، إال هللا عىل يقول ال البينات باآليات املؤيد الرسول بأن اإليمان قلوبها خالط التي
شأنهم من فليس سريته، يف وجوههم يقلبوا ولم نبوته، بدالئل يبرصوا لم الذين أما
يكن فلم التاريخي، وجوده عىل فيه شخص اسم ورود يدلهم أن وال القرآن بخرب االكتفاء
النسق، هذا يف لورودها يشفع وجه اإلسالم» يف مقالة «ذيل من املستعارة الكلمة لهذه
غري شأن من لها نرى وال بها، ينتفعون ال املسلمني وغري يزدرونها، ا حقٍّ املسلمني فإن

أشدها. الحقائق إدراك يف تبلغ لم التي النفوس إغواء
القرآن ساقها ثم جاهليتهم، أيام العرب بني تدور كانت وإبراهيم إسماعيل قصة
ويقرره أمة نقله تتداول ما بإنكار الجهر حاول ومن ساطع، وبيان محكم وجه عىل
للناس فيبني التاريخ ناقدي مسلك يسلك أن عليه ا حقٍّ كان أمم، بصدقه تدين كتاب
ولكن الصحيح، الثابت التاريخ أو املحسوس أو للمعقول مخالًفا الواقعة نبأ كان كيف
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عقله يسعها لم ملاذا فيحدثنا التاريخ، نقد طريقة القصة هذه إنكار يف يسلك لم املؤلف
مقالة «ذيل صاحب قبل مؤرًخا أن سمع أين من أو يبطلها، ما عىل حسه وقع كيف أو
تزوجت إسالمية غري عاطفة سوى املؤلف مع يكن لم إذن يناقضها. ما قال اإلسالم» يف

مثال. غري عىل وولدته البحث بهذا فحملت يرى ال تقليًدا

يف الحيلة من نوًعا القصة هذه يف نرى أن إىل مضطرون «ونحن ص٢٦: يف املؤلف قال
من والتوراة والقرآن واليهودية اإلسالم وبني جهة، من والعرب اليهود بني الصلة إثبات
العرص هذا هو إنما الفكرة هذه فيه نشأت قد تكون أن يمكن عرص وأقدم أخرى، جهة

املستعمرات.» فيه ويبثون العربية البالد شمال فيه يستوطنون اليهود أخذ الذي
ذوقه يالئم ما منها فيقطف رشقية كتب بعض يف تجول املؤلف يد إن لكم: قلنا
املؤلف فيه تعلق مما الحديث وهذا بحثه، ونتيجة فكره وليد أنه عىل كتابه يف ويضعه
إسماعيل قصة يف األمر «وحقيقة الذيل:26 صاحب قال ما وإليك اإلسالم» يف «مقالة بذيل
عن الروم دفع إىل منهم وتذرًعا إليهم تزلًفا للعرب اليهود قدماء لفقتها دسيسة أنها
نحن لهم: فقالوا إليها، يلجأون العرب بالد يف جديدة مملكة تأسيس إىل أو املقدس بيت

واحد.» أب وذرية إخوة وأنتم
أو أمارات أو أدلة من عنده ما إىل ينظر أناة ذي مأخذ البحث يف املؤلف يأخذ لم
يف األمر وحقيقة يقول الذيل فصاحب مقداره، عن العبارة ويفصل للشك مثرية شبه
إىل مضطرون ونحن يقول: واملؤلف اليهود، قدماء لفقتها دسيسة أنها إسماعيل قصة
األخرى بعد الكلمة وفحصته كتبه ما قرأت إذا وأنت الحيلة، من نوًعا القصة هذه يف أن
من نوًعا القصة يف بأن االعتقاد إىل مضطر أنه دعوى عىل يساعده ما لديه ما تجد لم
فالذي نزوله، قبل العرب عند ذكر لها وكان القرآن لها تعرض القصة فهذه الحيلة،
هو حيلة يراها أن إىل االضطرار ويدعي حيلة أو دسيسة بكونها الحكم عليه يسهل
السالم عليهما وإسماعيل إبراهيم بأن يرصح ما بصحته، املوثوق التاريخ يف يجد الذي
يجد أو السالم، عليه إسماعيل ذرية يكونوا لم العرب بأن يرصح أو مكة، إىل يهاجرا لم
لم ذلك وكل الخليقة، يف هللا سنن من سنة أو عقًال أو ا حسٍّ يخالف ما القصة سياق يف
عىل اختياره ووقع الذيل كتاب من البحث أصل اجتذب أنه املؤلف فعل ما وغاية يكن،

ص٨. 26
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اليهود بني شبت التي العنيفة الحروب مالحظة عليها وزاد بها فتشبث االستعمارية العلة
وضع فكرة فيه نشأت قد تكون أن يمكن عرص أقدم الحروب تلك أيام وجعل والعرب،
االعتقاد إىل اضطراره دعوى يف به اكتفى ما وهذا التاريخ، من علمه مبلغ هذا القصة.
التاريخية وجهتها من املسألة يف زيدان جرجي نظر وقد الحيلة، من نوًعا القصة يف بأن
«وليس قال: ثم والقرآن التوراة يف جاء ملا اإلسالم27 قبل العرب كتاب يف وتعرض البحتة
الباحث يقوله ما أقىص الكلمة وهذه تؤيدها.» أو الرواية هذه تنايف أخرى مصادر لدينا
غيظه من التشفي يقصد املؤلف ولكن اإلنصاف، من جانب عىل وقف متى املسلم غري

املتهتكة. اإلباحية عن يرىض ال دين عىل
قال: ثم العرب وبني بينهم الصلة لتأكيد القصة هذه اخرتعوا اليهود أن املؤلف زعم
ويعني والتوراة، والقرآن واليهودية، اإلسالم بني الصلة إثبات يف الحيلة من نوًعا فيها إن
اإلسالم بني الصلة عقد إىل وسيلة أيًضا اتخذها والسالم الصالة عليه محمًدا أن بهذا
الدين اعتناق إىل االحتيال بزمام اليهودية األمة ليأخذ والتوراة القرآن وبني واليهودية
ألن اآلتية؛ الفقرات مناقشة يف الرأي هذا عىل وسنعرج اإلسالم. وهو إليه، يدعو قام الذي

أخرى. بعد مرة كتابه قراء عىل يعيده وطفق به أعجب املؤلف

املستعمرين اليهود هؤالء بني شبت عنيفة حروبًا أن نعلم «فنحن ص٢٦: يف املؤلف قال
واملالينة املساملة من يشء إىل وانتهت البالد هذه يف يقيمون كانوا الذين العرب وبني
املغريين بني استقر الذي الصلح هذا يكون أن يبعد فليس واملهادنة. املحالفة من ونوع

أعمام.» أبناء واليهود العرب تجعل التي القصة هذه منشأ البالد وأصحاب
أن غري اإلسالم» يف مقالة «ذيل غزا حني املؤلف غنمه الرأي هذا أن عرفت قد
وكأن واحد، أب وذرية إخوة وأنتم نحن للعرب قالوا اليهود إن يقول: الذيل صاحب

أعمام. أبناء وأنتم نحن لهم: قالوا أنهم زعم إىل فحولها العبارة هذه ترقه لم املؤلف
أوزارها الحرب ألقت أن وبعد مستعمرين، محاربني العربية البالد اليهود دخل
تجعل التي القصة هذه اصطنعوا ومهادنة، ومحالفة مساملة العرب وبني بينهم وانعقدت

املؤلف! يقول ما عىل أعمام أبناء أو الذيل، صاحب يقول كما إخوة واليهود العرب

ص١٦٤. 27
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العربية األمة وطبيعة عامة األمم طبائع يدرس لم من قلب عىل التعليل هذا يخطر
له يصطنع أن إىل وهواه ذوقه يدعوه حني كل يف عنها يتغابى ولكنه درسها أو خاصة،

منها. االنسالخ أو عنها التغابي يف مندوحة يجد وال حديثًا
إليه ينتمون الذي األصل يعرفون الذيل صاحب أو املؤلف زعم يف العرب يكن لم
وهو قبائلهم به ربطوا أصًال لهم فاصطنعوا نجدتهم يف طمعوا أو اليهود حاربهم حتى

السالم. عليهم إبراهيم بن إسحاق أخو إسماعيل
الغباوة يف بلغوا وإنهم إليه، ينتمون الذي األصل يجهلون كانوا العرب إن لنقل:
هل نتسائل: أن ولنا قبائلهم، اختالف عىل فيقبلوه نسبًا اليهودية الجالية لهم تصنع أن
كانوا أم الجالية؟ بهذه اتصالهم قبل وإسماعيل إبراهيم بنبوة يؤمنون العرب هؤالء كان

يؤمنون. وال بها يسمعون ال كانوا أم يؤمنون؟ وال بها يسمعون
وأقل حياتهما تاريخ من يشء علم عن يكون إنما فاإليمان بها يؤمنون كانوا فإن
آبائهم عن يتلقون كانوا وإذا مقامهما، كان وأين بعثا أين معرفتهم السبيل هذا يف واجب
عاش وال بمكة نزل يكن لم إسماعيل أن وفرضنا السالم عليها وإسماعيل إبراهيم حديث
كاملة أمة بعقول تعبث أن الجالية تلك عىل الصعب فمن أكثرها، أو حياته طول بها

مبني. بسلطان تأتيهم أن دون سلف عن خلًفا عرفته ما بغري االعتقاد إىل وتحولها
فمن يؤمنون، وال بها يسمعون ال أو يؤمنون، وال بنبوتهما يسمعون كانوا وإن
النبوة، من اكتسباها إنما الفاخرة وسمعتهما وإسماعيل إبراهيم رشف أن الواضح الجيل
إىل يرسعوا حتى الرشف هذا لهما يسلمون ال فهم بنبوتهما يؤمنون ال العرب كان وإذا
أن االحتيال حديث إىل يضاف أن من بد فال املستعمرة، الطائفة لهم تزوره ما قبول
بما وثقا حتى السالم عليهما وإسماعيل إبراهيم نبوة بصحة أقنعتهم اليهودية الجالية
فخرهم يف يزيد بإسماعيل نسبهم ربط أن ورأوا القدر، وسمو املنزلة رشف من لهما

شأنهم. ورفعة
فلماذا وإسماعيل إبراهيم بنبوة تقنعهم أن اليهودية الجالية إمكان يف كان وإذا
بينها فتكون السالم، عليه موىس نبوة وهو به إقناعهم عىل أحرص هي بما تقنعهم لم

والسكينة. التآلف إىل وأدعى صلة أشد وهي دينية قرابة وبينهم
بجانبها رواية قيام مع أسطورة العنيفة الحروب هذه املؤلف يعد لم ملاذا ندري وال
بالرتحيب، إسماعيل بنو فقابلهم بالدهم من اليهود طردوا واليونان الرسيانيني «إن تقول:

72



واللغة الجاهيل الشعر

إليه اهتدى الذي لإلله التعظيم من القديمة اليهود كتب يف رأوه ملا كثري منهم وتهود
لعبادته.»28 — السالم عليه — الخليل

من كان وما اإلسالم ظهور أن هو فيه شك ال الذي اليشء «ولكن ص٢٧: يف املؤلف قال
الصلة تثبت أن اقتىض قد الكتاب أهل غري من العرب وثنية وبني بينه العنيفة الخصومة
واليهود، النصارى ديانة القديمتني: الديانتني وبني الجديد الدين بني املتينة الوثيقة
املوضوع يف اشرتاك واألناجيل والتوراة القرآن فبني واضحة، فثابتة الدينية الصلة فأما
يشرتك الذي هو واحد أساس عىل وتعتمد التوحيد، إىل ترمي كلها والغرض، والصورة
تؤيدها أن يحسن عقلية معنوية الدينية الصلة هذه لكن السامية. السماوية الديانات فيه
أن يمنع الذي فما الكتاب، وأهل العرب بني كامللموسة أو ملموسة مادية أخرى صلة

واليهود.» العدنانية العرب بني املادية القرابة قصة القصة هذه تستغل
اإلسالم بني الصلة إثبات يف الحيلة من نوًعا القصة يف إن سلف: فيما املؤلف يقول
اقتضت قد والوثنية اإلسالم بني الخصومة إن هنا: ويقول والتوراة، والقرآن واليهودية
صلة لعقد مستغلة القصة جعل ثم القديمتني، والديانتني الجديد الدين بني صلة إثبات
الصلة إثبات يف الحيلة وجه عىل القرآن يف جاءت فالقصة الكتاب. وأهل العرب بني مادية
اإلسالم وهو الجديد الدين بني الصلة إلثبات القرآن يف وجاءت واليهودية، اإلسالم بني
وأهل العرب بني مادية صلة إلثبات القرآن يف وجاءت والنرصانية، اليهودية والديانتني

الكتاب.
رأى محمد ظهر «وملا اإلسالم: يف مقالة ذيل صاحب ويقول املؤلف! يقول هكذا
الذي هذا جدهم ملة إىل يدعوهم إنما إنه العرب: وقال فأقرها، إقرارها يف املصلحة

يعرفوه.» أن غري من يعظمونه
املزورة القصة هذه أمامه وجد ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن زعمه يف الذيل صاحب املؤلف تابع
أنهما غري الجديد، الدين هذا إىل الدعوة بث يف وسيلة فابتغاها العرب ألسن عىل دائرة
الستمالة أقرها أنه يزعم الذيل فصاحب القصة، لهذه تقريره من الغاية تصوير يف اختلفا
أراد واملؤلف تعرفه، لم بقلوب يعظمونه الذي جدهم ملة إىل يدعوهم أنه بإراءتهم العرب
وجًها يلمس لعله يتحسس فأخذ رأي كل يف الذيل صاحب خلف يميش ال بأنه التظاهر

.١٣٠٩ مرص طبعة ص٣٨، لسيديو، العرب تاريخ خالصة 28
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أتى والسالم الصالة عليه النبي أن تخيل عىل خاطره وقع حتى الذيل صاحب وجه غري
الخصومة اشتدت حيث والنصارى اليهود من الكتاب أهل الستمالة القرآن يف بالقصة

الوثنيني. وبني بينه
بفكره اعترصها املؤلف أن يف والخوض اآلراء، مصادر عن التنقيب كثريًا يهمنا ال
نفسها اآلراء نقد هو إنما كثريًا يعنينا والذي أهلها، من موت أو غفلة حني عىل تناولها أو

باطلها. من حقها ويمتاز أمرها ينجيل حتى
برصاحة، للعرب أبوته عىل تأت ولم السالم عليه إسماعيل لذكر التوراة تعرضت
نسلك.» ألنه أمة؛ أجعله فإني إسماعيل «وأما السالم: عليه إلبراهيم خطابًا فيها جاء وإنما
يف املرتىض قال بالحجاز، جبال وفاران فاران.» برية يف «وسكن عنه: حديثها يف وجاء
وفرج ٢٧٧ سنة املتوىف الفاراني قاسم بن بكر الفضل أبو ينسب وإليها القاموس: رشح
العقبة عند جبل أو برية إنها يقولون العرب وغري .٢٣٨ سنة املتوىف الفاراني سهل بن
تاريخ يف فقال القولني بني التوفيق مسلك زيدان جرجي سلك وقد سيناء. جزيرة يف
الحجاز جبال أو مكة جبال أن علمنا متى الروايتني تطبيق «ويسهل اإلسالم: قبل العرب
أو الحجاز برية إسماعيل فيها أقام التي الربية أن املراد فيكون «فاران»، أيًضا تسمى

وتزوج.»29 هناك وسكن الحجاز إىل خرج ثم سينا يف حينًا أقام أنه
«ودفنه فقالت: السالم عليه إبراهيم أبيه لدفن حرض إسماعيل أن التوراة وذكرت
هجرته قصة يعرتض ما هذا يف وليس املكفيلة.» مغارة يف ابناه وإسماعيل إسحاق
من خروجه بعد إسماعيل تذكر «لم زيدان: جرجي قال كما التوراة ألن بمكة؛ ونزوله
أمة تاريخ عن يخرج فيما االختصار من عادتها عىل دفنه حضوره عند إال أبيه بيت

ديانتها.»30 أو اليهود
أن تبيَّنَّا الحجاز إىل وإسماعيل إبراهيم هجرة ينفي ما املنقول يف يوجد لم وإذا
عىل يزد ولم وحدها، لإلسالم املضادة العاطفة طريق عن القصة إلنكار دخل إنما املؤلف
صاحب اتهم أن عىل يزد ولم للعرب، اصطنعتها اليهود أن وادعاء باإلنكار غمرها أن

الكتاب. أهل لتأليف حيلة واتخاذها باستغاللها ملسو هيلع هللا ىلص الرسالة

ص١٦٤. اإلسالم، قبل العرب تاريخ 29
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عىل احتياًال اصطنعوها اليهود أن معنى إىل يرجع القصة هذه عن املؤلف فحديث
اليهود، عىل احتياًال القرآن يف بها أتى ملسو هيلع هللا ىلص هللا عبد بن محمد األمني الرسول وأن العرب،
صبغ إن قال: إن آخر يعذر أفال الحيل من ألوان يف القصة بإخراج املؤلف بُيل وإذا
أو كتابه قراء من السذج عقائد عىل االحتيال من نوع االحتيال بألوان للقصة املؤلف

الجامعة! يف دروسه طالب
مصنع من خرجت بقصة اليهود عىل حجة وأبهرهم رسيرة الِربيَّة أطيب أيحتال
من املزورة القصة وليست الحسنة، واملوعظة بالحكمة ليدعو القرآن إن ، كالَّ تزويرهم!
وينظر بتدبر القرآن يتلو ومن حسنة، موعظة املزورة القصة يف وليس يشء، يف الحكمة
وما والهزل، السخف هذا من بريء اإلسالم أن يعلم الصادقة، مرآتها يف النبوية السرية

األكرمني. هللا لرسل قياًسا رسيرته أو سريته يجعل أن املؤلف ملثل كان
يف يشاركونه الذين قومه من وجد قد والسالم الصالة عليه الرسول أن نعلم نحن
قوم من ووجد واألذى، بالكيد مبسوطة وألسنة عداء، عىل مطوية صدوًرا األقربني آبائه
نفهم أن نستطيع فال وتأييًدا، وطاعة إيمانًا بإبراهيم وال بإسماعيل نسبهم يصل ال
عىل احتياًال واليهود العرب بني القرابة بقصة القرآن يف يأتي أن باله عىل يخطر كيف
وأكثر العرب بني القرابة تشبه تكاد األثر، بعيدة العهد قديمة قرابة وهي الكتاب، أهل
صاحب من ببعيد وليس السالم، عليه نوح هو أعىل جد يف يتفقان حيث األرض يف من
الصلة لعقد مستغلة القرآن يف الواردة آدم قصة إن يقول: أن الغريبة الفلسفة هذه
ألن البسيطة؛ وجه عىل الكائنة الديانات وغري والديانات الجديد الدين بني املتينة الوثيقة

البرش! وسائر العرب بني القرابة وهي كامللموسة أو ملموسة صلة القصة يف

هذه مثل لقبول االستعداد كل مستعدة قريش كانت «وقد ص٢٧: يف املؤلف قال
من حظ إىل انتهت قد القرن هذا أول يف كانت فقد للمسيح. السابع القرن يف األسطورة
سلطانها وبسط حولها وما مكة يف السعادة لها ضمن واالقتصادية السياسية النهضة
وهذا النهضة هذه مصدر وكان الوثنية، العربية البالد من قليل غري جزء عىل املعنوي

أخرى.» جهة من والدين جهة، من التجارة أمرين: السلطان
عقدوا يوم للعرب تأليًفا اليهود بيد مصنوعة القصة أن سلف فيما املؤلف رأى
يف األسطورة هذه لقبول مستعدة قريًشا أن هنا ورأى عنيفة، حروب بعد صلًحا معهم
عن البحث إىل تدعوها االقتصادية السياسية نهضتها إن حيث للمسيح، السابع القرن
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من مانًعا تجد لم أنها وزعم املاجدة، التاريخية باألصول متصل قديم تاريخي أصل
اإلسالم. قبيل ظهرت العهد حديثة القصة أن هذا من واستنبط األسطورة هذه قبول

صنعت والقصة لهم! تأليًفا العنيفة حروبهم يوم للعرب اليهود صنعها فالقصة
قديم! تاريخي أصل عن يبحثون العرب قام يوم اإلسالم قبيل

اصطنعها هل ندري فال قريًشا لقنها بمن الرأي هذا حديث يف املؤلف يرصح ولم
يقف أن «يريد دين ألهل مساعدة املستعمرون اليهود لهم اصطنعها أم بأنفسهم قريش

اليهودية!» انتشار سبيل يف
ظاهرة، ميزة العرب بالد بني ملكة أن عىل بالشواهد طافح التاريخ أن املؤلف عرف
مكة أحرزتها قد املحرتمة املنزلة هذه أن يرون والناس بالغة، حرمة العرب قلوب يف ولها
وإبراهيم إسماعيل لقصة يضع أن له فبدا السالم، عليهما وإبراهيم إسماعيل عهد من
اصطناعها، يف السبب أنه يزعم يشء عىل يده وضع إىل مضطًرا نفسه ورأى قريبًا، عهًدا
حظ عىل للمسيح السابع القرن أول يف كانت قريًشا إن يقول: وجاءك بعيد غري فمكث
النهضة، هذه وليدة وإبراهيم إسماعيل قصة أن وزعم االقتصادية، السياسية النهضة من

ترى! ماذا وانظر قريش، نهضة مصدر عن يتحدث انطلق ثم

الشام يف تصطنعها كانت قريًشا أن نعلم فنحن التجارة «فأما ص٢٨: يف املؤلف قال
تجتمع كانت التي الكعبة فهذه الدين وأما الحبشة. وبالد واليمن الفرس وبالد ومرص
نفوس عىل تبسط أخذت والتي عام، كل يف املرشكون العرب إليها ويحج قريش حولها
منها يجعلون املرشكون العرب هؤالء أخذ والتي قويٍّا، السلطان من نوًعا املرشكني هؤالء
واملسيحية ناحية من اليهودية انتشار سبيل يف يقف أن يريد كان كأنه قوي لدين رمًزا

أخرى.» ناحية من
إليه يذهب فيما وننظر يشاء، كيف التجارة من النوع ذلك يسمي املؤلف ندع
قصة لهم تصطنع أن قبل من الوثنيني العرب احرتام موضع كانت الكعبة أن من بعُد
هذه مصادر من الدينية قريش سيادة يجعل ألنه السالم؛ عليهما وإبراهيم إسماعيل

القصة. هذه تلفيق عىل باعثًا السياسية النهضة ويجعل السياسية، النهضة
شعور لديهم وليس عام، كل يف الكعبة إىل يحجون املرشكون العرب كان فإذا
وما البنية؟ هذه احرتام عىل قلوبهم بعث الذي األمر هو فما وإبراهيم، إسماعيل بقصة
تقتيض الخليقة يف هللا فسنة وركبانًا؟ رجاًال عام كل يف مكة وا يؤمُّ أن إىل لهم السائق هو
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خطري لعامل إال عام كل يف إليها الرحال وحط بقعة احرتام عىل شتى قبائل يتفق أالَّ
القبائل تلك ألسنة عىل مذكوًرا العامل هذا يكون أن بد وال الكبري، األثر هذا له يكون

أخرى. بعد طبقة أجيالهم تتناقله
أن سوى بها نجد لم امللفقة األساطري أو املحكمة الروايات يف البحث أطلقنا وإذا
لتلك أن يدعي فمن وإبراهيم. إسماعيل بعهد تتصل ملكة العرب يحملها التي الحرمة تلك
بهذا يهاجم كونه من الرغم عىل واملؤلف حسابه. وعلينا بيانه، فعليه آخر سببًا الحرمة
العرب إقبال لسبب يتعرض لم حججه، تَُفّل وال القاطعات السيوف تفل دينًا البحث
والعرب حولها، تجتمع قريًشا أن ذكر أن عىل يزد ولم والتعظيم، باالحرتام مكة عىل

إليها. يحجون املرشكون
قصة غري إليها والحج مكة احرتام عىل القديم يف للعرب الباعث أن سلمنا وإذا
القبائل تلك عقول عىل التأثري استطاع الذي القوي العامل هو فما وإبراهيم، إسماعيل
بناء من أنها اعتقاد إىل الكعبة احرتام وجه من تتصور كانت عما تحولت حتى بأرسها
تتلمح أن وشأنها خطرية، واقعة أخرى إىل عقيدة من قبائل فانقالب وإبراهيم؟ إسماعيل

واألسمار. األساطري يف ولو

تجارية مادية نهضة ناهضة العرص هذا يف كانت إذن «فقريش ص٢٨: يف املؤلف قال
العربية البالد يف توجه أن تحاول كانت النهضتني هاتني وبحكم وثنية، دينية ونهضة
البالد يف ودياناتهم والحبشة والفرس الروم تدخل تقاوم مستقلة وثنية سياسية وحدة

العربية.»
املعارصة تنافس والقحطانية اإلسماعيلية بني «كان العرب:31 تاريخ يف سيديو قال
الحبشة إغارة من أسبابها لتوفر السياسية الوحدة إىل مالوا ثم الكلمة، اختالف إىل املؤدي
يشهد تاريخي بأثر املؤلف تطالب ولعلك والعوائد.» األخالق يف واتحادهم بمكة عليهم
وديانتها، لها املجاورة األمم تدخل تقاوم وثنية سياسية وحدة توجيه حاولت قريًشا بأن
تاريخه. يف سيديو رماها التي الكلمة هذه سوى النهضة هذه عىل وثيقة لديه تجد فال
أبعد إىل وتطمح األجنبية السلطة تمقت قبائلها اختالف عىل العرب أن فنتيقن نحن أما

ص٣٥. 31
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قريش زعماء أو قريًشا أن عىل يدل ما الجاهلية تاريخ يف نجد لم ولكنا الحرية، يف غاية
أن التاريخ ذلك يف قرأنا نعم، األجنبية. السياسة وجه يف تقف عربية وحدة يف سعوا
املسماة وهي سنة وعرشين بنيف املحمدية البعثة قبل وهوازن قريش بني شبت حروبًا
العربية! السياسة وحدة عىل العاملة النهضة هذه سبيل يف كانت ولعلها الِفجار، بأيام

ا جدٍّ املعقول فمن — حق أنه نعتقد ونحن — ا حقٍّ هذا كان «وإذا ص٢٨: يف املؤلف قال
التاريخية باألصول يتصل قديم تاريخي أصل عن لنفسها الجديدة املدينة هذه تبحث أن

األساطري.» عنها تتحدث التي املاجدة
اليهود صنع من القصة أن دعوى يف الذيل بصاحب اقتدى كيف املؤلف رأيت قد
أنها وهو القصة وضع عىل آخر بباعث الجامعة طالب يحدث أن له بدا ثم املستعمرين،
الدينية، االقتصادية نهضتها عىل القائمة السياسية نهضتها نهضت يوم لقريش صنعت
هنا الكتمان لبس وقد املاجدة، التاريخية باألصول يتصل قديم أصل عن تبحث وأخذت
من إنكم لهم: وقال ينشدونها، قاموا التي الضالة بهذه قريش إىل أرس من عىل ينم فلم
إىل إال بها يفيض ال التي كتابه أرسار من هذا كان وربما إبراهيم. بن إسماعيل ذرية

ينطقون. كانوا إن فاسألوهم بأذياله، املتعلقني

تفيد التي األسطورة هذه تقبل أن من قريًشا يمنع ما فليس «وإذن ص٢٨: املؤلفيف قال
مشابهة وألسباب ذلك قبل رومة قبلت كما وإبراهيم، إسماعيل تأسيس من الكعبة أن
صاحب پريام بن باينياس متصلة روما أن تثبت اليونان لها صنعها أخرى أسطورة

طروادة.»
تعقل التي األمم هذه من يريد باللغو، والحجة بالهزل الجد يقابل أن املؤلف يريد
النبوة دالئل بجانبها تقوم آيات وزان يف روما مع اليونان قصة تضع أن يعقل مما أكثر
يف بالغة إىل األعمال، يف استقامة إىل الترشيع يف حكمة من الخليقة أكمل حياة يف املتجلية
إىل العزم، رصامة إىل اللهجة، صدق إىل السياسة، يف رشد إىل القضاء، يف عدل إىل األقوال،
الجبابرة، عروش قوض ما إىل الباطل، أنف جدع ما إىل الحياء، رونق إىل السمت، حسن
محمد حياة سلسلة يف حلقة كل أن القول وموجز عقب، عىل رأًسا العالم قلب ما إىل
له من إال األمية وغري باألمية يربطها ال حكمته ومظاهر دعوته أساليب فإن معجزة، ملسو هيلع هللا ىلص

البرشية. تعهده ال ما البرش يمنح أن يف الخرية
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عىل خطر التي هي ناحية كل من باآليات املحفوفة والهداية الساطعة، النبوة هذه
يونانية! أسطورة بحكاية أركانها يزلزل أن املؤلف بال

٧٥٣ سنة من يبتدئ والحقيقي حقيقيٍّا، وتاريًخا خرافيٍّا، تاريًخا لروما يجعلون
من صادرة إنها ناقدوها: وقال الخرايف، التاريخ دور يف داخلة أنياس وقصة املسيح، قبل
هذا من يجعلها أن املؤلف عىل يسهل ال إسماعيل وقصة والخزعبالت. الخرافات أرباب
محمد رسالة وهي عليه قامت الذي األساس نقض عىل قوة نفسه من آنس إذا إال القبيل
يميش ال قلمه دام ما لبنة األساس هذا من يسل أن يستطيع ال وهو ملسو هيلع هللا ىلص، هللا عبد بن
* اْألَوَِّيل أََساِطريُ َقاَل آيَاتُنَا َعَليِْه تُتَْىلٰ ﴿إِذَا بنبوة: رجع إال يطعن وال كبوة، يف وقع إال

اْلُخْرُطوِم﴾. َعَىل َسنَِسُمُه

قبيل ظهرت العهد حديثة فهي واضح. إذن القصة هذه «أمر ص٢٩: يف املؤلف قال
وإذن أيًضا. وسيايس ديني لسبب مكة وقبلتها ديني لسبب اإلسالم واستغلها اإلسالم،
العربية اللغة أصل يتعرف أن يريد عندما بها يحفل أال واللغوي األدبي التاريخ فيستطيع

الفصحى.»
«يف كتاب قبيل ظهر العهد حديث فهو واضح، إذن القصة هذه يف الطعن أمر
إسالمي، غري وديني اقتصادي لسبب الجاهيل الشعر يف كتاب واستغله الجاهيل» الشعر
األدبي التاريخ فيستطيع وإذن أيًضا، وسيايس ديني لسبب الرشقية الثقافة تقبله ولم

الفصحى. العربية اللغة أصل يتعرف أن يريد عندما به يحفل أال واللغوي

الفصحى العربية اللغة بني الصلة إن نقول: أن فنستطيع «وإذن ص٢٩: يف املؤلف قال
هي إنما اليمن يف القحطانية تتكلمها كانت التي واللغة العدنانية بها تتكلم كانت التي

املعروفة.» السامية اللغات من أخرى لغة وأي العربية اللغة بني كالصلة
يف يكن لم القحطانية واللغة العدنانية بني االختالف أن يديك بني وضعنا كنا
إن لك: وقلنا املؤلف، إليك يخيلها التي الغاية إىل بعيًدا اإلسالم ظهور من القريب العرص
الفوارق أن عىل يدل بعيد غري بأمد اإلسالم بعد القحطانية للغة العدنانية اللغة هضم
املخالفة باللغة املخطوطة اآلثار تعرتضه ال وهذا الجاهلية، عهد منذ تذوب أخذت بينهما
قريب؛ بعهد اإلسالم قبل رسمت أنها عىل بتاريخها دلت ولو ورصفها نحوها يف للعدنانية
التي اللهجة أو األثر، ذلك عليه املنطوي املكان أهل لغة أن عليه تدل ما قصارى إذ
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قول أيًضا يعرتضه وال الشديدة، مميزاتها من تتخلص لم الكتابة عادة عليها جرت
بعربيتنا.» عربيتهم وال بلساننا اليمن وأقايص حمري لسان «ما العالء: بن عمرو أبي
اختالف عدنان عرب لغة وبني اليمن وأقايص حمري لغة بني يكون حيث يصدق فإنه
يف جني ابن سماه االختالف وهذا النحوية، القواعد من يسري ويشء املفردات بعض يف
ما هذا من «ويكفي فقال: عربية لغة أنها البعد هذا مع وأثبت بعًدا، الخصائص32 كتاب

قديمة.» عربية لغة أنها «غري قال: ثم نزار.» بني لغة من حمري لغة بُعد من تعلمه

جرهم من العربية إسماعيل وتعلم واملستعربة العاربة قصة «وإن ص٢٩: يف املؤلف قال
فيه.» غناء وال له خطر ال أساطري حديث ذلك كل

أخبارهم من أثًرا املؤرخون ويتناقل الجزيرة يف حديثهم يدور أقوام العربية األمة من
هذه إىل ينتمي من الجزيرة وجه عىل يبق ولم وجرهم، وجديس وطسم وثمود كعاد
اْألُوَىلٰ َعاًدا أَْهَلَك َُّه ﴿َوأَن شأنهما: يف وقال وثمود كعاد بعضها القرآن ذكر وقد القبائل،
يف إليهم تنتمي معروفة جماعة بقاء لعدم البائدة يسمونهم وهؤالء أَبَْقٰى﴾ َفَما َوثَُموَد *

العربية. البالد
يقال أخرى قبائل وبشمالها القحطانية، لها: يقال قبائل الجزيرة بجنوب ويمتد
فأخذوا القبائل بأنساب عناية لهم رجاًال األمتني هاتني من كل يف ووجدوا العدنانية، لها:
القبائل هذه أن منهم وتلقوا املتعربة، وسموهم قحطان بني أصل يف يذكرونه ما عنهم
بحث أو بقرآن األخبار هذه من تأيد وما املستعربة، فسموهم بإسماعيل تتصل العدنانية
الرواة أولئك عن النقل حظه كان وما العلم، محل منا حل محسوس إىل يستند حديث
شيئًا يناف لم وإن خاسئًا، ناقله عىل رددناه كونية سنة أو عقل أو حس نافاه فإن فقط
يف نضعه بما نظفر أن إىل ودوناه الظن، من بمبلغه عاملني قصصناه األصول هذه من

وأقوى. منه أرجح هي أنباء من محله

به ابتدأنا الذي املوضوع إىل تردنا كله البحث لهذا «والنتيجة ص٢٩: يف املؤلف قال
يمكن وال الجاهلية اللغة يمثل ال الجاهيل يسمونه الذي الشعر هذا أن وهو حني، منذ

ص٤٢٧. ج١، 32
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كثريًا شيئًا إليهم يضيفون الذين الشعراء هؤالء بني نجد ألننا ذلك صحيًحا، يكون أن
كانت التي العاربة القحطانية هذه إىل اليمن عرب إىل ينتسبون قوًما الجاهيل الشعر من
مخالفة لغتها إن العالء: بن عمرو أبو عنها يقول كان والتي القرآن لغة غري لغة تتكلم

العربية.» لغة غري أخرى لغة لها أن الحديث البحث أثبت والتي العرب، للغة
فيها ليجد التحريف من نحًوا العالء بن عمرو أبي بعبارة نحا املؤلف أن عرفت قد
أبا إن مرتني: بل مرة لك وقلنا وجهها. عىل يوردها حني يجده ال ما لرأيه الشاهد من
جديد، أو قديم ينكره ال ما وذلك اختالًفا، العدنانية وبني بينها أن إال يريد ال عمرو
عربيتهم وما وقال: عربية لغتهم سمى بل العربية للغة مخالفة اليمن لغة إن يقل: ولم
بأن االعتقاد يعرتض ال أنه إىل وانتهينا الحديث البحث عليه يدل فيما وخضنا بعربيتنا،
قبلت أن حد إىل خفيفة اإلسالم قبل األول القرن حوايل كانت القحطانية اللغة فوارق

بسهولة. بعده العدنانية زي يف الخروج
سبيل فله والعدناني القحطاني الشعر تشابه أما اللغتني، بني االختالف شأن هذا
البحث يعرتضه وال النظر ويؤيده الروايات إجماع يوافق الذي والرأي السبيل، هذا غري
الشعر ينظمون اإلسالم قبل من أصبحوا وشمالها الجزيرة جنوب يف الشعراء أن الحديث

البيان: وإليك متقاربة، أو واحدة بلهجة
قريش لغة أن شاهًدا عليه تقيم أو كتاب إىل تعزوه أن تستحي الذي الواضح من
املجاز وذي عكاظ سوق موقع التفوق هذا وسبب قاطبة، العرب لغات أفصح كانت
معرًضا فيها وتتخذ الحج موسم يف عليها تفد القبائل كانت إذ ديارهم؛ من ومجنة
والهجاء، بالوعيد التقاذف أو واألنساب، باألحساب للتفاخر ونوادي القرائح ملصنوعات
ويتسوغه السمع يستخفه ما منها فتلقط قريش يدي بني العرب لغات يضع ما وهذا
فصاحة وزادتها قريش لغة أفادت األدبية املحافل هذه تكون أن املعقول ومن الذوق،

بعيًدا. شوًطا العرب لغات سائر عىل بها وتقدمت فصاحتها، عىل
بها للناطقني وكان الفصاحة، أعنة عىل قبضت لغة الجزيرة قلب يف قامت وإذا
محاكاة إىل القبائل تنزل أن واألجود األفضل تقليد سنة فمن السؤدد، مظاهر من مظهر
املنتج الفكر ذوو الشأن هذا إىل يسبق من وأول منوالها، عىل الكالم ونسج قريش لهجة

والشعراء. الخطباء وهم الغزيرة واملعاني الواسع والخيال
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وأشهرها لهجة أفصح بالشعر محاكاتهم جهة من جاء اللهجة يف الشعراء فتقارب
«فإن الخالصة:33 رشح يف الشاطبي إسحاق أبو قال قريش. لغة وهي القبائل بني
باللغة يتكلم أن للحجازي جاز وإذا بلغته، يتكلم وغريه لغته بغري يتكلم قد الحجازي
يف قال ومما أوىل.» بذلك التميمي بل الحجازية اللغة يتكلم أن للتميمي جاز التميمية
أكثر األفصح ملوافقة األفصح غري وانقياد أفصح الحجازي «إن األولوية: هذه توجيه

العكس.» من وقوًعا
لهجة ووجود بأرسها، العربية البالد يف جولة لشعرهم يكون أن يف الشعراء فرغبة
البلغاء هؤالء يحمل مما نفوسهم لها وترتاح أسماعهم وتألفها موطنها القبائل تشهد

املألوفة. الفائقة اللهجة هذه حذو شعرهم يف يحتذوا أن عىل
من لشعراء ومطوالت كندي لشاعر مطولة فيها ورأينا املطوالت هذه قرأنا فإذا
اللغة، يف تباعًدا أو اللهجة يف اختالًفا يكون أن يشبه بيشء فيها نشعر ولم ربيعة،
إىل الشعراء يسوق ما هناك وأن يسري، أصله يف االختالف أن من إليه لوحنا ما فالسبب

األسماع. عىل وقًعا وأكثرها اللهجات أفصح بالشعر يتحروا أن
فال بالكتابة وعلم حضارة من بقية وفيها اإلسالم اعتنقت قبائل أن نعلم ونحن
مفروًضا، نصيبًا منه ترث أن بد فال جاهليتها، عهد يف قيل الذي شعرها يبىل أن يصح
مائة من أكثر الجاهلية يف يتوغل ولم عهده قرب الذي الشعر ولو يدها يف يبقى وأن
من شعرائهم بلهجة عارفني يكونوا أن ويجب اإلسالم تقلدوا الذين هؤالء ومن سنة،
ومفاخر شعرائها مآثر تراجع القبائل بدأت وحني واحدة أمة العرب أصبحت يوم شهدوا

أحسابها.
هذا يف اشرتكوا أنهم إما شعرائهم بلهجة العارفون اليمانيون هؤالء يخلو وال
التاريخ يف له لرأينا ذلك فعلوا ولو األوىل، بلهجتها سلفهم أشعار للناس وقدموا السباق
ناعصه بن أسد عن حدثنا كما قافية، منه لنا يرو لم وإن التاريخ عنه يحدثنا أو أثًرا،
وإما لصعوبته».34 شعره يروى وقلما ا جدٍّ الشعر صعب «كان إنه وقال بخنساء املشبب
يف صاغوه بشعر السباق ودخلوا القديم الشعر من بأيديهم ما طرحوا قد يكونوا أن
من الحال هذا يف يعدموا أن ا جدٍّ البعيد ومن األقدمني، شعرائهم إىل وعزوه قريش لهجة

ص١٣٤. ج٢، األدب، خزانة يف البغدادي حكاه 33

«نعص». مادة لألزهري التهذيب 34
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عليهم فيفسدون قريش لهجة وبني بينها الفرق ويدرون الشعراء أولئك لهجة يعرفون
ال كهذه لغوية أو أدبية وواقعة أفواههم، بملء اإلنكار وجوههم يف ويحثون صنيعهم

ضئيل. شبح يف ولو لنا وتبدو التاريخ يد يف يضعوها أن غري من الناس عىل تمر
ويعزوها قرشية لهجة يف أشعاًرا اليمانني غري يضع أن أيًضا قبوله يتعذر ومما
شعراء لهجة يعرف ممن أو اليمانني من يجدوا أن دون اليمن شعراء من القدماء إىل
أولئك لهجة عىل منطبق غري الشعر هذا أن بحجة ويناضلهم صنيعهم، ينكر من اليمانني

الشعراء.
أو الكثري لضياع علة يكون أن يصلح إنما والفتوحات الحروب يف العرب وانصباب
حظ «عىل يكون من إال بها يؤمن ال فواقعة جملة بأثره يذهب أنه أما شعرهم، من األكثر

السذاجة». من ا جدٍّ عظيم
بعرشات اإلسالم قبل العدنانية واللغة القحطانية اللغة بني االختالف أن فاملعقول
عليها يسري لهجة يف يظهر كان الشعر وأن الغابرة، العصور يف كحاله يكن لم السنني
لهجته نحو شاعر ينحو أن فرض وإذا آنًفا، سقناها التي لألسباب القبيلتني شعراء
أخرى. تارة البحث إىل وسنعود العامة، األدبية اللهجة إىل تغيريه الرواة عىل يشء فأيرس

القحطانية هذه شعراء إىل يضاف الذي الشعر نقرأ حني «ولكننا ص٣٠: يف املؤلف قال
نحن بل هللا! نستغفر العدنانية. شعر وبني بينه كثريًا وال قليًال فرًقا نجد ال الجاهلية يف
ذلك أمر وتأويله؟ ذلك فهم يمكن فكيف القرآن. ولغة الشعر هذا لغة بني فرًقا نجد ال
القحطانية من ليس اإلسالم قبل القحطانية إىل يضاف الذي الشعر هذا أن وهو يسري،
بعد عليهم حمل وإنما شعراؤها، يقله لم يشء، يف القحطانية من ليس اإلسالم قبل
الشعر انتحال إىل دعت التي األسباب لهذه نعرض حني سنبينها مختلفة ألسباب اإلسالم

اإلسالم.» يف الجاهيل
عىل الرأي هذا وأقمنا الكالم، لغة غري لغة للشعر أن يف القول بتفصيل جئناك قد
ال الحديث البحث أن إىل وأومأنا األول، الصدر يف عليها املتضافر الرواية مع يتفق ما
مجلة يف املنشور مقاله صدر يف يقول مرغليوث الدكتور وهذا كثري، وال قليل يف يعرتضه
من بالرغم الشعر من شيئًا األثرية املخطوطات يف نجد «ال امللكية: اآلسيوية الجمعية

عالية.» مدنية وجود
القحطانية شعر بني كثريًا وال قليًال فرًقا يجد لم إذا املؤلف لعجب موضع فال
القرآن؛ ولغة الشعر هذا لغة بني فرًقا يجد ال أنه من يقوله ما وأما العدنانية. وشعر
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ال ما فذلك مفرداتها، من وكثري ورصفها نحوها قواعد يف القرآن لغة يوافق أنه أراد فإن
أصبح اللغتني بني االختالف أن من عنه الحديث بصدد كنا ما ورسه أحد، فيه يناقشه
العادية، مخاطباتهم يف املستعملة اللغة غري العرب بني والخطابة الشعر لغة وأن ضئيًال،
لغة هي يحتذونها، الجاهلية يف البلغاء وكان القرآن بها نزل التي اللغة أن ننىس وال

شتى. لغات من قائم بنائها وسائر قريش، لغة أساسها
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الشعر إىل القحطاني الجاهيل الشعر هذا يتجاوز األمر أن «عىل ص٣١: يف املؤلف قال
ربيعة يف كان عدنان، قبائل يف تنقل الشعر أن يحدثوننا فالرواة نفسه. العدناني الجاهيل
حني أمية بني أيام إىل أي: اإلسالم؛ بعد ما إىل فيها فظل تميم إىل ثم قيس إىل انتقل ثم
ألننا باسمني؛ إال الكالم من النوع هذا نقبل أن نستطيع ال ونحن وجرير، الفرزدق نبغ
عىل نشك أو ننكر ألننا صحيحة؛ علمية معرفة تميم وما قيس وما ربيعة ما نعرف ال
األنساب قيمة ويف القبائل، بها تسمى التي األسماء هذه قيمة يف قويٍّا شكٍّا تقدير أي
إىل أقرب كله هذا أن نرجح أو ونعتقد القبائل، هذه أسماء وبني الشعر بني تتصل التي

اليقني. العلم إىل منه األساطري
الجاهلية يف الشعر كان الجمحي: سالم كابن األدب تاريخ يف الكاتبني بعض يقول

بها. واستقر تميم إىل آل ثم قيس، إىل تحول ثم ربيعة، يف
مثل ربيعة يف كانوا الجيد بالشعر ُعرفوا من أقدم أن يريدون وهم هذا يقولون
فائقون شعراء قيس يف ظهر ثم واألعىش، حلزة بن والحارث واملتلمس وطرفة مهلهل
أكثر أصبح ثم والُحطيئة، ولبيد سلمى أبي بن وزهري والجعدي الذبياني كالنابغني
أوس تميم شعراء ويف وجرير، الفرزدق عهد إىل تميم بني من الشعر يف البارعني

نويرة.» ابنا ومتمم ومالك عبدة بن وعلقمة حجر بن
وقد شك، أو إنكار هو هل يدر لم حال لنفسه فعرض الحديث هذا املؤلف سمع
وثالثة قيًسا تسمى وأخرى ربيعة تسمى قبيلة هناك أن إىل الشك أو اإلنكار هذا توجه
تصل التي األنساب قيمة إىل شك أو إنكار هو الذي الحال هذا توجه ثم تميًما، تسمى

القبائل. هذه أسماء وبني الشعراء بني
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إذا عالجه يمكنك فال األسماء بهذه تسمى قبائل هناك أن يف الشك أو اإلنكار أما
لذيذًا. وآخر مزعًجا األصوات يف أن ينكر أصم تعالج أن استطعت

املؤلف أن فمنشؤه القبائل هاتيك إىل الشعراء هؤالء نسبة يف الشك أو اإلنكار وأما
البحث، من بها الالئق باملوضع ويضعها أنسابها عىل باملحافظة العرب عناية يقدر ال
أجمع متى أنه أعني بل غريهم، أو الشعراء أنساب يف البحث باب إغالق بهذا نريد وال
قيس، من األعىش أن أو ربيعة، من — مثًال — حلزة بن الحارث أن عىل التاريخ علماء
هذه يف نشك أو ننكر أن لنا وليس العلمي الطريق بهذا وثقنا تميم، من الفرزدق أن أو

اإلجماع. ذلك عقدة يحل ما أيدينا يف يقع أن إال األنساب
ما الشواهد من بها يحف فقد القبيلة باسم الشاعر تصل التي النسب سلسلة أما
به، وتُحدث ُروي أنه عىل يذكرونه ما النوع هذا من وكثري الراجحة، بالظنون يلحقها
يضعوه أو به يضلوا أن دون الناس ويقرؤه التاريخية، بقيمته عارفون وهم فيدونونه
منارصة. أو مصاهرة أو إرثًا عليه يبنون ال ألنهم منه؛ القريب الظن أو العلم سلك يف
أهل يتيقن حيث ينكر أو يشك بأنه الجامعة يف طالبه أمام يتعاظم أن املؤلف أراد فإن

والغباوة. البله بمكان املستنرية القليلة الطائفة هذه تصور فقد يتفقون، أو العلم
عىل إليه فليمش الشعراء هؤالء أنساب ملعرفة العلمي الطريق املؤلف عن ضل وإذا
األشعث الرحمن عبد وأن كندة، لها: يقال قبيلة العرب قبائل يف أن به عرف الذي الطريق
قيس، ابن هو األشعث وأن األشعث، ابن هو األشعث محمد وأن األشعث، محمد ابن هو
الطريقان يتماثل أن املؤلف منطق بديع ومن كندة.1 بقبيلة يتصل األشعث آل نسب وأن
يستدعيه اختياري شكه أو إنكاره كأن اآلخر، عىل ويسخط أحدهما فريىضعن الغاية إىل

يريد! الذي الوقت يف ويرصفه شاء، متى

هذا مباحث اقتضت إذا لها سيعرض وأنه اآلن، تعنيه ال النسب مسألة أن املؤلف ذكر
عىل وتحملنا اآلن تعنينا التي املسألة «إنما ص٣١: يف قال ثم لها، يعرض أن الكتاب
فنية مسألة اإلسالم) قبل عدنان قبائل يف الشعر تنقل (نظرية النظرية هذه قيمة يف الشك
اللهجة متفقة وال اللغة متحدة تكن لم عدنان قبائل أن عىل مجمعون فالرواة خالصة.

ص١٣٤–١٣٧. يف بهذا تحدث 1
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وكان اللهجات. تباين من كثريًا ويزيل املختلفة اللغات بني فيقارب اإلسالم يظهر أن قبل
اإلسالم.» ظهور قبل لهجاتها وتتباين العدنانية العرب لغات تختلف أن املعقول من

وأن واحًدا، لسانًا تعد أن عن يخرجها ال اختالًفا العربية القبائل لهجات تختلف
بأرسها. اللهجات هذه يف تجري قوانني ذا اللسان هذا يكون

حركة من هيئتها أو حروفها، بعض بتغاير أو الكلمات، بعض معاني يف تختلف
منها، النقص أو فيها بالزيادة أو بقلبها، أو والتفخيم، كاإلمالة صفتها أو وسكون،

وإهمالها. األدوات بعض وبإعمال والبناء، باإلعراب معدودة حروف يف وتختلف
علماء أن بيد والنحو، اللغة كتب يف محفوظة االختالف من الوجوه هذه تزال وال
من لغة أنها ذكروا وربما بها، املختصة القبيلة إىل اللهجة أو الكلمة يعزون قد العربية

بعينها. قبيلة إىل عزو غري
ألنهم وجوه؛ أو وجهني عىل ترد كلمة كل عند القبيلة اسم بذكر عنايتهم تشتد ولم
الحروف تلك فصارت العربية، اللغة هي عامة بمرآة اللهجات هذه إىل ينظرون أصبحوا
تسمعهم ولهذا الشامل، العنوان هذا اسم تحت مندرجة وأحوالها وجوهها اختالف عىل
معدود وهو له، اتفق وجه أي وعىل شاء حرف بأي ينطق أن يف الخيار للمتكلم يجعلون
لغات بها تختلف التي الوجوه ذكر أن بعد فارس ابن قال بالعربية. ناطًقا حال كل يف
وهي اختصار، موضع هذا لكن ألصحابها منسوبة مسماة اللغات هذه «وكل العرب:
كتاب يف جني ابن وقال 2«. كلٌّ تعاورها انترشت ملا فإنها قوم دون قوم لغة كانت وإن
العرب لغات من لغة قياس عىل والناطق حجة كلها اختالفها عىل «اللغات الخصائص:
صح لقبيلة لغة كان ما «كل التسهيل: رشح يف حيان أبو وقال مخطئ.» غري مصيب

عليه.» القياس
االختالف وهذا إليها، أومأنا التي الوجوه حسب عىل تختلف العدنانية العرب فلغات
ساقه وإن مختلق الجاهيل الشعر أن عىل دليل شبه أو دليًال املؤلف فيه يجد ال املعقول
وليدتهما، تكون أن عن الدعوى لهذه مردَّ ال صادقتني مقدمتني مقام قائم أنه بتوهم هنا
أشعار يف الظهور قليل االختالف هذا تجعل التي األسباب من نوًعا سلف فيما أريناك وقد

سبيلك. عن الشبهة هذه يدحر بما هذا بعد البحث وسيوافيك الفصحاء،

ص٢٢. الصاحبي 2
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نظرية وهي آنًفا إليها أرشنا التي النظرية صحت إذا سيما «وال ص٣٢: يف املؤلف قال
أسباب من بينهم يكن لم وأنه متنابذين، متقاطعني كانوا العرب أن وثبت العربية، العزلة

اللهجة.» توحيد من يمكن ما واملعنوية املادية املواصالت
تصح أن الفصل هذا يف وود آنًفا إليها أشار التي العزلة نظرية هي ما أتدري
عىل يعتمدوا أن تعودوا «الذين أكتاف عىل رماها التي النظرية تلك هي له؟ وتستقيم
ال بنكري الغارة عليها وشن اإلسالم»، قبل العربية الحياة درس من الجاهيل الشعر هذا
أنهم عىل يدل ما نفسه الجاهيل الشعر يف أن ببيان عنهم أمطناها قد وكنا فيه، هوادة

بمقدار. لهم املجاورة باألمم يتصلون كانوا
للجاهليني أن من أراده ما تعرتض رآها حني العربية العزلة نظرية املؤلف أنكر
عدم نظرية تؤيد ألنها له؛ تستقيم أن الفصل هذا يف وودَّ الخارجي! بالعالم اتصاًال

العربية! القبائل لغات بني التقارب
بينهم فيما حالهم وأما األخرى، لألمم العرب اعتزال أنكر إنما فيقول: يعود ولعله
األمم سياسات عىل الواقفون العرب يكون أن التأويل هذا عىل ويلزمه والتباعد، فالتقاطع
ال الجزيرة أحشاء يف النازلة القبائل ألن الجزيرة؛ بأطراف النازلون هم إنما األجنبية
أو يجاورها من خالل تجوس أن إال ومرص والحبشة والروم بالفرس تتصل أن يمكنها

األخرى. القبائل من طريقها عىل يجيء
القبائل تلك إن وعجل: رصاحة يف لك يقول أن املؤلف مثل عىل بمستبعد وليس
باألمم تتصل حتى الجو يف بها تمخر طيارات تمتطي وكانت شائقة، مدنية عىل كانت
أن من حذًرا ذلك تفعل عربية، أخرى قبيلة من شخًصا سبيلها يف تلقى وال األجنبية

شعرها! ويتماثل لهجاتها تتقارب

هذه من قبيلة لكل تكون أن ا جدٍّ املعقول من كان هذا صح «فإذا ص٣٢: يف املؤلف قال
وتباين اللغات اختالف يظهر وأن الكالم، يف ومذهبها ولهجتها لغتها العدنانية القبائل
واحدة لغة العرب عىل القرآن يفرض أن قبل قيل الذي القبائل هذه شعر يف اللهجات

الجاهيل.» العربي الشعر يف ذلك من شيئًا نرى ال ولكننا متقاربة، ولهجات
مطرودة وهي مرغليوث، مقال من علق فيما املؤلف بذهن علقت الشبهة هذه
وهذا الجاهلية، عهد منذ قبائلهم اختالف عىل الشعراء يحتذيها أدبية لغة وجود بنظرية
فيه وأعرق الجديد ملذهب أخلص هم ممن كثري يقوله بل وحدهم، القديم أنصار يقوله ال
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نجد أهل بني الخالف أشد «وكان معارفه:3 دائرة يف يقول البستاني فهذا املؤلف، من
تبقى أن وأرادوا الشعر، بقول مولعني كلهم وكانوا الحمرييني، اليمن وأهل والحجاز
فيها يدونون كتب لهم يكن ولم اختالفها، عىل قبائلهم بني واألحوال األخبار يف االتصالية
فصيحة بألفاظ شعرهم ينظموا أن عىل الشعراء فأجمع الجميع، يفهمها بحيث الوقائع
بمنطوق وشاعت العربية اللغة ألفاظ اشرتكت وبذلك القبائل، كل بني شائعة مشهورة

الجميع.» من وتقررت واحد
والقحطانية اإلسماعيلية بني «كان العرب:4 تاريخ خالصة يف يقول سيديو وهذا
ورأوا … السياسية الوحدة إىل مالوا ثم الكلمة اختالف إىل املؤدي املعارصة تنافس
أعمالهم لوصول وسبيًال العرب جزيرة بحيث يف فخارهم النتشار وسيلة األشعار
والحجاز نجد مؤلفي كالم لكن عليها، وعكفوا فأحيوها ذراريهم إىل ومآثرهم العجيبة
شعراء أن إال واحدة، لغة عىل واحد بلد قبائل تتفق لم بل اليمن، مؤلفو يفهمه لم
فتعينت جهة كل يف أشعارهم ُرويت اللغات تلك من أعم لغة اخرتاع إليهم املوكول العرب
املختلفة للعبارات املستعملة العشائر فإن والتصورات، األفكار عىل للداللة املعدة األلفاظ
مع وفهمت املوضوع ذلك يف اختارته الشاعر قول سمعت متى واحدة فكرة عىل للداللة
وأنشأوا باالعتبار، العقلية االبتكارات هذه العربية األمة قابلت فلذا التمدن، فوائد ذلك
عىل التحكم من خالية حافلة مجالس بالشعر للمفاخرة املجاز وذي واملجنة عكاظ يف

النفوس.»
مرغليوث: عىل الرد أمتع أن بعد املفضليات مقدمة يف ليال» «تشارلس الدكتور وقال
أنحاء من كثري يف اليوم يوجد كما قديًما العرب بجزيرة وجد أنه فيه شك ال مما «إنه
يف إال — قليًال الشعر لغة يف اللهجات فرق نرى ولكنا عظيمة، وفروق لهجات الجزيرة
لغات ومجموعة واحدة، صارت الجزيرة أنحاء يف الشعر لغة أن ومعناه — طيئ أشعار
تدريجي، بامتصاص الشعر يف وجدت إنما العظيمة املرتادفات وكثرة الجاهيل الشعر
يستغرق هذا أن محالة وال املختلفة. القبائل لهجات هضمت شعرية لغة نشأت وبذلك
من يمكن ما أقىص يف وأوزانها الشعرية اللغة هذه لوضع فيه املشتغلون يكون زمنًا
بأن القائلة للرواية الصحة من أثًرا هنالك أن لنا «ويظهر قال: ثم والنشاط.» العزم

«شعر». مادة ج١٠ 3

ص٣٦. 4
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بمآثر الشعراء فيها ويتنافس مكة بجوار الحرم األشهر يف تعقد كانت سنوية سوًقا
وأسلوبه الشعر رقت التي املدرسة هي واألسواق املجتمعات هذه مثل وأن الفصاحة،

قواعده.» وأحكمت
وأكثرهم الشعراء أمكن كيف «نتساءل اإلنكليزية: اإلسالمية املعارف دائرة ويف
بني أشعارهم انتشار يف منهم رغبة ذلك ففعلوا واحدة، أدبية لغة يوجدوا أن أميون
القبائل لهجات جميع يف وجدت كلمات استعملوا قد يكونوا أن إما وهم القبائل، جميع
اختاروا أنهم وإما وهذبوها، الشعراء فأتى املختلفة القبائل بني التجارية الصالت بسبب
شمال جميع «كان وفيها: الشعر.» لغة اللهجة هذه فأصبحت خاصة لهجات بعض
ويمكننا الشعر، لغة وهي واحدة لغة لهم للميالد الخامس القرن أوائل يف العرب جزيرة
هجرة مثل املختلفة القبائل بني واختالطات بمناسبات تدريجيٍّا نشأت بأنها القول
ويظهر وعكاظ، مكة أمثال املقدسة أماكنهم إىل السنوي وحجهم املرعى، طلب يف القبائل

كثرية.» لهجات من استقت اللغة هذه أن
الجنوب لغة أن بتسليم مرغليوث عىل الشبهة هذه رد يف براونلرش» «أدور أخذ وقد
ولم الشمالية، القبائل لهجات وحدت األدبية اللغة أن إىل وذهب العربية، للغة مخالفة
يتكلمون منهم كثريًا ألن اللغة؛ بهذه أشعاًرا القحطانيني من أناس ينظم أن هذا مع يمنع
جنوب يف املوجودة املخطوطات نصوص عن العربي الشعر اختالف «إن فقال: باللغتني،
لهم نصيب ال الجنوبية املمالك هذه سكان أن وهو واحد أمر عىل إال يدل ال العرب بالد
وضع يف منهم أشخاص بعض اشرتاك ينفي ال هذا أن عىل العربي، الشعر صنع يف
يظهر أن قبل باللغتني يتكلمون كانوا العرب بالد جنوب سكان من كثريًا ألن الشعر؛
عن العرب بالد جنوب لغة اختالف «إن قال: ثم عظيمة.» بأزمان اإلسالمي التوحيد عامل
بلهجة ليست الجنوب لغة أن علمنا إذا سيما وال املستغرب، باألمر ليست الشماليني لغة
يف توحيدها أمكن املختلفة الشمالية العربية لهجات بينما سامية، لهجة هي بل عربية

راقية.» أدبية لغة
أدبية لغة وجود نظرية قرروا قد ديكارت منهج عىل املتمرنون الباحثون فهؤالء
من ومنهم وقحطانية، عدنانية قاطبة للعرب يجعلها من هؤالء من أن إال الجاهلية، زمن
اللغة هذه يف القحطانيني بعض ينظم أن هذا مع يمنع وال العدنانية، للقبائل يجعلها
ينكر أن ألحد يستقيم ال حال أي وعىل اللغتني. عىل قائم هو من فيهم إن حيث أشعاًرا
لهجاتها أو القبائل هذه لغات بني يوجد ما ملجرد ِكندي أو ربعي أو لقييس يعزى شعًرا

اختالف. من
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هذه تقرأ أن «تستطيع ص٣٣: يف وقال وأصحابها املعلقات أو املطوالت املؤلف ذكر
تباعًدا أو اللهجة يف اختالًفا يكون أن يشبه بيشء فيها تشعر أن دون السبع القصائد
هي، هي القافية وقواعد هو، هو العرويض البحر الكالم. مذهب يف تباينًا أو اللغة يف
هو الشعري واملذهب املسلمني شعراء عند تجدها كما معانيها يف مستعملة واأللفاظ

هو.»
للشعر ألن اللهجة؛ يف اختالًفا يكون أن يشبه بيشء املطوالت هذه يف القارئ يشعر ال

األطراف. بني ما بعيدة النطاق واسعة لغة الجاهلية عهد منذ والخطابة
واحدة، قبيلة لغة هو نثر أو شعر من الفصحاء يصوغه فيما تسمعه ما كل وليس
يمينًا الجزيرة نواحي يف الضاربة اللغة هذه ويف شتى، لغات من مستخلص هو بل
يف يحتاجوا أن غري من القحطانية حتى القبائل سائر فيه وتفقهت القرآن نزل ويساًرا
كانت قريش لغة فألن قريش لغة املهذبة اللغات هذه يسمي ومن ترجمان، إىل فهمه
عىل وقعه يخف ما القبائل لغات من تجتني وأخذت اللغة هذه عليه شبت الذي املبدأ
من كثري عىل تمر قد املطوالت هذه من قصيدة قرأت إذا فأنت واللسان، والذوق السمع
كندة شعر يف سائرة اللغة هذه بفضل أصبحت ألنها بها؛ تشعر ال ولكنك القبائل لهجات

قريش. شعر يف كسريها وتميم وقيس وربيعة
التي الكلمات وهذه كثرة، الفائقة املرتادفات هذه األدبية اللغة وحدة آثار ومن
يف بها تنطق أن لك يحق التي األلفاظ وهذه معان، أو معنى إىل معنى من تنقلها
اختيار ووقع القبائل لهجات يف متفرقة الشعرية األوزان هذه تكون وقد متعددة، هيئات
املطوالت هذه تظهر أن عجب فال مثالها، عىل النظم يف ينسجون وأخذوا عليها الفصحاء
نجدها كما معانيها يف مستعملة ألفاظها تكون وأن متشابهة، وأوزان مماثلة لهجة يف

املسلمني. شعراء عند

يؤثر لم القبائل اختالف أن عىل يدل املطوالت هذه يف يشء «كل ص٣٣: يف املؤلف قال
اختالف هناك يكن لم بأنه نؤمن أن إما اثنتني: بني فنحن ما. تأثريًا الشعراء شعر يف
الكالمي، املذهب يف وال اللهجة يف وال اللغة يف وقحطان عدنان من العربية القبائل بني
بعد حمًال عليها حمل وإنما القبائل هذه عن يصدر لم الشعر هذا بأن نعرتف أن وإما
اللغة اختالف أن عىل قائم القاطع فالربهان األوىل. إىل منا أميل الثانية إىل ونحن اإلسالم.
بذلك أنفسهم القدماء يعرتف وقحطان، عدنان إىل بالقياس واقعة حقيقة كان واللهجة

الحديث.» البحث ويثبته العالء، بن عمرو أبا رأيت كما
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بني ما مثل واللهجات اللغات بني البعد ليكن اللهجات، لتتباين اللغات، لتختلف
من أجىل براهينها لتكن برهانًا، سبعون اختالفها عىل ليقم ومغربها، الشمس مطلع
أدبية لغة قيام هو سبيًال نفيه إىل املؤلف يهتدي ال والذي الضحى. رونق يف الشمس
يف الضاربات إحدى القاسية قدومه كانت أن بعد سيما وال ناحية، كل يف أشعتها باسطة

العربية. العزلة نظرية أساس
فناشئ ما، تأثريًا الشعراء شعر يف يؤثر لم القبائل اختالف أن من يدعيه ما أما
عىل يستعمل وثالث املشرتك، يسمى وآخر املرتادف، يسمى نوع بحقيقة خربته قلة من
الشعر يف موجودة املتعددة الوجوه وذات واملشرتكة املرتادفة واأللفاظ وجوه، أو وجهني
بمن اتصال عىل كانوا «العرب ألن ولغاتها؛ القبائل اختالف تأثري من وهي الجاهيل،
هذا أصحاب يظن كما العرب يكن و«لم قوي»، اتصال عىل كانوا بل األمم، من حولهم
وبأس وقوة ثروة وأصحاب ودين علم أصحاب كانوا و«إذا معتزلني»، الجاهيل الشعر
يكونوا» أن أخلقهم فما فيها مؤثرة بها متأثرة العامة بالسياسة متصلة سياسة وأصحاب
خطبة ألقوا إذا فصحاؤهم بها ينطق لغة ألسنتهم عىل ترتبى وأن بينهم فيما اتصال عىل

شعًرا. نظموا أو

ما الوقت من غرينا لدى أو لدينا أن لو األثر بعيد يشء «وهناك ص٣٣: يف املؤلف قال
ولهجة واحدة بلغة تيل الذي القرآن أن وهو فيه، القول وتفصيل استقصائه من يمكننا
كثرت حتى املختلفة القبائل من القراء يتناوله يكد لم ولهجتها قريش لغة هي واحدة
هذه إىل هنا نشري «ولسنا قال: ثم كثريًا.» تباينًا وتباينت فيه اللهجات وتعددت قراءاته
حركات كانت سواء الحركات ضبط يف كثريًا اختالًفا بينها فيما تختلف التي القراءات
﴿يَا اآلية: يف «الطري» نصب يف القراء اختالف إىل نشري لسنا إعراب. حركات أو بنية
اآلية: يف كرسها أو الفاء ضم يف اختالفهم إىل وال رفعها، أو َوالطَّرْيَ﴾ َمَعُه ِبي أَوِّ ِجبَاُل
اآلية: يف كرسها أو الحاء ضم يف اختالفهم إىل وال أَنُفِسُكْم﴾ ْن مِّ َرُسوٌل َجاءَُكْم ﴿َلَقْد
يف للمعلوم أو للمجهول الفعل بناء يف اختالفهم إىل وال ْحُجوًرا﴾ مَّ ِحْجًرا ﴿َويَُقولُوَن
هذا إىل نشري ال َسيَْغِلبُوَن﴾ َغَلِبِهْم بَْعِد ن مِّ َوُهم اْألَْرِض أَْدنَى ِيف * الرُّوُم ﴿ُغِلبَِت اآلية:
عنها ينشأ وملا لها نعرض معضلة مسألة فتلك القرآن يف الروايات اختالف من النحو

القرآن.» تاريخ ندرس أن لنا أتيح إذا النتائج من
بها يقع فجائية بوثبات كثريًا أولع مؤلفه ولكن الجاهيل»، الشعر «يف عنوانه الكتاب
من سبيله عن والصد عدائه عىل تساقطوا الذين قول فيضاهي القرآن، يف الطعن عىل
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ذكرها إىل البحث يضطره لم مسألة بنفسه املعلم يسوق أن الدرس أدب من هل قبل.
يف يؤلف علم بذي يليق وهل بعد! من لها نعرض معضلة مسألة تلك لطالبه: يقول ثم
شبهها من ليستخرج وينبشها اإلسالم غري إىل الدعاة كتب عىل يكب أن الجاهيل الشعر

قناتها. الحقائق عن الدفاع يف تشتد أن قبل الناشئة هذه بأذهان يلصقه ما
أو باالختالف القرآن قذف إىل القراءات باختالف يتوسلون الدعاة أولئك لتجد إنك
والتقط شاذة، تكون أن يبال ولم القراءات يف نقر حيث املؤلف فعل وكذلك التحريف،
فأوردها بالريبة، اإلسالم حقائق يلبس ما قراءتها اختالف يف أن له بدا آيات بعض منها
أكثر بالشبهة يعجب املؤلف ولكن أحد، عىل بمعضلة هي وما باإلعضال، ورماها نسق يف
وجه عىل وقرروها العلماء بحثها واملسألة الحكمة، عىل الحديث لهو ويؤثر الحجة، من
إال فيها يقول ال النتائج من عنها ينشأ وملا لها عرض إذا وهو شائبة، كل من خالص
افتخر ثم واضطرب، نهب أن عىل يزد لم أنه تعلمون وأنتم الجاهيل. الشعر يف قال كما

وهجا.
تلك بأن ويشهد ملسو هيلع هللا ىلص النبي لعهد القراءات تعدد يثبت ما الصحيحة السنة يف جاء
لإلمام الصحيح الجامع حديث الدالئل هذه ومن عنه، الرواية بطريق تتلقى كانت الوجوه
حياة يف الفرقان سورة يقرأ حكيم بن هشام «سمعت قال: الخطاب بن عمر عن البخاري
رسول يقرئنيها لم كثرية حروف عىل يقرأ هو فإذا لقراءته فاستمعت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
أقرأك من فقلت: بردائه فلببته سلم حتى فتصربت الصالة يف أساوره فكدت ملسو هيلع هللا ىلص، هللا
رسول فإن كذبت فقلت: ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول أقرأنيها قال: تقرأ؟ سمعتك التي السورة هذه
إني فقلت: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل أقوده به فانطلقت قرأت، ما غري عىل أقرأنيها قد ملسو هيلع هللا ىلص هللا
يا اقرأ «أرسله.» ملسو هيلع هللا ىلص: فقال تقرئنيها، لم حروف عىل الفرقان سورة يقرأ هذا سمعت
يا «اقرأ قال: ثم أنزلت.» «كذلك ملسو هيلع هللا ىلص: فقال يقرأ، سمعته التي القراءة عليه فقرأ هشام،
القرآن هذا «إن قال: ثم أنزلت.» «كذلك ملسو هيلع هللا ىلص: فقال أقرأني، التي القراءة فقرأت عمر.»
أيًضا: البخاري لإلمام الصحيح الجامع ويف منه.» تيرس ما فاقرأوا أحرف سبعة عىل أنزل
ويزيدني أستزيده أزل فلم فراجعته حرف عىل جربيل أقرأني قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «أن

أحرف.» سبعة إىل انتهى حتى
من متلقاة املختلفة القراءات هذه أن يف ورصيح القراءات بتعدد ناطق فالحديث
يضايق أو املنطق، قانون يف يعثر ما هذا يف وليس السماع. عىل وموقوفة ملسو هيلع هللا ىلص النبي
وكتبه ومالئكته باهلل يؤمن الذي عىل يصعب وهل الفسيح، مجاله من شرب يف العقل
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من بكتاب الرسل هؤالء أحد عىل نزل املالئكة أولئك أحد أن يفهم أن اآلخر واليوم ورسله
واختالف متعددة! أوقات يف مختلفة وجوه أو وجهني عىل آياته بعض وبلغه الكتب تلك

نوعني: عىل القراءات
يرجع ما النوع هذا ومن املعنى، يف اتفاقهما مع اللفظ يف القراءتني اختالف أولهما:
ما إىل بالسني، اَط﴾ َ و﴿الرسِّ اَط﴾بالصاد َ الرصِّ ﴿اْهِدنَا كقراءتي: اللغات اختالف إىل
والحكمة وتخفيفه. الهمز والقرصوتحقيق واملد واإلدغام اإلظهار نحو من هذا يشاكل
يزول أن هؤالء من فريق كل أراد «فلو مختلفة: لغات ذوي عىل تالوته تيسري هذا يف
املحنة وعظمت عليه ذلك اشتد وكهًال، وناشئًا طفًال اعتياده عليه جرى وما لغته عن
فأراد للعادة، وقطع للبيان وتذليل طويلة، للنفس رياضة بعد إال ذلك يمكنه لم ثم فيه،
الحركات.»5 يف ومترصًفا اللغات يف متسًعا لهم يجعل أن ورحمته بلطفه وجل عز هللا
تجري وجوه هي أو وجهان هما وإنما اللغات فيه تختلف ال ما النوع هذا ومن
عىل وارد النوع وهذا أيديهم عملته وما أيديهم عملت وما نحو: الكالم من الفصيح يف
ترى فال الوسائل نظر األلفاظ إىل ونظرها املعاني إىل عنايتها رصف من العرب سنة
باقيًا بالخطاب به يقصد الذي املعنى دام ما وجوه أو وجهني عىل اللفظ إيراد يف بأًسا
عىل قرصه وعدم القارئ عىل توسعة هذا ويف أطرافه، جميع من ومأخوذًا نظمه يف
عن بها ويحيد القرآن عن الكلمة يغري أن عليه محجوًرا كان حيث سيما وال حرف،

املسموع.6 وجهها
تكون أن هذا وحكمة كليهما، املعنيني صحة يف واملعنى اللفظ يف اختالف ثانيهما:
الدِّيِن﴾ يَْوِم ﴿َماِلِك قراءتي: كاختالف جميًعا، املعنيني إلفادة وردتا آيتني بمنزلة اآلية
يَْوِم ﴿َمِلِك هللا أن القراءتني إحدى أفادت فقد ألف، بغري الدين يوم وملك باأللف
يريد. بما فيه يحكم الذي ملكه أنه األخرى وأفادت شاء، كيف فيه يترصف الدِّيِن﴾
محمد أبو قال القرآن، يف له أثر ال فهذا املعنيني تضاد مع واملعنى اللفظ اختالف أما
فاختالف تضاد، واختالف تغاير اختالف نوعان: االختالف القرآن: مشكل يف قتيبة بن

قتيبة. البن القرآن مشكل 5

القرآن من القصد يكن لم وإن اللهجات ورضوب البيان طرق من كثري حفظ القراءات تعدد أثر من 6

بيانها. وفنون خطابها أساليب وتقرير اللغة تعليم
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جائز. التغاير واختالف هللا، كتاب من يشء يف هللا بحمد واجده ولست يجوز، ال التضاد
ناحية عىل جوازه بيان يف وأتى اآليات، من أمثلة االختالف من النوع لهذا رضب ثم
هذا يكون أن جرم وال مستقلة، آية بمنزلة قراءة كل وأن صحيح، املعنيني من كالٍّ أن

وتعليمه. إرشاده يف القرآن يسلكه الذي اإليجاز فنون من فنٍّا االختالف
﴿َويَُقولُوَن كآية: اللغات اختالف إىل يرجع ما منها املؤلف، رسدها التي واآليات
ومنها أَنُفِسُكْم﴾ ْن ﴿مِّ كآية: مستقيم منهما كل معنيني يفيد ما ومنها ْحُجوًرا﴾ مَّ ِحْجًرا
آية: أما َوالطَّرْيَ﴾ َمَعُه ِبي أَوِّ ِجبَاُل ﴿يَا كآية: عربيًة فصيٌح منهما كل وجهني عىل جاء ما
ليس والشاذ شاذة، للمعلوم بالبناء قراءتها بأن عنها الجواب يف فنكتفي الرُّوُم﴾ ﴿ُغِلبَِت

مستقيم. معنى له يكون إال علينا وما بقرآن،

ويسيغه العقل يقبله القراءات يف آخر اختالف إىل نشري «إنما ص٣٤: يف املؤلف قال
تغري أن تستطع لم التي العرب قبائل بني اللهجات اختالف رضورة وتقتضيه النقل،
قريش، من وعشريته النبي يتلوه كان كما القرآن لتقرأ وشفاهها وألسنتها حناجرها
تمد، تكن لم حيث ومدت قريش، تميل تكن لم حيث فأمالت تتكلم، كانت كما فقرأته
أو أخفت أو وأدغمت تسكن، تكن لم حيث وسكنت تقرص، تكن لم حيث وقرصت
أثره له اللهجات اختالف من النوع فهذا تنقل. وال تخفي وال تدغم تكن لم حيث نقلت

عام.» بوجه وقوافيه وبحوره وتقاطيعه أوزانه يف الشعر يف الالزم الطبيعي
أن أريناك وقد النقل، ويسيغه العقل يقبله الثابتة القراءات اختالف من نوع كل
القرآن، يف موجود غري املعنيني، تنايف إىل املؤدي القراءتني اختالف وهو العقل يقبله ال ما
َلَوَجُدوا ِهللا َغرْيِ ِعنِد ِمْن َكاَن ﴿َوَلْو بمثل: له يظفروا أن ورشكاؤه املؤلف يستطيع وال
أوزان يف الالزم الطبيعي أثرها اللهجات لهذه أن من يقوله ما وأما َكِثريًا﴾ اْخِتَالًفا ِفيِه
وترى اللهجات هذه من ُمثًُال يرضب أن البحث إتقان فمقتىض وقوافيه وتقاطيعه الشعر
آلثارها مظهًرا يكون ألن يصلح ما والقوايف األوزان هذه يف تجد ال كيف بالجامعة طالبه

الطبيعية.

وبحوره الشعر أوزان استقامت كيف نفهم أن نستطيع «ولسنا ص٣٤: يف املؤلف قال
اللغات تباين من بينها كان ما عىل كلها العرب لقبائل الخليل دونها كما وقوافيه

اللهجات.» واختالف
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مع كلها العرب لقبائل األوزان هذه استقامت كيف يفهم أن املؤلف يستطيع ال
أوردها التي مرغليوث شبهة فصيلة من الشبهة وهذه لهجاتهم! واختالف لغاتهم تباين
وادعى الشعرية األوزان هذه وضع من أول «إن بقوله: الجاهيل الشعر إنكار مقالة يف
أحد قام وقد ،١٧٠ سنة املتوىف أحمد بن الخليل العربية القبائل أشعار من انتزعها أنه
عىل رده يف براونلش» «أدور تعرض وقد الخليل.»7 عمل به أبطل كتابًا وألف معارصيه
الخليل عىل نقض بعضهم أن من مرغليوث ذكره «وما فقال: الشبهة لهذه مرغليوث
الخليل النقضعىل يف ألف الذي نجد اإلرشاد كتاب بمراجعة فإنا الشعر، أوزان يف صنعه
عدا اللذين درستويه وابن ياقوت من قبوًال يجد لم األقل يف أو قبوًال العلماء من يجد لم

تكن.» لم كأن مرغليوث شبهة سقطت وبهذا كاذبًا «برزخا»
ساحة من فتزاح عمها ابنة أو مرغليوث شبهة أخت هي التي املؤلف شبهة أما
تكون أن يستبعد حتى القليل بالعدد ليست الخليل دونها التي األوزان بأن البحث هذا
الطويل وهي وزنًا، عرش خمسة أصولها جعل فالخليل عليها، دائرة القبائل هذه أشعار
والرسيع واملنرسح والخفيف والرمل والرجز والهزج والكامل والوافر والبسيط واملديد
املتدارك يسمونه آخر وزنًا األخفش عليها وزاد واملتقارب. واملجتث واملقتضب واملضارع

الخبب. أو
األصول لهذه فروع أنه عىل يذكرونه ما الحظت وإذا وزنًا، عرش ستة فاملجموع
أو جائزة وزحافات علل من يدخلها ما ثم ومنهوًكا، ومشطوًرا مجزوءًا يسمونه مما

عربية. لهجة أو لغة أي عن يضيق ال ما إىل حسابها ارتفع مستحسنة،

به يتقيد بما مقيًدا وال شعًرا ليس وهو القرآن نظم يكن لم «وإذا ص٣٥: يف املؤلف قال
مقيد وهو الشعر استطاع فكيف القبائل، لهذه األداء يف يستقيم أن استطاع قد الشعر،
يف آثارها املتباينة اللهجات هذه تحدث لم وكيف لها، يستقيم أن القيود، من تعلم بما
يف االختالف هذا بني واضحة صلة توجد لم كيف أي املوسيقي، وتقطيعه الشعر وزن

القبائل؟» تصطنعها كانت التي الشعرية األوزان وبني اللهجة
أن إال يقوله ما فهم إىل ينزلون ال األلباب فأولو األلباب ألويل يكتب املؤلف كان إن
يف يفرغ أن اللهجات هذه بعض يأبى كيف ويريهم العرب، لهجات بني الفوارق إىل يأتي

ص٣٦٦. ج٢، األدباء) (معجم اإلرشاد 7
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األوزان هذه تحتمله مما القراءات يف ذكرها التي والفوارق الخليل. استقرأها التي األوزان
حتى البحث هذا يكتم أن له فخري يعرفها، ال بأنه واعتذر غريها فوارق أراد فإن جميًعا،
من يومئذ ويجد بينة عىل بها يتحدث ثم كامللموسة أو له ملموسة وتكون عليها يقف

وظهريًا. سامًعا األبصار أويل

كانت العهد هذا ويف القرآن، بعد قائمة استمرت اللهجات إن ملخصه: سؤاًال املؤلف أورد
فما اإلسالم بعد اللهجات اختالف مع أوزانه لهم استقامت وإذا الشعر، تتعاطى القبائل
يف السؤال هذا عن كاملجيب قال ثم الجاهيل؟ العرص يف لهم تستقيم أن من يمنع الذي
أنكر ولست اإلسالم، بعد واقعة حقيقة كان اللهجات اختالف أن أنكر «ولست ص٣٥:
يحسن شيئًا تنىس أنك أظن ولكني االختالف. هذا رغم كلها للقبائل استقام قد الشعر أن
األدب يف وتقيدت لغتها، غري لغة لألدب اتخذت قد اإلسالم بعد القبائل أن وهو تنساه، أال
فرض قد اإلسالم أن أي الخاصة، لغتها يف شعرت أو كتبت لو بها لتتقيد تكن لم بقيود
القبائل هذه تتقيد أن غريبًا فليس قريش لغة وهي واحدة عامة لغة جميًعا العرب عىل
القييس أو التميمي يكن لم عام. بوجه أدبها يف ونثرها شعرها يف الجديدة اللغة بهذه

ولهجتها.» قيس أو تميم بلغة يقوله اإلسالم يف الشعر يقول حني
هنا: وقال واحدة.» لغة العرب عىل القرآن يفرض أن «قبل سلف:8 فيما املؤلف قال
بحقائق والخبري قريش.» لغة هي واحدة لغة جميًعا العرب عىل فرض قد اإلسالم «إن
القراءات واختالف واحدة، لغة العرب عىل يفرض لم اإلسالم أو القرآن أن يعرف اإلسالم
لهجاتها برتك القبائل يكلف لم اإلسالم أن عىل صدق شاهد اللهجات اختالف عىل القائم

قريش». من وعشريته «النبي لغة عىل يحملها ولم
أكثر وكون اإلسالم، بهداية حلقاتها استحكمت التي العربية الوحدة أن والواقع
بها نزل التي باللغة ينطقون لسياستها واملمثلني الهداية هذه إىل بالدعوة القائمني
عظيم بجانب ذهبت الثالثة األسباب هذه لسان، بكل متلوٍّا أصبح القرآن وكون القرآن،
القرآن، لهجة تقارب العرب ألسنة عىل الجارية اللغة وأصبحت اللهجات اختالف من
الذي التعبري هذا عن وأغضينا املعنى، هذا اإلسالم وفرض القرآن بفرض املؤلف أراد فإن

ص٣٣. 8
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أنه جوابه معنى كان واحدة، لغة الناس عىل يفرض اإلسالم أن الجامعة طالب يوهم
اإلسالم. واقعة وهو تقاربها أو اللهجات تلك لتوحيد طبيعي سبب ُوِجَد

يكون أن من يمنع ال وهذا اللهجات، تقارب يف تأثري من لإلسالم ما نعرف ونحن
هذه من املنتجة العقول ذوي فساق اإلسالم ظهور قبل ُوِجَد قد طبيعي آخر سبب
وقد مرسلة، أو مسجعة والخطب األشعار فيها يصوغون لغة يف يشرتكوا أن إىل القبائل
قريش، لسان فصاحة وهو األدبية، اللغة هذه إىل السائق يكون أن يصح بسبب ذكرناك
التنافس أو باألحساب للتفاخر القبائل وتؤمها مكة حوايل تنعقد كانت التي املجامع وتلك

البيان. حلبة يف

ُمثُل: ثالثة الجواب لذلك املؤلف رضب
اليونانية البالد عىل أثينا ظهرت وملا دورية، وأوزان لهجة لهم كانت الدوريني أن أولها:
األتيكي. والنثر اليونانية واألوزان اللهجة اصطناع إىل وأوزانهم لهجتهم عن عدلوا عامة
أرادوا إذا اإلقليم فأهل ذلك ومع خاص، قوام ذات لغة فرنسا يف إقليم لكل أن ثانيها:

الفرنسية. اللغة إىل اإلقليمية لغتهم عن يعدلون أدبية آثاًرا يظهروا أن
األدبي الشعر ينظم من فإن هذا ومع مختلفة، وأوزانًا لهجات مرص يف أن ثالثها:
وقد ولهجتها. قريش لغة اللغة هذه إىل اإلقليمية لهجته عن يعدل األدبي النثر ويكتب
بقوله، فافتتحه عنيفة حروب بعد البالد فاتح نشوة املثل هذا رضب عند املؤلف أخذت
يدرسون الذين له يدهش قد آخر مثًال أرضب أن إىل بالحاجة أشعر «وأنا ص٣٧: يف

األدب.» تاريخ عن الباحثني من مثله يتعودوا لم ألنهم العربي؛ األدب
بما ازدهائه عىل وداللتها كاتبها بنفس صلتها جهة من الجملة هذه يف البحث لندع
تلقني، إىل فهمه يف األحداث يحتاج وال سبيل، كل يف مطروًحا كان وإن له رأيًا يسميه
نقدها إهمال فإن صدره، يف ألقاها الذي باملثل صلتها حيث من لبحثها نعرض وإنما
من» مثله يتعودوا لم ألنهم العربي؛ األدب يدرسون الذين له يدهش «قد الوجه هذا من

قرائه. آذان إىل يصل أن قبل بمديحه صاحبه يتغنى الذي للحديث الناقدين
الشعر فيها يقال التي اللهجة أن يدري ال يقرأ، من إىل يستمع أو يقرأ أحد من هل
العامة! أو الخاصة شؤونهم يف الناس بها يتحاور التي اللهجة غري الكتب فيها وتؤلف
ألحد قصيدة أو السيارة، الصحف هذه يف إعالنًا أو مقاًال يسمع أو يقرأ الذي ذا ومن
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بعض بها ينظم أو السوقة بها يتحدث التي واللهجة لهجتها بني يفرق فال العرص أدباء
«زجًال». يسمونه ما األميني

رضبه أستطيع كما يستطيعون ال ولكنهم الفرق هذا يدركون إنهم املؤلف: قال فإن
حال ربط إن قلنا: اإلسالم، ظهور بعد اللهجات بقية مع الفصحى العربية لحال مثًال
لم الذين األطفال به يحفل قد اإلسالم، ساد يوم بحالها العرص هذا يف الفصحى اللغة
يحفلون أحسبهم فال العربي األدب يدرسون الذين أما البديهيات، غري أذهانهم يف يأخذوا
املستنبطة اآلراء من وألفوا راقية، عقول نتائج يف جالوا فقد له، يدهشوا أن عن فضًال به

خطًرا. وال قيمة أعينهم يف الحديث هذا ألمثال يُبقي ال ما وروية بحكمة
هذا نوع من كان ما يقابلون العتيقة الجامعة يف طالبه بعض رأى املؤلف ولعل
األرض وجه عىل الدهشة به تقع كهذا حديثًا يسمع من كل أن فتخيل بالتصدية، الحديث
له يدهش قد آخر مثًال «أرضب فقال: الخيال هذا يكتم أن يستطع ولم قائًما، كان أنَّى
األدب!» تاريخ عن الباحثني من مثله يتعودوا لم ألنهم العربي؛ األدب يدرسون الذين

— جيدة قريحة عىل استنباطه توقف وعدم سذاجته عىل — املدهش الحديث وهذا
مجلة يف املنشور مرغليوث الدكتور مقال عليه تيل يوم يشابهه ما املؤلف أُذن عىل وقع قد
عىل العرب جزيرة قبائل أرغمت اإلسالم سطوة أن «نسلم يقول: حيث اآلسيوية الجمعية
ولهذا القرآن، وهو شأنه وعلو جودته يف الجدل يقبل ال أدبيٍّا مثاًال بتقديمه لغتهم توحيد
من ولكن ذلك، مثل وأسبانيا الغول وبالد بإيطاليا عملت رومة فتوحات فإن نظائر
تختلف الجزيرة لقبائل عامة لغة الحيوي العامل هذا قبل يكون أن فكرة قبول الصعب

الجزيرة.» جميع وتشمل املخطوطات لغات عن

البالد يف ولهجتها قريش لغة أسادت نعلم: أن هي إذن «فاملسألة ص٣٨: يف املؤلف قال
نحن أما بعده؟ أم اإلسالم قبل والنثر الشعر يف لسلطانها العرب وأخضعت العربية
مكة أخذت وحني قريش شأن عظم حني اإلسالم قبيل سادت إنها ونقول: فنتوسط
عىل تتسلط كانت التي األجنبية للسياسة مقاومة مستقلة سياسية وحدة إىل تستحيل
تكن ولم يذكر شيئًا تكن لم اإلسالم قبيل قريش لغة سيادة ولكن العربية، البالد أطراف

الحجاز.» تتجاوز
هذه أن يزعم ثم الجاهلية لعهد سيادة أحرز قريش لسان بأن املؤلف يعرتف
املقدر بأن شعر وقد اإلسالم، بقبيل عنه عربَّ قليًال إال الجاهلية عرص يف تمتد لم السيادة
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السيادة تلك مبدأ أن فذكر نشأته، وأصل بدئه بيان إىل يحتاج األمم أطوار من لطور
مستقلة سياسية وحدة إىل فيه تستحيل مكة وأخذت قريش شأن فيه عظم الذي الحني

العربية. البالد أطراف عىل تتسلط كانت التي األجنبية للسياسة مقاومة
األجنبية؟ السياسة مقاومة إىل ترمي عربية نهضة يف قريش أخذت متى

بنحو النبوية البعثة قبل بجيش خرج باليمن الحبشة ملوك أحد أن التاريخ حدثنا
ولوال الحرام، البيت ليهدم بالحرم نزل حتى العربية البالد يشق وأقبل سنة أربعني

عروشها. عىل خاوية الكعبة ألصبحت هللا حماية
البعثة صدر يف العربية القبائل وبعض الفرس بني وقعت حربًا أن التاريخ حدثنا
صلة ورائها من أو الواقعة هذه خالل من نتلمح ولم قار، ذي بيوم املسماة وهي النبوية

عربية. سياسية بنهضة القائمني وهؤالء القبائل تلك بني
يشهد سنًدا منه أوثق بحديث فليأتنا اليوم، هذا بخرب يصدق ال املؤلف كان فإن

سياسية. عربية وحدة إىل ترمي بحركة اإلسالم قبيل قامت قريًشا بأن
وال أجنبية، أمة مع حرب يف اشرتكت أو دخلت قريًشا أن بإثبات نطالبه ال
بقوة ملسو هيلع هللا ىلص النبي يجادلون قاموا الذين «أولئك مثل إىل تأتي كانت أنها بإثبات نطالبه
البالد يف يطوفون وفوًدا منهم وترسل املحاورة» يف والشدة الخصام عىل والقدرة الجدال
أن وهو كله، هذا من بأيرس نطالبه بل عربية. سياسية وحدة القبائل هذه بني ويعقدون
حلبة يف وخطباؤها شعراؤها ويسابق عام كل يف الحرام البيت تحج كانت القبائل هذه
أو قريش بها قام خطبة من فقرة أو قصيدة من ببيت يأتينا أن يستطيع فهل البيان،

األجنبية»؟ للسياسة مقاومة مستقلة سياسية «وحدة إىل بها يدعو قريش غري
قريش وللغة حرمة ملكة أن سوى اإلسالم قبل العرب تاريخ يف يجد ال املؤلف ولعل
لهذه مبدأ يضع أن وأراد الجاهلية يف بسيادة قريش للسان اعرتف فمن فصاحة، فضل
لغة فيه أخذت الذي العرص عن ليبحث ثم الحرمة، تلك منشأ عن فليبحث السيادة،
السيادة تلك زمن تقدير أمكنه سبيًال، األمرين ذينك إىل اهتدى هو فإن زخرفها، قريش

بارتياح. التاريخ جهابذة يتلقاه تقديًرا

حاجة يف بأنها نعرتف التي الدقيقة الفنية املسألة هذه «ولندع ص٣٨: يف املؤلف قال
مسألة إىل الفصل هذا يف املقام به لنا يسمح مما وأشمل أوسع وتحقيق تفصيل إىل
واملشقة؛ العرس من شيئًا سيجدون القديم أنصار كان وإن خطًرا، منها أقل ليست أخرى
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اتخذوا قد العلماء أن نالحظ أنا وهي العلمي، البحث يف الريبة هذه يتعودوا لم ألنهم
ومذاهبهما ونحوهما والحديث القرآن ألفاظ عىل لالستشهاد مادة الجاهيل الشعر هذا
لتحس إنك حتى عًرسا، وال مشقة ذلك يف يجدون يكادون ال أنهم الغريب ومن الكالمية.
البسه قدر عىل الثوب يقد كما والحديث القرآن قد عىل قّد إنما الجاهيل الشعر هذا كأن
طبيعة من ليس هذا بأن نجهر فنحن إذن وسعة، طوًال أراد عما ينقص وال يزيد ال
أن ينبغي ال الجاهيل والشعر والحديث القرآن بني املوازنة يف الدقة هذه وأن األشياء،
أن يجب إنما مثله. لنا يتح لم السذاجة من حظٍّا رزقوا الذين إال االطمئنان عىل تحمل
أن يمكن أليس أنفسنا نسأل أن وعىل والحرية، الشك عىل املوازنة يف الدقة هذه تحملنا
وطلب تكلف يشء هي وإنما املصادفة، نتائج من نتيجة املوازنة يف الدقة هذه تكون ال

الليايل.» وسواد األيام بياض أصحابه فيه وأنفق
ترسل قرائح نافقة. الشعر وبضاعة قائمة، العربية البالد يف األدب سوق كانت
من تصدر ما عىل القرائح ويساعد حفًظا. به تحيط ما رسعان وقلوب نظًما، املعاني
تتجاذب شتى، وفنون كثرية علوم هناك ليس أن بدائعه من تعي ما عىل والقلوب الشعر،
يف الباحث فعىل القلب. من ناحية يحوز أو الفكر، من بنصيب منها كل ويذهب القرائح
أن إنكار إىل يترسع وال ظهرانيهم، بني يعيش كأنه العرب حال يدرس أن األدب تاريخ
أو مرص أو الشام تصدر مما أكثر عرص يف الشعر من تميم أو قيس أو ربيعة تصدر

مثله. يف العراق
يتناوله بل الجاهيل الشعر عىل موقوف غري القرآن تفسري يف الشاهد إقامة أن عىل
ربيعة. أبي بن وعمر واألخطل وجرير كالفرزدق اإلسالم يف نشأوا من شعر من العلماء
من العربية البالد يف نبت من كثرة إىل ونظر وشماًال يمينًا األدب تاريخ يف التفت ومن
وجوه من وجه أو القرآن يف غريبة لكلمة الشاهد لفقدهم عجب وإسالًما، جاهلية الشعراء
نحكم أن الخاسئ النظر فمن عنه، نقبوا كلما عليه يدهم لوقوع عجبه من أشد إعرابه
عليه للمستشهد موازنتها باب من عليها الحكم إىل وندخل باالصطناع الشواهد هذه عىل

األشياء. لطبيعة منافية املوازنة هذه أن بزعم
إىل بيانها يف يحتاج التي املواضع وكانت مبني، عربي بلسان وارًدا القرآن كان فإذا
يطابق بيت سوق أن أحد أفيصدق طائلة، ثروة يف العربي الشعر وكان معدودة، الشاهد

األشياء! لطبيعة مناف عليه املستشهد املعنى
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النظر كجهة الناحية، هذه غري نواح من الشواهد هذه نقد يف نذهب أن والصواب
ونزعة عرص كل طرز وعرف الشعر فنون يف تقلب الذي الذوق جهة أو الراوي، حال يف

شاعر. كل
مختلق شعر القرآن تفسري عىل لالستشهاد يساق فيما يكون أن ننكر ال ونحن
هذا أهل من مطبوع أديب أو مؤرخ ينقده أو قبل، من األدب بفن الدراية أهل عليه ينبه
تفسري يف يدخل الذي الشعر هذا يطرح أن العلم يف الراسخون يقبله ال والذي العرص،

الحديث. أو اآلية وبني بينه املوازنة يف الدقة ملجرد حديث أو آية
العلمني هذين يف به يستشهد ما أن بحق والحديث التفسري يدرسون الذين يعلم
الجاهلية إىل ينسب الذي الشعر هذا أن دعوى صحت اصطناعه ثبت لو الذي بالكثري ليس
للشواهد حمًال التفاسري أكثر من يعد الذي الكشاف تفسري فهذا يشء، يف منهم ليس
كحسان املخرضمني أشعار من كثري الشواهد هذه ويف بيت، ألف نحو يحتوي إنما اللغوية
وأبي الرمة وذي والعجاج وجرير والفرزدق كرؤبة واإلسالميني الجعدي، والنابغة ولبيد

وغريهم. واملعري الطيب وأبي تمام
يستحي التي املطوالت هذه يف تجدها للجاهلية املعزوة الشواهد من كثريًا إن ثم
وما الحديث، أو القرآن عىل شاهد منها ينتزع أن ألجل اصطنعت إنها يقول أن املؤلف
اختلقت تكون أن ادعاء يصعب أخرى قصائد يف وارًدا تجده املطوالت هذه من يكن لم

االستشهاد. يف إليه املحتاج البيت من عليه تحتوي ما ألجل
يكون أن يحتمل الذي الجاهيل الشعر لوجد بروية الشواهد هذه املؤلف بحث فلو
عىل الداللة يف أثر له يكن لم وضعه ثبت لو مقداًرا القرآن عىل االستشهاد ألجل مصطنًعا

مصنوع. مزور الجاهيل الشعر أن

قصة عىل وأتى — عنه هللا ريض — عباس ابن عن الحديث إىل هذا بعد املؤلف خرج
تصديقها أن إىل إال الحكم هذا يف يستند ولم الوضع، بميسم ووسمها األزرق، بن نافع
يبلغ أن إنكار إىل كالمه ومرمى وضعها. يف يشكون ال الفقه أهل وأن السذاجة من
التفسري يف مسألة مائتي نحو عن يجيب أن تخوله منزلة الشعر حفظ يف عباس ابن
وجوه، عىل وضعها إىل الداعي الغرض ردد ثم الشعر، من بيتًا مسألة كل عىل ويسوق
هللا عبد أن إثبات أو العرب، لغة من للفصيح مطابقة كلها القرآن ألفاظ أن إثبات وهي
الجاهليني، العرب لكالم أحفظهم ومن القرآن تأويل عىل الناس أقدر من كان عباس بن
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وقال شيئًا غلوائه من خفف ثم قصة صورة يف القرآن ألفاظ من طائفة معاني إفادة أو
مسائل عن عباس ابن سأل نافًعا لعل ا، جدٍّ يسريًا أصًال القصة لهذه «ولعل ص٤٠: يف

الناس.» يتداولها مستقلة رسالة أصبحت حتى ومدها العالم هذا فيها فزاد قليلة
يحفظ أن الشعر رواية إىل ذهنه يرصف ممن غريه أو عباس ابن عن بالبعيد ليس
القرآن، ألفاظ من طائفة تفسري عىل لالستشهاد تصلح بيت مائتي نحو يحتوي ما منه
الخاطر رسعة يف بلغ قد عباس كابن أملعية ذو أو عباس ابن يكون أن بالغريب وليس
فقد املسألة، إليه تطرح عندما لالستشهاد الصالح البيت يحرضه أن الذاكرة وجودة
الخليقة، يف هللا لسنة خارق غري حادثًا القصة هذه يجعل ما أساتيذنا بعض من رأينا
يرضب أن عىل قادًرا يجعله ما الفصيح الشعر من يحفظ حاجب أبا أستاذنا نرى كنا
غريب لفظ معنى عن تسأله ال وتكاد الحال، يف تخطر التي والوقائع للمعاني املثل منه
قائل: يقول وقد قريب، تأمل بعد أو البداهة عىل بالشاهد أتاك إال اإلعراب من وجه أو
من الشواهد تلك حفظ قد األستاذ ذلك ألن عباس؛ ابن شأن من أيرس الشأن هذا إن
أما بمسائلها. الشواهد تربط التي الكتب من وغريها العروس وتاج واملغني التسهيل مثل
عىل ويضعه الكثري الشعر ذلك بني من الشاهد يتناول أنه منها فيظهر عباس ابن قصة
عن فالجواب وأناة، بحث إىل يحتاج وذلك اللغة، علم يف املجتهدون يصنع مثلما املسألة
يف الريبة تقدح أو القصة إىل النظر تلفت غرابة فيه الرسعة تلك بمثل مسألة مائتي نحو

صحتها.
الحكم يف تكفي ال وحدها الغرابة هذه إن أقول: أن أريد ولكني مقبول البحث هذا
يف وقته من جانبًا يقيض ممن عباس ابن يكون أن املحتمل فمن بالوضع، القصة عىل
إىل محتاجة أو مقبلة الناس رأى حيث القرآن من الغريب تفسري عىل الشواهد التماس
غري وتأمل سابق بحث نتيجة األزرق ابن مسائل عن جوابه فيكون العلم، من النوع هذا

عليه. يطرحها مسألة كل عقب الجواب األزرق ابن يلقم أن غرابة فال قليل،
عنها البحث يف فلنذهب القصة هذه باصطناع للقطع تكفي ال الغرابة كانت وإذا

هدى. الجهة هذه من البحث يف نجد لعلنا الرواية جهة من
زياد بن بمحمد يتصل بسند منها نبذة واالبتداء الوقف كتاب يف األنباري ابن روى
عىل مارة القصة اطردت ولو ثقة، مهران بن وميمون مهران. بن ميمون عن اليشكري
ولكن الصحيح، األدب تاريخ يف دخولها من مانًعا نجد لم األنباري ابن إىل مثله من رجال
كذابون قوم ببغداد كان معني: ابن قال أمانته، يف مطعون اليشكري زياد بن محمد
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بوضع وصفه أن بعد حنبل بن أحمد وقال زياد، بن محمد منهم الحديث يضعون
يشء. كل يف مهران بن ميمون حدثنا يقول أجرأه! كان ما الحديث:

بن الضحاك عن جويرب طريق عىل منها قطعة الكبري معجمه يف الطرباني وروى
قوم عند به موثوق نفسه يف وهو عباس، ابن يلق لم مزاحم بن والضحاك مزاحم،
فضعفه املديني بن عيل عنه سئل الضعفاء، من فمعدود جويرب وأما آخرين، عند مضعف

مناكري. أشياء عنه روى الضحاك، عىل أكثَر جويرب وقال: ا جدٍّ
هبة ابن بشيخه يبتدئ بسند اإلتقان كتاب يف السيوطي الجالل املسائل هذه وروى
األنصاري، حزم بن عمرو بن محمد بكر أبي إىل وينتهي الصالحي، عيل بن محمد هللا
الحديث علماء نقدهم آخرين بينهم من تجد ولكنك بروايتهم يوثق رجال السند هذا ويف
الحكم، بابن املعروف العراقي أسعد بن كمحمد األحاديث، وضاع طائفة إىل وطرحوهم

الليثي. دأب بن يزيد بن وعيىس
قبيل من القصة أصبحت النقد عىل يثبت ما القصة رواية طريق يف نجد لم ومتى
شبهة ال تاريخي معنى عىل بالداللة تستقل أن عن وضعفت األدبية، لفائدته يروى ما

فيه.

يف معروًفا شائًعا كان الرصفة التعليمية لألغراض واالنتحال التكلف أن املؤلف ادعى
ألبي األمايل كتاب إىل أحيلك إنما هذا، إثبات يف أتعمق وال أطيل ال وقال: العبايس، العرص
اجتمعن سبًعا 9 بناتًا مثًال «سرتى ص٤١: يف قال ثم الكتب، من يشبهه ما وإىل القايل عيل
ومسجوًعا عربيٍّا كالًما أبيها فرس يف منهن واحدة كل فتقول آبائهن أفراس وتواصفن
يريد معلم كتبه وإنما يقل، لم أنه حني يف ا، حقٍّ قيل قد أنه عىل السذاجة أهل يأخذه
كثرة ويظهر يتفيهق أن يريد عالم أو فيها، يقال وما الخيل أوصاف تالميذه يحفظ أن
للزوج األعىل املثل وتواصفن اجتمعن بنات سبع10 يف ذلك مثل وقل العلم. من وعى ما

العرب من جوار خمس «اجتمع ص١٨٧: ج١ القايل عيل ألبي األمايل ويف الجاهيل، الشعر كتاب يف كذا 9

«… آبائنا خيل نصف هلممن فقلن
لها بنات لثالث العرب من عجوز «قالت ص١٦: ج١ القايل أمايل ويف الجاهيل، الشعر كتاب يف كذا 10

«… األزواج من تحببن ما صفن
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الرجولة وصف يف مسجوًعا غريبًا كالًما يقلن فأخذن منهن، واحدة كل فيه تطمع الذي
الرجل.» من املرأة تحب ما إىل والتلميح والتعريض والفتوة

حسابه من تطرحا أو القديم، األدب هذا يف السبع البنات قصتا تبقى أن يعنينا ال
يذهب يكاد املؤلف أن هنا نقده يعنينا والذي وأثًرا، عينًا البنات أولئك ذهب كما وتذهبا
محالة، ال مكذوب هو وما قطًعا، ثابت هو ما قسمان: األدب تاريخ يف يذكر ما أن إىل
يقول أن يستطيع فال املحقق املؤرخ فيه يقف قسًما القسمني هذين بني من أن واملعروف
فيما وشأنه فيه، مرية ال الذي بالكذب يصفه أن يستطيع وال بصحته، موثوق إنه عليه:
اصطناعه، معرفة إىل منه وصل الذي الطريق يذكر أن فاصًال قضاء بالكذب عليه يقيض
له وصفه عدا ما اختالقه عىل أمارة أو بدليل يأت ولم البنات حديث عىل حكم واملؤلف
الكالم واشتمال مسجوع، غريب ألنه إال املؤلف ينكره لم إذًا مسجوع، غريب كالم بأنه

باالختالق. عليه الحكم يف كاف غري والسجع الغرابة عىل
املستعملة اللغة نوع من واأللفاظ عرب، الحديث هذا إليهن املعزو فإن الغرابة أما
ال حيث عهدهم غري يف الناشئ إىل بالنسبة غريبة تكون وقد ومسامراتهم، محاوراتهم يف

قليًال. إال فصحائهم كالم يف الكلمات هذه تالقيه
أدنى هو بل الشعر، صناعة من وأيرس مناًال أقرب أنه نعلم فنحن السجع وأما
البداهة، عىل الرجز أو الشعر يقول من الناس يف بأن شاهد والتواتر الرجز؟ من مأخذًا
غرابة السجع أسلوب عىل الجاري الحديث يف يكن لم املوزون الكالم ارتجال صح ومتى
لذلك يتدربن كالفتيان الفتيات يكون أن املحتمل ومن باالصطناع، عليه الحكم إىل تدعو
املرسل عليها يجري كما ألسنتهن عىل ويجري لهن ينقاد حتى السجع طريقة عىل العهد
ألن بصحته؛ املوثوق التاريخ يف داخل القصة هذه مثل أن إىل نذهب ال ونحن القول، من
الحكيم الباحث أن هذا مع ونرى ا، حقٍّ وقعت أنها عىل الداللة يف يكفي ال روايتها طريق
يأتي أن إال يقل» لم «إنه حديث: عىل يقول ال البحث قدر عىل الحكم يفصل الذي وهو
عىل حكمه وضع إنما املؤلف أن عرفتم وقد القاطع، الحكم هذا يستدعي بما بحثه يف
يف وأمثالها القصة هذه تدخل فال القح، العربي عىل جائزان وهما وسجعه الكالم غرابة
الظن موقع املحقق املؤرخ نظر يف تتعدى وال محالة، ال كذب بأنه عليه يحكم ما قبيل
يكون ما أخبارها مجموع من وليتألف أدب من فيها بما لينتفع تدوينها له يسوغ الذي

الجاهلية. يف املرأة حال كان كيف فيه ينظر كاملرآة
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ما ألقول إليه فألعد يظهر، فيما املوضوع عن بعدت «ولكني ص٤١: يف املؤلف قال
الشعر هذا أليس نسأل، أن وللعلم ألنفسنا علينا الحق من أن وهو حني، منذ أقول كنت
وال ديانتهم وال عقليتهم وال الجاهليني العرب حياة يمثل ال أنه ثبت الذي الجاهيل
أصحابه عىل وحمل وضًعا وضع قد الشعر هذا أليس لغتهم، يمثل ال بل حضارتهم
لنا ثبتت أن بعد محتاجون ولكننا هذا. يف اآلن أشك أكاد فال أنا أما اإلسالم؟ بعد حمًال
وانتحاله الشعر وضع عىل الناس حملت التي املختلفة األسباب نتبني أن النظرية هذه

اإلسالم.» بعد
«أنصار عىل الفوز نفسه يف آنس وكأنه الفقرات، بهذه األول الكتاب املؤلف ختم
املوضوع عن بعدت «ولكني بقوله: معك يمزح وانطلق نشوة رأسه يف فدارت القديم»
منهوبة آراء من خلفه تركه فيما األقالم تصنع بما يشعر ال وهو هذا يقول يظهر.» فيما

خياله. يف إال توجد ال ومعان
أنه ثبت الذي الجاهيل الشعر هذا أليس نسأل: أن علينا الحق من إن املؤلف: يقول
لغتهم. يمثل ال بل حضارتهم وال ديانتهم وال عقليتهم وال الجاهليني العرب حياة يمثل ال
يمثله ما فوق عقل وقوة وذكاء علم يف كانوا الجاهليني أن سلف فيما املؤلف ادعى
كانوا أنهم عىل الدالة اآليات غري دليًال الدعوى هذه عىل يفرغ ولم الجاهيل، الشعر هذا
املعضلة املسائل تلك من بالدين يتصل وفيما الدين يف ويحاورونه ملسو هيلع هللا ىلص النبي يجادلون
جاذبناه وقد حلها. إىل يوفقوا أن دون حياتهم املؤلف أمثال فالسفة فيها ينفق التي
تفاخر بضاعة أنفس الجاهيل الشعر هذا أن العني رأي وأريناك هنالك، املناقشة أطراف

تعليم. أو دراسة من يستمد ال وتفكري فطري ذكاء ذات أمة بها
لم ملاذا الجاهيل الشعر هذا عن زيدان وجرجي مرغليوث املؤلف قبل تساءل وقد
الدينية اآلثار عىل الجاهيل الشعر اشتمال قلة اتخذ فقد مرغليوث أما العرب؟ ديانة يمثل
جرجي وأما يشء، يف الجاهلية من ليس الشعر هذا أن عىل شاهًدا املؤلف اتخذه كما
عن أجاب مرغليوث من الرشق بحال وأعرف املؤلف من البحث عىل أصرب فلكونه زيدان
من كحال ليست العهد لذلك العرب حال أن وخالصته عليكم، قصصناه بما السؤال هذا
نقل يف يرغب ممن يكونوا لم املسلمني وأن الدينية، باملعاني التعلق بكثرة شعره يف يُعنَى
يحيدوا أن عليهم بمستنكر وليس مستقيمة، غري يرونها ديانات آثار عىل يحتوي شعر
يريد رشع إىل بالدعوة قاموا ديانة أو نحلة أثر فيها يظهر أبيات أو بيت عن بروايتهم
له بقي فقد الشعر من النوع هذا برواية احتفالهم عدم من الرغم وعىل عليها، الظهور

التاريخية. أو األدبية الكتب بعض يف أثر
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فيما وال املوضع هذا يف يبحث ولم حضارتهم، يمثل ال الشعر هذا إن املؤلف: يقول
هل ليعلم: الشعر هذا وبني بينها ويوازن أمرها يظهر حتى الحضارة هذه عن سلف
يدخل كان أنه سوى سبق فيما منه يكن ولم لها، مالئم غري أم الحضارة لتلك مالئم هو
كانوا كقوله: بالسياسة، وعلمهم واستنارتهم عقليتهم قوة عن حديثه أثناء يف املعنى هذا
أخلقهم فما وسياسة ودين علم أصحاب كانوا وإذا وقوله: ونعمة، لني فيه عيش أصحاب
أن دون الثروة اسم الحديث أثناء يف يدخل كان وكذلك راقية، متحرضة أمة يكونوا أن

آثارها. من يشء عىل يأتي أو أسبابها عىل يدل
حضارة يف وينظر التدبر، من بيشء الجاهيل الشعر هذا يف ينظر من أن والصواب
ال له، تسنى مطلع أي وعىل شاء مرآة بأي الشعراء أولئك فيها عاش التي القبائل
أن عىل حرصه اشتد إذا إال الحضارة وتلك الشعر هذا بني تفاوتًا يدرك أن يستطيع

يشء. يف الجاهلية من ليس الشعر هذا إن يقول:
تلبس أن قبل اإلسالميني شعر يمثله ما الحضارة من يمثل الجاهيل الشعر فهذا
أن ألحد ينبغي وال وكرسى، قيرص بالد فاتحو نسجه الذي الحضارة ثوب العربية البالد
لعهد العرب حضارة من وسائل وأوىف مظاهر أجىل كانت الجاهلية يف الحضارة أن يزعم

اإلسالم. ظهور
نظرية عىل القول هذا يبني إنما وهو لغتهم، يمثل ال الشعر هذا إن املؤلف: يقول
علًما العربية األمة يف أن إىل نظر ولو وتوحشهم، وغباوتهم جهلهم ونظرية العربية العزلة
عىل القبائل تشهدها مجامع وتعقد التعارف بصلة ترتبط كانت أنها إىل ونظر وذكاء،
تتناولها أدبية لغة األيام طول عىل تكونت كيف يفهم أن عليه لسهل أوطانها، اختالف

خطابة. أو شعر يف تنطلق حني البلغاء ألسنة
اليمني يف قصائدهم لترضب الشعراء يتحراها التي اللهجة يمثل الجاهيل فالشعر
يظهر وقد آخرين. دون قوم بها يختص وال واد، يف تقف ال املثل مسري وتسري واليسار،
غري من األدبية اللهجة إىل الرواة غريه وربما الخاصة، لهجته من أثر الشعر لسان عىل

حرًفا. القصيدة وزن يخرس أن
التي األسباب نتبني أن النظرية هذه تبينت أن بعد محتاجون ولكننا املؤلف: يقول
كنانته نثل وأنه النظرية، تقرير من انتهى أنه يف رصيح وهذا الشعر، وضع عىل حملت
الحاملة األسباب يف يبحث أن هذا بعد يريد وإنما عليها، االستشهاد يف مرغليوث وكنانة
هذه بحث يف نناقشه أن النظرية هذه سقطت أن بعد محتاجون ونحن االنتحال، عىل

107



الجاهيل» الشعر «يف كتاب نقض

من وليس البائسة، النظرية هذه يف عنها رمى التي القوس عن فيه رمى ألنه األسباب؛
تضع أن علينا لتعز وإنه طريق، غري يف ويميش مفصل غري يف يرضب ندعه أن الالئق
مألوفها من بالصالح فتستبدل أثره، عىل أقدامها املستنريين من القليلة الطائفة هذه

فيه. خري ال جديًدا
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العرب عىل مقصوًرا ليساالنتحال

القديمة األمم تاريخ درس يتعود أن الباحث عىل يجب أنه الفصل هذا بدء يف املؤلف ذكر
كتبوا الذين به يؤخذ يشء هناك كان إذا وقال: وجهه. عىل العربية األمة تاريخ ليفهم
هذه بتاريخ كافيا إملاًما يلموا لم أنهم فهو فيه، الحق إىل يوفقوا فلم وآدابهم العرب تاريخ
من خلت التي واألمم العربية األمة بني يقارنوا أن بالهم عىل يخطر لم أو القديمة، األمم
بينه وقارنوا القديمة األمم هذه تاريخ درسوا لو أنهم «والحق ص٤٣: يف قال ثم قبلها.
أنفسهم.» العرب تاريخ بذلك ولتغري العربية، األمة يف رأيهم لتغري العرب تاريخ وبني

االطالع وهذا وآدابهم، العرب تاريخ درس يف يفيد القديمة األمم تاريخ عىل االطالع
إىل التحيز من خالص وقلب مستقل بنظر الحقيقة يستقبل الذي الباحث يفيد إنما
يحمل كان أو منتظم، غري فكًرا يحمل القديمة األمم تاريخ عىل املطلع كان فإن ناحية،
الخري وسائل حال وكذلك اطالعه، عدم من ا رشٍّ اطالعه كان وجفاء، ازدراء العربية لألمة

صالًحا. تعمل ألن مستعدة تكن لم يد إىل وقعت إذا
من معه بما أو بسذاجة القرطاس يتلقاه كما القديمة األمم تاريخ يتلقى الذي إن
ويحسن النظر فيجيد وآدابهم العرب تاريخ يتناول أن منه ينتظر ال وتعليل، بحث
نزعة الصحيح التفكري عن عجزه إىل ضم فإذا حسنا، نباتًا األدب يف وينبت القياس
الواقعة عىل تقاس العربية الواقعة رأيت بأشباهها الوقائع قياس عىل ترامى ثم شعوبية
يف كتاب وهذا أثًرا. ويختلفان مبدأ يفرتقان الواقعتني أن حال يف الرومانية أو اليونانية
اليونان تاريخ من بجانب ُملم ومؤلفه العربي، األدب تاريخ يف خاض قد الجاهيل الشعر
سببًا نرى ال ونحن سليم، محدث رأي أو مقبول بقياس الكتاب هذا يأت ولم والرومان،
العرب حق يهضم أن ويحرصعىل وأناة، رفق غري يف يبحث مؤلفه أن سوى توفقه لعدم

اإلسالم. بعد
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الجاهيل الشعر بموضوع يتصل ال أثًرا والرومان اليونان تاريخ عىل املطلع يجد هل
أو شعرائهم من القدماء عىل وحمل األمتني هاتني يف اصطنع كثريًا شعًرا أن من أكثر
األثر هذا عىل يبني أن التاريخ بذلك امللم الباحث يستطيع وهل خياليني؟ شعراء عىل
زوًرا القدماء إىل وعزوه شعًرا نظموا قد الجاهيل الشعر رواة يكون أن إمكان سوى شيئًا

وكذبًا؟
مختلق هو ما الجاهيل الشعر هذا يف يكون أن باحتمال يسلمون القديم أنصار
إلملامهم يكن لم وإذا محالة. ال مختلق هو ما الشعر هذا من إن يقولون: بل مصنوع
احتمال بالهم عىل يخطر أن سوى الجاهيل الشعر قضية يف أثر والرومان اليونان بتاريخ
اللغة علماء فإن والرومان اليونان قدماء إىل املعزو كالشعر مصنوًعا الشعر هذا يكون أن
محمول هو ما األمتني تينك شعر من أن يعلموا أن قبل الغاية هذه إىل انتهوا قد واألدب
طريق عن ويتساءلون األشعار، من إليهم يقع ما ينقدون أنهم هذا وشاهد قدمائهم، عىل
توفق عدم الشعر هذا من لكثري قبولهم يعد أن منطق أو أدب أي يف يصح فال روايتها

كافيًا. إملاًما القديمة األمم هذه بتاريخ إملامهم عدم عن ناشئ أنه أو الحق إىل

ما العربية األمة وبني بينهما ويعقد الرومانية واألمة اليونانية األمة يذكر املؤلف أخذ ثم
الداخلية حياته يف وخضع بداوة بعد تحرض األمم هذه من كالٍّ أن وهو املقارنة، يشبه
حدوده تجاوز إىل دفعه السيايس التكوين من نوع إىل وانتهى مختلفة، سياسية لرصوف
يف الهادئ التفكري أن الحق «ويف ص٤٤: يف قال ثم األرض، عىل سلطانه وبسط الطبيعية
أليست ال؟ ولم متحدة. نقل لم إن متشابهة نتائج إىل بنا ينتهي الثالث األمم هذه حياة
أن عىل لتحملك تكفي شبه من الثالث األمم هذه بني ما إىل قدمناها التي اإلشارة هذه
نتائج إىل فانتهت األمم هذه حياة يف أثرت قد متقاربة أو واحدة مؤثرات أن يف تفكر

متقاربة.» أو واحدة
يرغب ال القلم ولكن رصاحة، غري يف جاءت كما الجمل هذه نناقش أن استطاعتنا يف
الذي الستار فلنطو رمًزا، الناس يكلم أو املواربة يمتطي أن علميٍّا بحثًا يخوض حني
البعيدة الكنايات إىل الحقيقة محارب ينزع فقد ورائه، من يتحدث وجلس املؤلف سدله
وال زاجًرا، طريقه يف يجد أن دون النفوس بعض يف مقاله يحوك حتى الخفي واإليماء
نقية مرآة يف املعنى ويريك يدك ظاهر عىل الغرض يضع أن إال سبيلها عن الذائد يرىض

تأبى. أن وإما تقبل أن فإما
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ال األمم، سياسة عىل وقاموا املمالك فتحوا حني العرب شأن أن إىل املؤلف يذهب
يقصد وهو هذا يقول والنتائج، املؤثرات يف والرومانية اليونانية األمتني شأن عن يختلف
يزعم ألنه العربية؛ النهضة تلك يف أثر أو مزية من ورشيعته لإلسالم ما يجحد أن إىل
أساس عىل تقم لم نهضة ونتائج مؤثرات مع متقاربة أو متحدة ونتائجها مؤثراتها أن
تحرض هي فإذا الثالث، األمم بني املشرتكة املؤثرات لهذه تعرض وقد سماوية. رشيعة
الحدود تجاوز إىل بها انتهى سيايس وتكوين مختلفة، سياسية ورصوف بداوة، بعد
اليونان إن ثم األرض، عىل السلطان بسط فهي املتقاربة أو الواحدة النتائج أما الطبيعية.
ودينًا. وعلًما أدبًا تركوا والعرب ونظاًما، ترشيًعا تركوا والرومان وأدبًا، فلسفة تركوا

األسباب تكون أن يف نعارضه وال أسباب، عىل تقوم الوقائع أن يف التاريخ نخالف ال
أن يف يخالفنا ال أيًضا والتاريخ الخليقة، مبدع إال مبدأها يعلم ال كسلسلة الغابر يف ذاهبة
تنطبق ال صورة يف الباحث يلحظه ما األسباب ومن الباحث، عىل يخفى ما األسباب من

الثابتة. صورته عىل
غري يف تخيله أنه أو العربية، النهضة أسباب بعض يدرك لم املؤلف أن املحتمل فمن
الرومان أو اليونان تاريخ من بجانب إملامه أن عرفتم أن بعد سيما وال الواقعة، صورته

حقيقة. ثوب يف خيالة أو عوج، ذا رأيًا كتابه يف يضع أن من يحمه لم
سياسية رصوف عليها وأتت بداوة، بعد تحرضت األمم هذه أن أحد عىل يلتبس ال
يف اشرتاكها وهل األرض. يف سلطتها بسط إىل السيايس تكوينها بها انتهى ثم مختلفة،

متقاربة؟ أو واحدة ونتائجها مؤثراتها أن لتحقيق يكفي العامة األطوار هذه
الواقع عن املؤلف بانحراف يذكرك ما مقدار عىل نفصلها كلمة يف بحثه نريد ما ذلك

القرآن. هداية غري إىل الدعوة وطر ليقيض البحث نظام عن يخرج كيف ويريكه
كان املمالك لهذه العرب فتح أن يف يختلفون ال األمم تاريخ يدرسون الذين يكاد
واآلخر غربي أحدهما شاهدين: منهم أسوق وإنما عد يأخذهم ال هذا وشهود عجبًا. أمًرا

لإلسالم. محاباة أو عاطفة عن تحدث بأنه يتهم ال وكالهما رشقي،
حارض يف ستودارد» «لوثروب البديع االنقالب ذلك من العجب دواعي يف بسط
يف دون الذي األعجب النبأ اإلسالم نشوء نبأ يكون «كاد قال: حيث اإلسالمي1 العالم
وبالد الكيان، متضعضعة العهد ذلك قبل من كانت أمة يف اإلسالم ظهر األعصار، تاريخ

نويهض. أفندي عجاج تعريب ص١ ج١ 1
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ممزًقا األرض نصف يف انترش حتى عقود عرشة ظهوره عىل يمض فلم الشأن، منحطة
واألجيال، الحقب عليها كرت قديمة أديانًا وهادًما األطراف، مرتامية الذرى عالية ممالك

اإلسالم.» عالم هو األركان، مرتاص عامًلا وباليًا واألقوام، األمم بنفوس ما ومغريًا
العجب ذلك زادنا وتعاليه، اإلسالم تقدم رس يف باحثني استقصاءً زدنا «كلما وقال:

حارسة.» بأطراف عنه وارتددنا بََهًرا العجاب
العجب من الناس أخذ ملا اإلسالمي التمدن تاريخ كتاب يف زيدان جرجي وتعرض
عنيف وجدال طويل بحث النقد وأهل «للكتاب قال: حني اإلسالمية العربية النهضة لهذه
واألكارسة القيارصة وقهر والفرس الروم بالد فتح عىل العرب ساعدت التي األسباب يف
العرب عليه كان ما مع أولئك، مدن من مدينة حامية عدد عىل يزيد ال عددهم برجال
العدة، وضعف اليد ذات وضيق الحرب فنون يف الدربة وقلة املعيشة سذاجة من يومئذ
واملعاقل، والحصون والرجال العدة وعندهما يومئذ، األرض دول أعظم والفرس والروم
بالد يف مهاجمني جاءوا فقد أحوالهم وسذاجة قلتهم عن فضًال العرب أن ذلك عىل وزد
ال مدة يف جميًعا اململكتني فتحوا أنهم كله ذلك من وأغرب لهم، نصري وال يعرفونها ال

سنة.» عرشة بضع تتجاوز
اليونان تاريخ درسوا قد اإلسالم صدر يف العربية األمة ملظهر عجبوا الذين هؤالء
نبأ تلقوا ملا متقاربة أو واحدة األمم هذه يف والنتائج املؤثرات كانت ولو والرومان،
عنيف وجدال طويل بحث النقد وأهل للُكتاب جرى وملا وانبهار، بعجب العربية الحركة

واألكارسة. القيارصة قهر عىل العرب ساعدت التي األسباب يف
العربية النهضة هذه أسباب عن البحث يف أنظارهم بعثوا قد الُكتاب هؤالء إن ثم
صدور يف اإلسالم بثه الذي الروح وهو األكرب املؤثر حول يحوموا أن إال يستطيعوا ولم

«ستودارد»: قال — أعمالهم بها أخذ التي والنُُّظم العرب

أخالق أكربها عليه، ساعدت عوامل الخارق النرص هذا اإلسالم لنرص كان
كان التي العامة والحالة ورشيعته الرسالة صاحب تعاليم وماهية العرب

العهد. لذلك املعارص الرشق عليها

كانوا قبله، عليه كانوا ما غري اإلسالم بعد أصبحوا العرب «إن زيدان: جرجي وقال
من أخرى أسبابًا وذكر واحد.» رجل بقلب واحدة أمة فأصبحوا مبعثرة مشتتة قبائل
لتلك «وكان قال: ثم وزهدهم، ورفقهم املسلمني وعدل والقدر، بالقضاء اعتقادهم جملتها
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ووضيعهم.» رفيعهم الناس طبقات بني التسوية القبيل هذا ومن عظيم، تأثري املناقب
أقروا بلًدا فتحوا إذا العرب «كان وقال: أحوالهم عىل الناس استبقاء هذا عىل وعطف
أو معامالتهم أو دينهم من يشء يف لهم يتعرضون ال قبل، من عليه كانوا ما عىل أهله

أحوالهم.» سائر أو القضائية أو املدنية أحكامهم
متقاربة. أو واحدة الثالث األمم حياة يف املؤثرات تكون أن ينفي فالواقع

الدافع السيايس والتكوين املختلفة، السياسات ورصوف البداوة، بعد التحرض وليس
أساليب ويف البداوة بعد التحرض سبب يف البحث من بد وال عامة، أطواًرا إال البالد فتح إىل
سبب يف اختلفت إذا األمم فإن السيايس، التكوين هذا كنه ويف املختلفة السياسات تلك
حياتها نتائج تكون ال السيايس تكوينها شخصية يف أو سياستها رصوف يف أو تحرضها

متقاربة. أو واحدة
تسوية من والرومان اليونان حياة عىل العرب حياة رجحان يفهم القارئ ولعل
أن إىل يدعوه املسلمة، العربية لألمة يحمله ما فإن والنتائج، املؤثرات يف بينهما املؤلف
مماثلة العرب حياة نتائج جعل فإذا الجامعة، يف طالبه أذهان يف ولو تاريخها يغري
لو وأنه واضح، العرب حياة فضل أن عىل الشاهد فذلك والرومان، اليونان حياة لنتائج
هذه غري يف البحث لصاغ بقليل عنها ترجح أو األمتني تينك كفة تساوي العرب كفة وجد

السفىل. الدرجة إىل وإنزالهم العرب من الغض نحو بالعبارة ونحا الصورة
عن يتحدث حني وتجده متقاربة، أو واحدة األمم حياة يف املؤثرات إن املؤلف: يقول
بالرتاث يصله ثم األرض عىل السلطان وبسط الطبيعية الحدود بتجاوز يبتدئها النتائج
أدب وللعرب ونظام، ترشيع وللرومان فلسفة، لليونان بالنسبة وهو األمة ترتكه الذي
يف يعد أن يصح الروماني والترشيع اليونانية كالفلسفة زعمه يف فالدين ودين. وعلم
تركوا كما العرب تركه تراثًا يسمى أن ويصح املتقاربة، أو املتحدة املؤثرات تلك نتائج

وأدبًا. علًما
التكوين أو املختلفة السياسات رصوف أو بداوة بعد التحرض نتائج من الدين ليس
عربي أفق عىل شمسها أطلت سماوية هداية هو وإنما البالد، فتح إىل الدافع السيايس
اإليمان صلة إال الدين وهذا العرب بني الصلة كانت وما وهكذا، هكذا أشعتها ألقت ثم
وال بالعدنانية ليست أخرى أمم وبني بينه الصلة هذه انعقدت وقد سبيله، يف والجهاد
فال الحجج سواعد عىل محمولة الحقائق تبرص الراجحة العقول هي وإنما القحطانية،

تعتنقها. حتى تقعد
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يمكن عما للبحث بإزائه نحن الذي املوضوع نرتك أن نريد «ولسنا ص٤٤: يف املؤلف قال
وإنما لهذا، نكتب لم فنحن والرومان واليونان العرب بني افرتاق أو اتفاق من يكون أن
والتي الكتاب هذا يف ندرسها أن نحاول التي األدبية الظاهرة هذه إن نقول: أن نريد

العربية.» األمة عىل مقصورة ليست شديًدا جزًعا القديم أنصار لها يجزع
أنهم عليهم ويدعي القديم أنصار يسميهم أشخاًصا إليكم يشكو املؤلف يفتأ ال
وهذا الكتاب. هذا يف يدرسها أن يحاول التي األدبية الظاهرة لهذه شديًدا جزًعا يجزعون
أنه ظنكم يخالط ال حتى والرومان اليونان تاريخ من شيئًا عليكم يقص أن إىل دعاه ما

قبلها. من أمة بها ترم لم بوصمة العربية األمة رمى
أدبية. لظاهرة هينًا أو شديًدا جزًعا يجزع من األدب أهل يف أن من ثقة عىل ولسنا
ما الدين يف طعن إىل منه يعرب جًرسا الظاهرة هذه يف البحث فالتخاذه جزعوا فإن
السليمة الفطر تلك عىل إشفاًقا يجزعون فإنما جزعوا وإن سلطان، أو شبهة من به له
عقبها إىل الحقيقة برأس يهوي الذي البحث عادة عىل ويطبعها نظام غري عىل يحدثها
فادرس النادرة الصورة هذه أمثال تشاهد أن شاقك وإن الرأس، مكان إىل عقبها ويرفع

فيه. قيل ما كل من الذهن خايل وأنت الجاهيل» الشعر «يف كتاب

يف نصطنعه أن بد «وال ص٤٥: يف وقال ديكارت منهج عن الحديث إىل املؤلف عاد
عقليتنا ألن ذلك وتاريخهم آدابهم نقد يف الغرب أهل اصطنعه كما وتاريخنا آدابنا نقد
الغربية إىل أقرب قل أو غربية وتصبح تتغري السنني من عرشات منذ أخذت قد نفسها
االتصال يف وأرسعت النفس يف جدت الزمن عليها مىض كلما وهي الرشقية، إىل منها

الغرب.» بأهل
أسباب ومن ونخوة، عزة عىل التالميذ نفوس يربي أن األستاذ أدب من يكن ألم
حسنًا نباتًا نبتت شجرة من غصن بأنها شعورها الرشف يف ومقامرتها النفس عظمة

ضعفني. أكلها وآتت
من ليجعلهم زاهرة علمية وحياة راجحة حلوم من للرشق كان بما نشئنا شعور إن
إنها رشقيتك، من انسلخي لها: يقال نفوس به تحظى ال بمكان العزم وقوة الهمة سمو

أطرافه. جميع من الكمال أخذت إنها غربية صبغة يف اخرجي مرذولة،
أن أو الغرب عن غنى يف الرشق بأن الناشئ نشعر أن املؤلف نزعة بإنكار أقصد وال
جناية والثاني الرقي، سبيل عن صد األول فإن الحقيقة، تسعه مما بأكثر الرشق نذكر

وأمانة. صدًقا اللغويون أو األخالقيون يسميه ما وعىل التاريخ عىل
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الثمرات وعن ديكارت عن يتحدث أن الجامعة غري يف أو الجامعة يف أستاذ من يرسنا
األستاذ يغلو أن هذا مع ونكره ديكارت، منهج عىل سريهم من العلم أهل جناها التي
عقلية الثقافة يسمي أن إىل الغلو به يتناهى حتى عبقرية من للرشق كان ما جحود يف

غربية.
بما أبنائها إىل يفيض ألنه بدرسه؛ وتُعنَى علم، ألنه تاريخها؛ الراقية األمم تدرس
يصغر وهمم سام بشعور الحياة هذه معرتك فيدخلون فاخرة، مآثر من لسلفهم كان
قومية بأي اإلزراء شأنها فقرات محارضاته يف يدس فإنه املؤلف أما خطري، كل لديها
املهانة بني نفوسهم يف تجمع أن لها تيرس حتى نفر يف الدسيسة هذه نفذت وقد رشقية،

والغرور.
إخالص، من روح فيه كان ولو خلدون، ابن مقدمة درس املؤلف أن يف نمرتي ال
يف يرغب ال ولكنه الفيلسوف، ذلك منهج عىل ينبه حتى الحديث هذا عن ينرصف لم
يريهم أن هذا شعورهم بعد يستطيع ال ألنه املقال؛ بذلك القليلة الطائفة تلك تشعر أن
يسمي أن له يستقيم وال مثال، عىل ينسج لم الذي املبتكر صورة يف ديكارت منهج

غربية. عقلية البحث وتحقيق الثقافة
النفس «فإن بقوله: إيضاًحا صاحبه زاده وقد ص٢٦-٢٧ يف املنهج ذلك أوردنا
صدقه تتبني والنظر التمحيص من حقه أعطته الخري قبول يف االعتدال حال يف كانت إذا
وهلة، ألول األخبار من يوافقه ما قبلت نحلة أو لرأي تشيع خامرها وإذا كذبه، من
قبول يف فتقع والتمحيص االعتقاد عن بصريتها عني عىل غطاء والتشيع امليل ذلك وكان
للكذب املقتضية األسباب «ومن فقال: الكذب أسباب يف القول فصل ثم ونقله.» الكذب
(ومنها) والتجريح. التعديل إىل يرجع ذلك وتمحيص بالناقلني، الثقة أيًضا األخبار يف
الخرب وينقل سمع، أو عاين بما القصد يعرف ال الناقلني من فكثري املقاصد عن الذهول
يجيء وإنما كثري وهو الصدق توهم (ومنها) الكذب. يف فيقع وتخمينه ظنه يف ما عىل
ما ألجل الوقائع عىل األحوال بتطبيق الجهل ومنها بالناقلني. الثقة جهة من األكثر يف
يف الحق غري عىل بالتصنع وهي رآها كما املخرب فينقلها والتصنع التلبيس من يدخلها
وتحسني واملدح بالثناء واملراتب النحلة ألصحاب األكثر يف الناس تقرب (ومنها) نفسه.

حقيقة.»2 غري عىل بها اإلخبار فيستفيض بذلك الذكر وإشاعة األحوال

ص٢٩. املقدمة 2
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بذكاء الباحث سلكه متى منهًجا رأيت آنًفا عنه نقلناه ما إىل هذا ضممت وإذا
مرتقى. بعدها ليس التي الغاية وآدابهم العرب تاريخ تحقيق يف بلغ وإخالص،

ينرصون وآخرون القديم، ينرصون قوم اآلن مرص يف كان «وإذا ص٤٥: يف املؤلف قال
الغربية، الصبغة بهذه عقليتهم اصطبغت قد قوًما مرص يف ألن إال ذلك فليس الجديد،
الغربي العلم وانتشار قليل. بحظ إال منها يظفروا لم أو بحظ منها يظفروا لم وآخرين
نرش إىل واالجتماعية الفردية الجهود واتجاه آخر إىل يوم من انتشاره وازدياد مرص يف

غربيٍّا.» عقلنا يصبح بأن غد بعد أو غًدا سيقيض ذلك كل الغربي، العلم هذا
وذلك والتأليف، البحث يف أسلوب واختيار وثقافة علًما الغرب يف أن أحًدا يفوت ال
ضافية. علمية نهضة إىل بأيديها يأخذون من أمرائها أو زعمائها من تجد أمة كل شأن
يطرقوا أن إىل وثقافة علًما الغرب بتفوق االعتقاد يأخذهم أال القراء نظر له نلفت والذي
يحتفظوا أن عليهم وحقيق تقليًدا، غربي أو ا حقٍّ غربي من يصدر مقال أو رأي كل أمام
من يمنحوها وال غربية، عقلية نسل من أنها املدعية أو الغربية اآلراء ويناقشوا بأملعيتهم،
ثم النتائج، من عليها يرتتب وما منشئها عن والبحث نقدها عن بهم يحجم ما االحرتام

الزبًا. حكًما البطالن أو بالصحة عليها يحكموا أن يف يرتددوا ال
غربية، أصبحت عقليته أن إىل ويشري ديكارت بمنهج يلهج حني املؤلف يقصد وال
ويتلقوا الطري، رؤوسهم عىل كأن حديثه إىل يصغوا حتى الجامعة يف طالبه عىل التأثري إال

والخضوع. بالتصديق آراءه
أو سليًما ذوًقا لك يهب أن الغرب يد يف وليس وتأليف، بحث وأساليب علم الغرب يف
ومولًدا عقًال غربي وهو مرغليوث وهذا مستقيم. رصاط عىل إال البحث يف يميش ال عقًال
للعلوم كان فإن خاسئة. عقبها عىل بالحجة يردها من إال الرشق يف تلقى ال آراء يورد قد

لها. وطن ال العبقرية فإن وطن الغزيرة

األدباء هؤالء من الكثرة يريض أال الكتاب لهذا قدر قد كان «وإذا ص٤٦: يف املؤلف قال
الناشئ. الجيل هذا يف تأثريه من يقلل ولن يضريه لن ذلك بأن واثقون فنحن واملؤرخني

القدماء.» ملناهج ال ديكارت ملنهج فاملستقبل
الشعر «يف كتاب يخلق أن قبل من ديكارت منهج واملؤرخون األدباء هؤالء عرف
وإذا العلم، يف راسخ كل عليه يسري الذي املنهج ألنه وارتياح؛ بطمأنينة والقوه الجاهيل»
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مستنبط، لهجة يف آراء ويحكي حجة بغري ينطق مؤلفه فألن الكتاب ذلك عن يرضوا لم
األغبياء. لصيد حبالة ديكارت منهج اسم ويتخذ باحث، لقب اإلسالم يف للطعن ويستعري
يف تأثريه سيقلل وخطأ كيد من فيه ما وافتضاح الكتاب ذلك نقد بأن واثقون فنحن
الجديد. وأنصار الجديد باسم للتغني ال والحجج للحقائق فاملستقبل الناشئ. الجيل
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لعهد واألنصار قريش بني دار الذي الهجاء عىل العنوان هذا تحت كتبه ما املؤلف بنى
يف العصبية تأثري عىل ثم سفيان، أبي بن معاوية لعهد واألنصار قريش وبني النبوة،
وهو مكانه املؤلف عىل يخفى ال كتاب املوضوع هذا يف خاض وقد السياسية، الحياة
العرص يف السيايس الهجو راج «وقد فقال:1 زيدان لجرجي العربية اللغة آداب تاريخ
وهو — املختلفة األحزاب بني قام الذي االنقسام بسبب إليه األمور والة الحتياج األموي
ثم القرشيني وأعدائه النبي شعراء بني اإلسالم يف املهاجاة بدأت وقد السيايس، الهجو
شعراء الجانبني من لكل وكان واليمن، قريش بني هي أو واألنصار املهاجرين بني صارت
املهاجاة من هؤالء يقوله ما يحفظون املسلمون وكان منه، بأشد الهجاء عنهم يردون
«يف وقال: عنه فنهى الخطاب بن عمر ذلك وبلغ تنترصألصحابها طائفة كل وينشدونه،

الضغائن. وتجديد بامليت الحي شتم ذلك
الضغائن تلك يجدد أن ومصلحته سياسته اقتضت معاوية إىل األمر أفىض فلما
خصمه. طالب أبي بن عيل أصحاب ألنهم باألنصار؛ الطعن عىل الشعراء يغري فجعل

ص٢٤٣. ج١ 1



الجاهيل» الشعر «يف كتاب نقض

األخطل الطعن ذلك عىل أغراهم الذين ومن الخفاء، طي تحت ذلك يفعل وكان
به واستعان نرصاني، ألنه خصوًصا األنصار عىل ذلك فعظم املشهور التغلبي الشاعر
بشري بن النعمان يومئذ وهو وشاعرهم األنصار متكلم فغضب املسلمني، عىل معاوية

مطلعها: األنصار عن الدفاع يف قصيدة وأنشده معاوية عىل ودخل

… … … … ت��ع��ت��رف ال��ح��ق ت��ع��ط��ن��ا ل��م إن م��ع��اوي

إلخ.
خالفة عىل بالطعن القصيدة وختم وأنسابهم األنصار بأعمال الفخر إىل تخلص ثم

معاوية.»
وبني هاشم بني بني املشاتمة إىل واملهاجرين األنصار بني املهاجاة «وتحولت وقال:

اإلسالمية.» اململكة يف ذلك وانترش أمية
هذا املؤلف عليه عقد الذي األساس من بينة عىل القراء ليكون املقالة هذه سقنا

الفصل.

إىل الداعية املؤثرات من األخرى األمم له خضعت ما ملثل خضعوا العرب أن املؤلف ذكر
«فقد ص٤٧: يف قال ثم والسياسة، الدين املؤثرات هذه أهم وأن واألخبار؛ الشعر انتحال
يف املؤثرين هذين من يخلصوا أن اإلسالم ظهر منذ العرب يستطيع أال الظروف أرادت

والثاني.» األول القرنني يف حياتهم لحظات من لحظة
عن االنرصاف له طاب ملا الهندسة أو الحساب علم يف يكتب أن للمؤلف قدر لو
من أوليائه عىل بها يمن بكلمة اإلسالم رجال أو اإلسالم ناحية إىل يرمي حتى الحديث

املسلمني. غري
وهو الدين، مؤثر من يخلصوا أن العرب يستطيع أال الظروف أرادت املؤلف: يقول
املؤلف يخيل أن عجب وال منه، والسالمة النجاة اليشء من الخلوص معنى أن يعلم
باملعروف يأمر فإنه تأثريه من بأنفسهم ينجوا أن للناس ينبغي ما صورة يف اإلسالم
تتغري السنني من عرشات منذ «أخذت التي العقلية يؤذي ما وهذا املنكر، عن وينهى

غربية». وتصبح
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محتاجون فهم باإلسالم، إال العالم عىل يظهروا لم مسلمون «هم ص٤٧: يف املؤلف قال
الظهور هذا لهم يضمن ما به اتصالهم يف ويجدوا ويرضوه اإلسالم بهذا يعتزوا أن إىل
مطامع وأصحاب عصبية أهل نفسه الوقت يف وهم عليه، يحرصون الذي السلطان وهذا

ودينهم.» ومطامعهم منافعهم وبني بينها ويالئمون ومنافع
ويرضوه، به يعتزوا أن إىل محتاجون وهم باإلسالم، إال العالم عىل العرب يظهر لم
والسلطان الظهور لهم يضمن االتصال هذا بأن ليقينهم به اتصالهم يف يجدون وكانوا
يف وجدوا اإلسالم أرضوا النجيبة األمة هذه رجال من وكثري واألوىل. اآلخرة يف والسعادة
أرضوه بل سلطان، له يكون أن قبل ومن العالم عىل يظهروا أن قبل من به اتصالهم
يقاسون كانوا ويوم كثريًا، أذى أرشكوا الذين من يلقون كانوا يوم به اتصالهم يف وجدوا

الناس. يتخطفهم أن يخافون كانوا ويوم أوطانهم، عن الغربة مضض
من استطاعوا ما كل اإلسالم سبيل يف أنفقوا رجاًال العرب يف بأن يشهد فالتاريخ
وسواء سعادة، ومنبع هداية أنه بعقيدة إليه الدعوة أقاموا بأنهم تنطق وسريتهم قوة،
أولئك أرىض فإذا شهداء، يموتوا أو أعزاء به يعيشوا أن الحق الجهاد ذلك بعد عليهم
االتصال يف يجدون فإنما به االتصال يف جدوا وإذا اإلنسانية، أرضوا فإنما اإلسالم الرجال

تقدرها. بعني الراقية اإلنسانية وآداب الفضيلة إىل ينظر ال املؤلف ولكن بالفضيلة،
يخيل أن له كان وما الشائنة، املطلقة العبارة بهذه العرب يرمي أن للمؤلف كان فما
عىل وحرًصا الظهور يف رغبة إال باإلسالم اتصالهم يف يجدُّوا لم العرب أن كتابه قراء إىل
السامية والعقول السليمة الفطر ذوي تأخذان وحكمة حجة اإلسالم يف فإن السلطان،
عليهم سخط أو حدب، كل من الخطوب عليهم نسلت ولو ويرضوه به يتصلوا أن إىل

غربية». وتصبح تتغري السنني من عرشات «منذ عقليتهم أخذت الذين هؤالء أمثال

مسألة يجعل أن االجتماعي أو األدبي أو السيايس باملؤرخ «فخليق ص٤٨: يف املؤلف قال
فروع من عنه يبحث أن يريد الذي الفرع عن للبحث أساًسا العرب عند والسياسة الدين
مخطئني.» وال غالة لسنا أنا املوضوع هذا يف قليًال بك نتعمق عندما وسرتى التاريخ.

يختص املعنى هذا أن القارئ يعلم حتى بالسياسة التأثر وجه املؤلف يوضح لم
هو فهل خاصة العرب دأب كان وإذا بسلطان، تساس جماعة كل شأن هو أو بالعرب
لهم قامت منذ عنه ينفكوا لم مظهر هو أم السياسية أطوارهم بعض يف لهم عارض
وكالم يبهمه، بحديث أمة تاريخ يؤذي أال بحثه يف املخلص شأن ومن اإلسالم؟ يف الدولة

ذنبه. عىل رأسه يلوي
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والوزارة كامللك الرياسة إىل الطامحون فيها يكثر أن معنى عىل بالسياسة األمة تتأثر
الوصول سبيل يف املستطاع وبذل التنافس عىل يبعث ما وذلك ونحوها، الجيش وقيادة
مرشوعة، غري أو مرشوعة كونها يف املتنافسون هؤالء يسلكها التي الطرق وتختلف إليها،
وضعت من العرب ويف به، بأس ال وسعي مألوفة خصلة املرشوعة بالطرق نيلها يف واألخذ
شأن وذلك حساًما، ينتيض أو درهًما سبيلها يف يبذل أن دون يده يف السياسة مقاليد
سيًفا طالب أبي بن عيل أو الصديق بكر ألبي تجعل أن أردت فإن الراشدين، الخلفاء
بحكمة شؤونها تدير التي الرياسة تلك عن أو األمة نظام عن الدفاع هو فإنما مسلوًال،
الرشيدة الخالفة عهد يف له يكن لم بالسياسة التأثر من الرضب هذا أن والواقع وعدالة،

ناحية. كل من مبادئه عىل وينطبق اإلسالم روح يمثل الذي العهد وهو مظهر،
التعرض يف سياستها عىل القابضون يبالغ أن معنى عىل بالسياسة األمة تتأثر
طبيعة ومن حق، بغري ولو بالبقاء، واليتهم عىل يعود فيما واستعمالهم األفراد لشؤون
ينالهم أن يف رغبة أو بطشها، من رهبة بامللق الناس لها يتزلف أن املستبدة السياسة
الخلفاء لعهد العرب به يصف أن املؤلف يستطيع ال املعنى وهذا رسفها. من قسط
هذا وجد وقد العزيز. عبد بن كعمر بإطالق اإلسالم مبادئ عىل ساروا من أو الراشدين،
عربًا اإلسالم الرسمي دينها تجعل التي الدول من كثري يف بالسياسة التأثر من الرضب
بإجاللها، قلبه املؤلف يمأل التي األمم حتى املسلمني غري يف يوجد كما عرب، غري أو كانوا
وقلب وحدتها عرى وفك األمم بعض تاريخ تغيري يف أقالًما تستعمل سياستها نرى فإننا
سبيًال. أضل أو كاألنعام السياسة تلك تحت يجعلها ما إىل مميزاتها وجميع أخالقها

أخذ وقد وسياسة، ورشيعة وآداب عقيدة اإلسالم فألن بالدين العرب تأثر أما
تلك وحكمة الرشيعة تلك وعدالة اآلداب تلك ووضاءة العقائد تلك صحة يقينهم يف العرب
وسياستهم وأخالقهم ومعامالتهم آدابهم يف تأثري لإلسالم يكون أن بدع فال السياسة،
به وترضب كرسى تاج تتناول املسجد يف النائم يد بأعينهم أبرصوا أن بعد سيما وال
مسألة فاجعل املناكب. بني ما بعيدة ممالك عن قيرص سلطان وتطوي يثرب، البتي بني
عنه تبحث أن تريد الذي الفرع عن للبحث أساًسا العالم، أدهشوا يوم العرب عند الدين
املخطئني. أو املغالني من الجاهيل» الشعر «يف كتاب كمؤلف تكن وال التاريخ، فروع من

وأن مستضعفني، بمكة كانوا وأصحابه والسالم الصالة عليه النبي أن املؤلف ذكر
كاد السالم عليه النبي وأن خالًصا، جدليٍّا كان وأوليائهم قريش وبني بينهم الجهاد
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له انترص قريش إفحام من حظٍّا بلغ كلما وكان وحده، الجديل الجهاد بهذا يقوم
يف يطمع سياسيٍّا الحزب هذا يكن ولم خطر، ذو حزب له ن تكوَّ حتى قومه من فريق
ثم الهجرة إىل الحديث به وانتهى دعوته، يف ذلك يكن لم أو قهر وال تغلب وال ملك
مسألة وضعت قد الهجرة هذه أن مطمئنِّني نسجل أن نستطيع «ولكنا ص٤٩: يف قال
القوة عىل حله يف يعتمد سياسيٍّا الخالف جعلت جديًدا، وضًعا وقريش النبي بني الخالف
وقال: غري.» ليس بالحجة والنضال الجدل عىل يعتمد دينيٍّا قبل من كان أن بعد والسيف
النبي أقام ما خالًصا دينيٍّا كان قد وقريش النبي بني الجهاد أن إذن شك من «فليس
وأصبح واقتصاديٍّا، وسياسيٍّا دينيٍّا الجهاد هذا أصبح املدينة إىل انتقل فلما مكة. يف
بل حق، غري أو حق اإلسالم أن عىل مقصوًرا ليس واملسلمني قريش بني النزاع موضوع
ملن التجارية والطرق تذعن، ملن تقدير أقل عىل الحجازية أو العربية األمة يتناول هو

تخضع.»
وقد وعفاف، وصدق رشد نشأة األصنام تعبد بيئة يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا عبد بن محمد نشأ
أين ومن يذهب، وأين شب، وكيف ولد، كيف يعرفونه قومه كبار من رجال بنبوته آمن
هفوات، أو هفوة من له يعرفونه ما لذكروا عفيًفا صادًقا رشيًدا يعرفوه لم ولو يجيء،
فإيمان دعوته، وجه يف به يقفون وسالًحا إيمانهم سبيل يف عرضة الذكرى هذه وكانت
يشهد وأصيًال، بكرة يرقبونها سريته من كثب عىل هم الذين عشريته عظماء من كثري

وأناة. لهجة وصدق واستقامة طهر يف شب ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا بأن
فإذا وتؤدة، ووفاء صدًقا تألأل سرية يف حجة أربعني ملسو هيلع هللا ىلص هللا عبد بن محمد قىض
قريبًا يحابي وال جباًرا يهاب ال واملوعظة، بالحكمة ربه سبيل إىل يدعو األربعني بعد هو

حليم. غري به يتهكم أو يبايل وال
اآليات تلك واستنارتهم ودهائهم بذكائهم املؤلف يعرتف الذين القوم أولئك أبرص
وجدت وما أهوائها من تخلص أن منهم طائفة استطاعت كلما فكانوا ا، حقٍّ املحكمات
بشاشته خالطت إذا اإليمان وكذلك به، آمنت ملا وانترصت دعوته إىل اطمأنت آباءها، عليه

القلوب.
الهجرة إىل منهم فريًقا ألجئوا حتى املؤمنني أذى يف وسًعا املرشكون يدخر لم
املؤامرة لهذه القرآن تعرض وقد والسالم، الصالة عليه الرسول شأن يف يأتمرون وأخذوا
أَْو ِليُثِْبتُوَك َكَفُروا الَِّذيَن ِبَك يَْمُكُر ﴿َوإِذْ فقال: املؤتمرين بني دارت التي اآلراء وحكى

اْلَماِكِريَن﴾. َخرْيُ َوهللاُ هللاُ َويَْمُكُر َويَْمُكُروَن يُْخِرُجوَك أَْو يَْقتُلُوَك
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خرج به، ائتمروا الذين املأل أولئك من غفلة حني عىل والسالم الصالة عليه خرج
عليهما تقع أن من حذًرا ثور غار يف وتواريا بكر، أبي سوى أصحابه من له رفيق وال
الواقعة هذه عىل القرآن أتى وقد ويحذرون، يأمنون هللا رسل وكذلك مرشك، عني
اْلَغاِر ِيف ُهَما إِذْ اثْننَْيِ ثَاِنَي َكَفُروا الَِّذيَن أَْخَرَجُه إِذْ هللاُ ُه نََرصَ َفَقْد وُه تَنُرصُ ﴿إِالَّ آية: يف
ألنهم كفروا؛ الذين إىل اآلية يف اإلخراج وإسناد َمَعنَا﴾ هللاَ إِنَّ تَْحَزْن َال ِلَصاِحِبِه يَُقوُل إِذْ

يصنعون. كانوا مما بأشد له إذايتهم وهو خروجه، يقتيض ما إىل تصدوا
الدعوة هذه أن استيقن حزب وحوله املدينة — عليه هللا صلوات — الرسول نزل
عليه الرسول عىل يخفى يكن ولم خطوب، من سبيلها يف يالقيه ما لكل نفسه ووطد حق،
قريش، مرشكو محاربتها عىل قوة وأجمعهم الدعوة لهذه عداوة الناس أشد أن السالم
أول كانوا بل الحق، دين محاربة إىل داعية الناس أشد هم مكة يف األوثان عبدة كان وإذا
تبتدئ أن الدعوة هذه مصلحة من كان واألذى، بالسوء أوليائه إىل أيديهم بسطوا من
والعزى، لالت تسجد رؤوس من وإسماعيل إبراهيم وبناء مكة إلخالء الوسائل بعمل

ا. رشٍّ إال الدعوة هذه لحماة تضمر ال وقلوب
يهزوا أو سيًفا ينتضوا لم الخالدة السعادة إىل الطامح وحزبه السالم عليه فالرسول
يصوره أن املؤلف يحاول كما بسلطة، ليستأثروا أو بملك ليظفروا نبًال، يرموا أو أسًال
حماية، من الحقائق لهذه بد وال ونظام، ورشيعة عقيدة اإلسالم أن والحق كتابه. لقراء

وسلطان. بقوة إال حماية وال
نظام وتتحرَّى رشيعته قانون عىل تُجَرى دولة إنشاء اإلسالم مقاصد من كان وإذا
سبيل يف يجاهدون إنما واألنصار املهاجرين من وحزبه السالم عليه فالنبي سياسته،
للمرشكني املسلمني فمحاربة تقويم، أحسن يف القرآن بها نزل التي واملقاصد املبادئ هذه
نالت وإذا أوامره، ونفاذ مبادئه ونرش اإلسالم ظهور إال بها يقصد ال وأُحد بدر يومي
فينترصون. يجاهدون الذين يف هللا سنة فتلك ناعمة حياة أو إمارة املجاهدين هؤالء أحد

مكة بني العداوة من النبوية الهجرة أحدثته عما الحديث إىل املناسبة بزمام املؤلف انقاد
أن وذكر بينهما، الود صالت توثقت أن بعد والخزرج واألوس قريش بني أو واملدينة
وقفوا قريش وشعراء األنصار شعراء وأن السيف، مع العداوة هذه يف اشرتك الشعر
من يمكن ما أقىص بلغ قد الهجاء هذا يكون أن «ويجب ص٥٠: يف قال ثم يتهاجون،
ما مثل ويعدهم، ويقدمهم أصحابه ويثيب عليه يحرض كان النبي فإن والعنف، الحدة

حسانًا.» يؤيد كان جربيل أن ويتحدث هللا، عند واملثوبة األجر من املقاتلني يعد كان
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ولكنه بالهجاء، الشعراء ألسنة ليطلق وال عداوة، القبائل بني ليلقي اإلسالم يجئ لم
فاستحبوا رشدهم وتمنوا عماية يف وشيعته جهل أبا فرأوا والخزرج األوس بصائر فتح
يف وتقرتبان ضاللة عىل الجاهلية يف تتفقان القبيلتان كانت وإذا الهدى، عىل العمى
ذلك من أفضل بالسعادة وتباعدهما االتفاق، ذلك من خري بالهداية اختالفهما فإن شقاء

االقرتاب.
يف األثر من له وما بالنفوس، االتصال من للشعر ما يعلمون فالناس الهجاء أما
سالًحا ويتخذونه بالهجاء، النبوة مقام عىل يسطون املرشكون جعل وملا القلوب، استهواء
فإذن بسالحهم، الهجاءون أولئك يكاَفح أن البينة الحكمة من كان الحق، دين ملحاربة
وأخرب بمثلها، السيئة تلك يجازي أن وغريه ثابت بن لحسان — عليه هللا صلوات الرسول

ُظلموا. ما بعد من انترصوا للذين العاقبة كانت وكذلك حسانًا، يؤيد جربيل أن
وتحوم أذن كل فتطرق الطاعنة، األشعار لتلك السبيل يخىل أن الصواب من فليس
عن وتنفض بأسها، فتكف مثالها عىل تعمل قوة أمامها تقف أن دون قلب كل عىل

وساوسها. الصدور
الطعن من اليوم اإلباحية دعاة يكتبه ما كمثل إال الغاوية األشعار تلك مثل وما
بيوتهم يف ينزووا أن الناصحة األقالم لحملة أفيحق الفضيلة، بناء وتقويض الدين يف

واألعراض! باآلداب يفتك ما غوايتها سموم من تنفث الطائفة هذه ويدعوا
واملؤلف صدقه، عىل البينات اآليات قامت من به أخرب فقد لحسان جربيل تأييد أما

وجوده. عدم عىل دليًال ليس اليشء رؤية عدم أن يف ينازع ال

ثم توفق لم ولكنها واألموال واألنفس واللسان بالسنان جاهدت قريًشا أن املؤلف ذكر
وحازمها زعيمها فنظر مكة أظلت قد النبي خيل وإذا يوم ذات «وأمست ص٥١: يف قال
يصانع أن وأما مكة، فتفنى املقاومة يف يميض أن إما اثنني: بني هو فإذا سفيان أبو
انتقل الذي السيايس السلطان هذا لعل وينتظر الناس فيه دخل فيما ويدخل ويصالح
أخرى.» مرة مكة وإىل قريش إىل يعود أن األنصار إىل قريش ومن املدينة إىل مكة من

نبذ أن بعد مجاهد آالف عرشة يف مكة فتح إىل والسالم الصالة عليه النبي سار
حرس فأخذه الخرب يلتمس سفيان أبو فخرج الظهران بمر نزل سواء، عىل العهد إليهم
وتألفه مسلًما، أصبح أن العاقبة فكانت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول به وأتوا الخطاب، بن عمر عليهم
ويذهب باملال، يتألفه وكان آمن.» فهو سفيان أبي دار دخل «من بقوله: السالم عليه

127



الجاهيل» الشعر «يف كتاب نقض

الطائف فتح شهد أنه هذا عىل به يستدلون ومما إسالمه، حسن إىل الرواة من كثري
ثم حنني وقعة بعدها وشهد األعداء، يد من أصابها بسهم عينيه إحدى فقئت وهناك
به يضق ولم الخالفني مع لقعد منافًقا كان ولو الخطاب، بن عمر لعهد الريموك وقعة
إىل الناس تأخذ ال العهد لذلك العسكرية السلطة كانت إذ سيما ال عذًرا، يلتمس أن الحال
واألعناق. الرؤوس بني بالفصل الحرب صفوف عن املتأخرين تجازي وال قهًرا، الجندية
قوم عن رسيرته يكتم أن يستطيع الغاية، الدهاء يف بلغ وإن املنافق، أحسب وال
يمر مجلسني أو مجلًسا زيغ قلبه يف من مع نقيض ال فنحن األغبياء، وال بالبله ليسوا
تعاىل: قال شفتيه، وبني لحظاته يف رسيرته تظهر حتى إسالمي بموضوع الحديث فيهما
ال فإنه سوداء، نية يحمل من وكل املنافق شأن وهذا اْلَقْوِل﴾ َلْحِن ِيف ﴿َوَلتَْعِرَفنَُّهْم
حاله يخف لم منافًقا سفيان أبو كان ولو ا. مردٍّ لها يملك وال وكاءها يشد أن يستطيع
بميسم هؤالء بني سفيان أبو ُوسم ولو املخلصني، املستنريين والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل

أقوى. وروايته أوضح التاريخ يف أثره لكان النفاق
أثًرا الكتب بعض يف يجد فإنه يشاء، بما سفيان أبي عن يتحدث املؤلف لندع
بها يكثر التي بالروايات التمسك اعتاد وقد وإخالصه، عقيدته يمس أن عىل يساعده
إخالص وراء آخر يشء يف مناقشته نريد وإنما هباء، كانت وإن واملتهتكني املنافقني سواد

سفيان. أبي
فيه دخل فيما ويدخل ويصالح يصانع أن وإما سفيان: أبي عن املؤلف يقول
قريش إىل يعود أن األنصار إىل قريش من انتقل الذي السيايس السلطان هذا لعل الناس،

أخرى. مرة
أن املصنوعة أو الصحيحة الرواية بطريق يتلق لم املؤلف أن من يقني عىل نحن
إىل األنصار من السيايس السلطان هذا ينتقل أن رجاء املصانعة هذه احتمل سفيان أبا
من إال االستنباط هذا وما املستنبطني، التاريخ بفالسفة التشبه يحاول وإنما قريش.
عن ناشئ ألنه تالميذه؛ ساحة عن ويبعده هكذا، بيده املؤرخ له يقول الذي املتاع سقط

باستقالله. يتمتع ال فكر عن أو الفكر عامل غري عامل
قريش، صميم من الفاتح للجند األعىل القائد فيجد مكة فتح يوم املؤرخ ينظر
التي بيوتهم تزال ال وآخرين بنسب، والخزرج لألوس يمت ال الجند هذا من كثريًا ويجد
هذه من يغدون إخوانهم أو آباؤهم يزال وال مكة، بطحاء يف قائمة أمهاتهم بها ولدتهم
ذلك حول تألف جند من فرقة إال والخزرج األوس وما يروحون، وإليها القائمة البيوت
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أبي بال عىل يخطر أن البعيد ومن قريش، يد يف مكة فتح يوم فالسلطان القريش، القائد
إىل يعود السلطان هذا لعل يقول: حتى األنصار تسمى التي الفرقة تلك يد يف أنه سفيان
خلق من عباد إىل األوثان عبدة من انتقل الذي السلطان هذا لعل املؤلف قال ولو قريش،

محتملة. وشبهته قريبًا خطؤه لكان األوثان، عبدة إىل يعود أن األوثان

يمحو أن الستطاع طويًال زمنًا مكة فتح بعد عمر لو النبي «ولعل ص٥١: يف املؤلف قال
ولم بقليل، الفتح بعد تُويف ولكنه أخرى؛ وجهة العرب نفوس يوجه وأن الضغائن، تلك
أن يف غرابة فأي فرقة. بعد جمعها التي األمة لهذه دستوًرا وال للخالفة، قاعدة يضع
هذا يزول أن ويف نومها، بعد الفتنة تستيقظ أن ويف الظهور إىل الضغائن هذه تعود

األحقاد.» تلك يخفي كان الذي الرماد
ومسلم البخاري يرويها أحاديث يف واإلمام اإلمامة عن السالم عليه النبي تحدث
وزادها بَيْنَُهْم﴾ ُشوَرٰى ﴿َوأَْمُرُهْم قوله: يف قاعدة للخالفة القرآن رشع وقد وغريهما،
للقبضعىل الكفاية فيه ترى من انتخاب يف حريتها لألمة ترك إذ بيانًا؛ السالم عليه النبي
فموكولة اآلراء أخذ طريقة أما عهد، كل يف بها املقتدى السرية تكون حتى أمرها، مقاليد
إىل وسائلها يف وفوض اإلسالم إليها أرشد مصلحة ككل والعقد الحل أهل اجتهاد إىل

اآلراء. اجتهاد
التاريخ يدرس ومن اإلسالمية، األمة لحياة كافل ونظام رشعية حقيقية فالخالفة
سيادته يفقد لم وأنه عاليًا، مكانًا الرشق رفعت الخالفة أن بوضوح يدرك وأناة بروية
تضيق ما الخالفة سنة يف وليس سبيلها، غري يف وسارت نظامها اختل حني إال ومنعته
لم لها التنكر إىل عجلوا الذين ولعل املطمئنة، الحرية يمس أو املعقولة الدساتري عنه
من فيها بحثوا ولو استبدادية، بروح املرشبة الخالفة شبح إال مخيالتهم يف يجدوا
سعة يف لوجدوا الفاروق، أو الصديق مثلها يوم سريتها ونظروا املرشوعة حقيقتها حيث

عرص. كل مقتضيات ويطابق األمم حقوق يحفظ ما نطاقها
صحيح، حديث أو متواتر عمل من يبينه وما القرآن والسالم الصالة عليه النبي ترك

يعقلون. لقوم دستور أحكم السنة من يبينه وما القرآن ويف
دستوًرا لهم يبني أو اإلدارة نظم لهم فريسم حرج يف الناس يضع أن اإلسالم يرد لم
والذي البالد، باختالف وتختلف العصور حسب عىل تتغري التي الدساتري هذه نمط عىل
ثابتة مصالح عىل القائمة األحكام بعض عىل ينص أن السماوي الترشيع بحكمة يليق
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عوائده. ويالئم مصالحه يطابق ما شعب كل منها يستنبط عالية أصوًال ويضع عامة،
املجتهدون. األئمة عليه يسري ما وهذا العلم، يف الراسخون يفهمه ما وهذا

لبنة، الترشيع هذا بناء عىل يزد لم طويًال زمنًا مكة فتح هللاملسو هيلع هللا ىلصبعد رسول ر عمِّ فلو
العصور بعض عنه تكرب أن يلبث ال الدول هذه كدساتري دستوًرا يسن أن له يبُد ولم

فضفاًضا. ثوبًا فيكون عنه تصغر أو أعناقها، يف غالٍّ فيكون
الترشيع يف نقًصا منشؤها يكن فلم استيقظت التي والفتن ظهرت التي الضغائن أما
تغلب أو التطبيق عىل القدرة وعدم بالترشيع، العلم قلة سببها بل املؤلف، يزعم كما

املصطفني. هللا ألنبياء إال عصمة ال إذ األهواء؛

املهاجرون اختلف حتى الدنيا هذه يدع يكد لم النبي أن الحق «ويف ص٥٢: يف املؤلف قال
األمر وكاد تكون؟ وملن تكون؟ أين الخالفة يف والخزرج األوس من واألنصار قريش من
كانت املادية القوة أن ولوال قريش، من نفر وحزم دين من بقية لوال الفريقني بني يفسد
قريش.» إىل اإلدارة منهم تخرج أن وقبلوا األنصار أذعنت أن إال هي فما لقريش ذاك إذ
قائد أو وزير إمارة تحت جيش هناك يكن ولم واملال، والسالح الجند املادية: القوة
إىل واحد كل يعود أوزارها الحرب تضع وعندما للجهاد، تنفر األمة هي وإنما قريش،
كل سالح كان بل قريش، من رجل بيد مفاتيحها للسالح خزائن هناك يكن ولم حرفته.
كان الذي السالح من أجود قريش بأيدي الذي السالح يكن ولم بيته، يف أو يده يف أحد
يف سالم بن القاسم عبيد أبو روى فقد املال أما العربية. القبائل وسائر األنصار يحمله
ببيته، وال عنده ماًال يقبل يكن لم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن محمد: بن الحسني عن األموال كتاب
عن داود أبو وروى يقسمه. حتى النهار ينتصف لم غدوة جاء إن يعني عبيدة: أبو قال
هناك يكن لم إذًا يومه. يف قسمه الفيء أتاه إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن مالك: بن عوف

قريش. أمري يد تحت لألمة مال
أنصاًرا، أو عدًدا األنصار من أكثر قريًشا أن املادية القوة من أريد املؤلف: قال فإن
مسألة طرحوا ساعدة بني سقيفة يف املجتمعني إن تقول: فيها املوثوق الرواية قلنا:
واشتدت تكون؟ وملن الخالفة؟ تكون أين املؤتمرون: فاختلف الشورى بساط عىل الخالفة
عمر بسط الجدال احتدم وملا األنصار، عىل اإلمارة يتقلد أن يف عبادة بن سعد رغبة
مبايعته، عىل واألنصار املهاجرين من الحارضون فتتابع بكر أبا وبايع يده الخطاب بن
الناس فتوارد املسجد يف عام اجتماع عقد ثم عبادة، بن سعد سوى عنها يتخلف ولم

. ووىفَّ وبايع أقبل ثم حينًا طالب أبي بن عيل عنها وتوانى مبايعته عىل
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مبايعته عىل الخزرج وتتابع بكر، أبي والية إىل جنحوا األوس بأن ترصح والرواية
من قام من أول أن ويروى خالفته، من حرًجا صدورهم يف يجدون ال أنهم عىل دليل
بشري. بن النعمان أبو وهو سعد بن بشري له: يقال خزرجي بكر أبا وبايع األنصار
إىل متوجهة اآلراء أكثر أن له تراءى أن بعد إال املبايعة إىل يده يمد لم عمر أن فالظاهر
رصاحة يف اآلراء تلك تخرج أن قبل إليها بادر ألنه فلتة؛ مبايعته وسمى بكر، أبي اختيار
يف أرسف األنصار بعض أن املبادرة هذه يف وعذره الشورى، نظام يف املعهود هو ما عىل

عقباه. تحمد ال بما وهمَّ الجدل
ولم الساحقة، األغلبية بآراء تقررت بل عمر بمبايعة تعقد لم بكر أبي فخالفة
املهاجرين يف أن فرض وإذا يبذل، مال أو يشهر سالح أو يتحفز جند تأثري تحت تقع
يخرج ال هذا فمثل سخطها من حذًرا أو السائدة للكثرة متابعة بايعوا من األنصار أو

األمة. رضا عىل قائمة تكون أن عن بكر أبي خالفة

عىل أجمعوا قد وأنهم الفريقني، بني استقر قد األمر أن «وظهر ص٥٢: يف املؤلف قال
يبايع وأن بكر أبا يبايع أن أبى الذي األنصاري عبادة بن سعد إال فيه يخالفهم ال ذلك
الشكيمة قوي املعارضة يمثل وظل بحجهم. يحج وأن املسلمني، بصالة يصيل وأن عمر

أسفاره.» بعض يف ِغيلة قتل حتى العزيمة، مايض
اإلسالم بعد العرب سياسة تمس رواية عىل نظره وقع متى املؤلف إن لكم: قلنا

صبب. يف املاء من إليها أجرى وكان برجله، ديكارت منهج رضب
ص٧١: يف وسيقول أسفاره، بعض يف غيلة قتل عبادة بن سعد إن املؤلف: يقول

لقريش. بالخالفة إذعانه عدم قتله عىل الباعث أن إىل ويشري قتلته، السياسة إن
يف الكاتبون الحفاظ وال خلدون، وابن األثري وابن جرير كابن املؤرخون يذكر لم
رواية املزي الدين وجمال والذهبي الرب عبد وابن حجر كابن الصحابة بأحوال التعريف
الحديد أبي ابن رشح مثل يف تجدها وإنما السياسة، بيد غيلة قتل عبادة بن سعد أن
الصحراء إىل ليًال رماه من له ن كمَّ الشام أمري إن قوم «ويقول قال: حني البالغة لنهج
تكون أن واألقرب الشيعة، مذهب عىل الحديد أبي وابن اإلمام.» طاعة عن لخروجه فقتله

غالتهم. بعض يزعمه شيئًا الرواية هذه
عبادة. بن موتسعد يف قيل ما كل من خال بقلب ونبحثها الرواية هذه يف نشك ونحن
الصحابة، بأحوال التعريف يف أو التاريخ يف املبسوطة الكتب يف الرواية هذه ترد لم
واملؤرخون، الحفاظ هؤالء جاسخاللها التي العلم دائرة يف تدخل لم أنها عىل أمارة وهذا
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الجن أن من يزعم ما يذكر أو أنفه حتف مات سعًدا أن يذكر من إال هؤالء من تجد وال
«ويقال املعارف: يف قتيبة ابن قال كما النهش، موته سبب أن يحكي من ومنهم قتلته،

الصحيح.» وهو نهش2 إنه
بسياسة املتصلة األخبار من ترويه ما يؤخذ ال كتب بعض يف الرواية هذه وردت
قوم إىل يسندها لم الحديد أبي ابن إن ثم واالحرتاس، بالتحفظ إال عمر أو بكر أبي
وال البهتان، أو الصدق من نصيبهم مبلغ وما القوم، هؤالء من ندري فال بأسمائهم،
يف يختلفون وهم فقتله، رماه حتى عبادة بن لسعد كمن الذي األمري هذا من أيًضا ندري
سنة عمر خالفة يف وقيل: عرشة، إحدى سنة بكر أبي خالفة يف فقيل: سعد، وفاة تاريخ

عرشة. ست أو عرشة خمس أو عرشة أربع
عن وأعرض الرشيدة، الخالفة سرية يف وصمة ألنها الرواية؛ هذه عىل املؤلف انصبَّ
بكر أبي خالفة تجعل ألنها سعد.»3 وبايع البيعة عىل القوم «وتتابع تقول: التي الرواية
العزيمة. مايض الشكيمة قوي املعارضة يمثل من هناك يكون أن وتنفي بإجماع منعقدة

العرب انتقاض من كان ما إىل واألنصار قريش قوة «وانرصفت ص٥٢: يف املؤلف قال
من املقيمني ولكن عمر. أيام الفتوح من كان ما وإىل وعمر، بكر أبي أيام املسلمني عىل
العنيفة الخصومة تلك ينسوا أن يستطيعون يكونوا لم واملدينة مكة يف وهؤالء أولئك

الغزوات.» يف سفكت التي الدماء تلك وال النبي، أيام بينهم كانت التي
تلك ينسوا لم وعمر بكر أبي لعهد واألنصار قريًشا إن يقول: أن املؤلف خيش
واحد، رجل قلب يف وظهروا امتزجوا بالهم ما له: فيقال الغزوات، يف املسفوكة الدماء
الخليفة يكون أن يعنيهم ال وفارس، الروم بالد وفتح الردة أهل حروب يف واندفعوا
الدامغة الحجة لهذه أنصاريٍّا، أو قرشيٍّا الجيش أمري يكون أن بني يفرقون وال قرشيٍّا
باالنطواء يرميهم املقيمني هؤالء عىل وعرج الفاتحني، املجاهدين أولئك املؤلف استثنى
حرصه إال املتآلفة النفوس تلك قذف إىل يضطرانه بينة وال له داعي وال الضغائن، عىل

قاتًما. لونًا وعمر بكر أبي عهد تاريخ يكسو أن عىل

لسعته. الحية: نهشته 2
.١١ سنة عن الحديث يف جرير ابن تاريخ 3
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من نفر يف حسان فإذا يوم ذات مر عمر أن الرواة ذكر «وقد ص٥٣: يف املؤلف قال
قال البعري؟ كرغاء أرغاء وقال: بأذنه فأخذ النبي، مسجد يف شعًرا ينشدهم املسلمني
فريىض، منك خري هو من املكان هذا يف أنشد كنت لقد فوهللا عمر، يا عني إليك حسان:
كانوا األنصار أن من قدمنا ما يالحظ ملن يسري الرواية هذه وفقه وتركه. عمر فمىض
بنرصهم يتعزون فكانوا عنهم األمر انرصاف إىل تطمنئ ال كانت عصبيتهم وأن موتورين،
بألسنتهم أفادوا وما النبي موت قبل البالء من لهم كان وما قريش من وانتصافهم للنبي

مجد.» من

سيقوَّم، التاريخ يف عوج فقلنا: ديكارت، منهج عىل البحث يف سيميش بأنه املؤلف وعد
فيه، عقدة ال بلسان التاريخ يقصه ما عىل يهجم هو فإذا سينجيل، الرواية يف وتزوير

لسانه. طرف عىل إال صلة اللفظ وبني بينها ليس معان إىل ويحرفه
رأيتم وقد نفسه، املؤلف قصها ما مثال عىل األدب كتب يف وردت حسان قصة
بادعاء منها خرج ثم ونهايتها بدايتها بني وركض أحشائها، يف خاض كيف بأعينكم
ذلك من استاء عمر وأن قريش، مرشكي به هجا الذي شعره من ينشد كان حسان أن
لقريش تعرضه عن له معنًفا حسان بأذن أخذ أن لقريش الحمية وأخذته الصنيع
بلحن وال بمنطوقها تدل فال أيديكم، بني ماثلة القصة تلك هي وها الهجاء. ذلك بإنشاد
فكره حوله، والناس جهري بصوت املسجد يف شعًرا ينشد كان حسان أن عىل إال خطابها
نوع القصة يف يذكر ولم للعبادة. معد هو الذي املسجد يف الحفلة هذه تقام أن عمر
يف وقال كثريًا، شعًرا الجاهلية يف قال فقد قريًشا، به هجا ما غري قصائد ولحسان الشعر،
املسجد يف الشعر إلقاء كره إنما عمر أن عىل القصة من والشاهد بهجاء، ليس ما اإلسالم
ولو فريىض، منك خري هو من املكان هذا يف أنشد كنت لقد حسان: قول الهيأة تلك عىل
الناس نهى الذي وهو ويرتكه عمر يمض لم قريش هجاء يف شعًرا ينشد حسان كان
بامليت الحي شتم ذلك يف وقال: قريش ومرشكي األنصار مناقضة من شيئًا ينشدوا أن

للضغائن. وتجديد

ما وتنكر قريش، تزدرى أن عصبيته تكره قرشيٍّا عمر «وكان ص٥٣: يف املؤلف قال
منكر.» من عنها أشيع وما هزيمة، من أصابها

تزدرى أن له يكره كما قريش تزدَرى أن أدبه له يكره مسلًما قرشيٍّا عمر كان
يكره كما عمر بن هللا عبد يزدرى أن األدب ذلك له ويكره وتميم، وقيس والخزرج األوس
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هزيمة من قريًشا أصاب ما ينكر أنه أما الحبيش. وبالل الفاريس سلمان يزدرى أن له
الغربية إىل «أقرب عقلية إال تحتمله ال ما فذلك هزيمتها، عىل الناس أحرص من كان وقد

الرشقية». إىل منها
ألنه الراوية؛ حماد أو معاوية بن يزيد سرية يف إصبعه يضع أن املؤلف عىل يسهل
ال ثم وإغراق بغلو عنهما الحديث إىل به يعرب ما الباطل أو الصحيح التاريخ يف يجد
تحت متجلية سريته فإن الخطاب بن عمر أما به، يتلهى قلبًا أو إليه تصغي أذنًا يعدم
وإن كيًدا يسومها أو لونًا منها يغري أن القلم يستطيع ال الصحيح التاريخ من نرباس

مرغليوث. حقيبة من زاده وتناول ديكارت منهج ركب

إىل وذهبا املدينة قدما حني الخطاب بن ورضار الزبعرى بن هللا عبد قصة املؤلف حكى
حسان فجاء وينشدهم، لينشداه حسان لهما يدعو أن منه وطلبا جحش بن أحمد أبي
راحلته عىل منهما كل استوى فرغا وملا األنصار، يف قريش قالت عما ينشدانه وأخذا
ردهما من عمر فأرسل الخرب عليه وقص عمر إىل مغضبًا حسان وذهب مكة، إىل ومضيا
ص٥٤: يف املؤلف قال ثم اشتفى. حتى فأنشدهما شئت، ما أنشدهما لحسان: وقال
الشعر؛ هذا رواية عن نهيتكم كنت قد — األغاني صاحب يحدثنا فيما — عمر «وقال
كان فقد يقله، لم أم هذا عمر أقال وسواء فاكتبوه. أبوا إذا فأما الضغائن، يوقظ ألنه

يضيع.» أال عىل ويحرصون لقريش هجاءهم يكتبون األنصار
رواية يف األغاني صاحب به حدثه مما أشعارهم يكتبون كانوا األنصار أن حديث
فيه شك ال ما صورة يف به وأتاك دونه الرواية املؤلف طوى وقد نفسها، القصة هذه
املتعني من فليس أشعارهم األنصار كتب وإذا أشد. به وثقتك أرسع له قبولك ليكون
ال ما والشماتة اللذة من ذلك يف «يجدون أنهم جهة من كتابتها عىل حرصهم يكون أن
يريدون إنما كتبوها الذين يكون أن املحتمل فمن القوية» العصبية صاحب إال به يشعر
قومه آثار أو آثاره إهمال عليه يعز إنسان وكل فكرية، أعمال نتيجة ألنها بها؛ االحتفاظ
إعالء يف جاهدوا بأنهم تشهد آثار ألنها كتابتها؛ عىل يحرصوا أن املحتمل ومن األدبية،
— الخطاب بن عمر لسرية املالئم ومن وبالغة، بسالة من ملكوا ما بكل اإلسالم كلمة
أمًرا يجعلها الذي الوجه هذا إىل نظًرا بكتابتها لهم إذنه يكون أن — الرواية صحت متى

مرشوًعا.

134



الشعر وانتحال السياسة

تقدمت عثمان، إىل املشقة بعد الخالفة وانتهت عمر ُقتل «وملا ص٥٤: يف املؤلف قال
يف الخالفة تصبح فلم أخرى، خطوة سفيان أبا تشغل كانت التي السياسية الفكرة
واشتدت قريش، عصبية واشتدت خاصة. أمية بني يف أصبحت بل فحسب، قريش
وأخذ الفتح، حركة هدأت وقد العرب، بني األخرى العصبيات واشتدت األمويني، عصبية
وافرتاق عثمان قتل من نعلم ما ذلك نتائج من وكان لبعض. بعضهم يفرغ العرب

والحروب.» الفتن تلك بعد أمية بني إىل كله األمر وانتهاء املسلمني
بمكة السالم عليه النبي خيل أظلته حني أنه سفيان أبي تاريخ من املؤلف استنبط
قريش، إىل األنصار من السلطان هذا ينتقل أن يرجو وهو الناس فيه دخل فيما دخل
سفيان أبا أن ألهمه الذي الطريق عن بالسؤال نحرجه وال االستنباط، هذا للمؤلف لندع
الرجاء هذا لوال وأنه أخرى، مرة قريش إىل السيايس السلطان يعود أن رجاء عىل أسلم
عىل تحوم ال هواتف املؤلف ملثل فإن املقاومة، يف امليض عىل واملصانعة املصالحة آثر ملا
عن نبحث أن نريد وإنما فيه. قيل ما كل من الذهن خايل البحث يستقبل الذي خاطر
الحديث يف اشتد املؤلف أن يظهر فالذي — عنه ريضهللا — عثمان عهد يف العصبية مبلغ

اشتدادها. من أكثر عنها
وهي وأخاه، وابنه أباه كحبه الطبيعة، يف مغروز أمر وعشريته قومه إىل الرجل ميل
محوها؛ عىل العمل ينبغي ال بل بًرشا، داموا ما البرش نفوس من اقتالعها يمكن ال فطرة
تزيغ قد ولكنها والتنارص التعاون عىل البواعث وأشد العمران وسائل أقوى من ألنها
الطاغية الزائغة الطبيعة وهذه وتقاطع، تخاذل وداعية دمار وسيلة فتنقلب وتطغى،
من وافًرا قسًطا تقويمها يف وأنفق مرصد كل لها وقعد اإلسالم عليها حمل التي هي

الحسنة. ومواعظه الرائعة حكمه
بنرصتهم ويأذن برش، غريهم عىل يعود ال بخري العشرية إيثار عن اإلسالم يحث
الصدور تطهري ويريد يكرهه والذي حق، سبيل يف يجاهدون أو ضيًما يسامون حني
يف يقف وأن شقاء، يف غريه برهط ألقى ولو رهطه نفع عىل الرجل يعمل أن خبثه من
بالسهام الربيئة القلوب حبات يرمون أبرصهم ولو عنهم الطرف يغمض أو صفوفهم

الالسعة. الكلمات أو النافذة
الذي هو وهذا عقًال، عنه ومريض رشًعا فيه مأذون األول باملعنى للعشرية والتحيز
نرصة بمعنى للقومية التحيز أما وعثمان، وعمر بكر أبي عهد ويف النبوة عهد يف يوجد
أحًدا أحسب فال أذى إىل غريها جر وإن نفعها عىل والحرص ظاملة، كانت وإن العشرية

الثالثة. الخلفاء عهد يف األمة به يرمي أن يستطيع
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اإلخاء ولكن واإللحاد، النفاق يوجد كما قليلة، أفراد يف الجاهلية حمية توجد قد
أطوار من طوًرا يجعلها أن من املؤرخ ويمنع الشاذة الحمية هذه يغمر السائد واالئتالف
مناف عبد لبني «كان قال: حني تاريخه4 يف خلدون ابن الفيلسوف فعل وكذلك األمة،
وكان قريش، بطون سائر من أحد فيها يناهضهم ال والرشف العدد من جمل قريش يف
رجاًال، وأوفر هاشم بني من عدًدا أكثر كانوا أمية بني أن إال هاشم وبنو أمية بنو فخذاهم
والوحي النبوة أمر من وقع ملا الناس دهش اإلسالم جاء وملا بالكثرة. هي إنما والعزة
وأما الجاهلية، أمر عن اإلسالم فنهاهم املسلمون أما وكافرهم، مسلمهم العصبية ونيس
الدهر من حينًا عنها وذهلوا العصائب، شأن عن العظيم األمر ذلك فشغلهم املرشكون
والخوارق النبوة شأن الناس نيس عندما بيعته عىل الجماعة واتفقت معاوية ملك أن إىل
العرب.» وسائر مرض عىل للغلب أمية بنو وتعني والتغالب، العصبية أمر إىل ورجعوا

يجد بها املوثوق الطرق من الثالث الخليفة لعهد املسلمني تاريخ إىل ينظر فمن
ويتفقه املرشوعة، حدوده يتجاوز ال القبيلة إىل التحيز ويكاد أمرها، عىل مغلوبة العصبية
األخبار بنقد أعرف هم الذين الحديث علماء كتب يف العهد ذلك سرية درس من هذا يف
ولعبًا، لهًوا الجد وإىل سفًها الرشد إىل يجمعون كثريين مؤرخني من الحقائق إىل وأهدى
إىل التشيع بنزعة عرفوا من أو الخالعة أهل كتب يف تجدها التي القصص هذه فأمثال

كثريًا. زوًرا حسابها من وأسقطوا اآلثار نقد زاولوا من كتب يف تجدها ال قبيل،
بكر أبي مؤلفات أو الطربي جرير ابن تاريخ يف — مثًال — عثمان سرية اقرأ
الكتب هذه أمثال يف اقرأها األحوذي، وعارضه والقواصم، العواصم مثل العربي بن
أذناب يتبع الذي هذا بك يحدثك الذي الرأي من وأهون أخف برأي عنها تنرصف فإنك

قليل. غري رجس عىل يده وتقع املصنوعة، أو الواهية الروايات

أدق: بعبارة أو السياسية الخليفة خطة تغريت الوقت ذلك «يف ص٥٥: يف املؤلف قال
بينهم كان ما يتذاكروا أن العرب منع وهي عمر يختطها كان التي الخطة هذه فشلت
التنافس من جاهليتهم يف فيه كانوا مما رش إىل العرب وعاد اإلسالم. قبل الضغائن من
الشعراء تنافس من كان ما عليك أقص أن ويكفي اإلسالمية، األمصار جميع يف والتفاخر

اختصار. ببعض ص٢ ج٣ 4
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ذلك يف العرب عاد حد أي إىل لتعلم معاوية، بن ويزيد معاوية عند وغريهم األمصار من
القديمة.» عصبيتهم إىل الوقت

ابنه لعهد قائمة انتصبت أو جالسة واستوت معاوية، أيام يف رأسها العصبية رفعت
التفاخر وهو جاهليتهم يف فيه كانوا الذي الرش بعض إىل العرب من كثري وعاد يزيد،
أولئك وإيثار األباعد، إىل بها ينظر التي العني بغري القربى ذوي إىل والنظر باألنساب،
أقوم غريهم كان وإن األعمال وتقليدهم إليها، أحوج أو بها أحق هؤالء كان وإن باملنافع
وتكّون اإلخاء، عقدة واسرتخاء بالقلوب تنافًرا بطبيعتها تستدعي السرية وهذه عليها،

معارضة. أحزابًا أو حزبًا
بالراحة، األنامل اتصال العثمانية بالخالفة متصلة وهي العربية األمة أدركنا وقد
البالد إىل منها رشارة فطارت الرتكية، العصبية نار يوقدون األستانة يف نفر قام حتى
يتوفق ولم معارضة، أحزاب يف وظهروا الفتيان قلوب يف رست ما ورسعان العربية،

نرى. كنا وما نسمع كنا ما العاقبة وكانت بحكمة يسوسوهم أن إىل الدولة رجال
الدينية العواطف تكن لم ويزيد معاوية أيام الساهرة الفتنة تلك من الرغم عىل
منتهى، غري إىل يذهب جماحها وتاركة األهواء، تلك إىل السلم ملقية اإلسالمية واآلداب
راية تحت سكنت قد العصبية طائف من مسها ما عىل األمة تلك بأن أذكرك أن ويكفي
إقدام من تملك ما بكل البالد وتفتح رايتهما تحت تجاهد وكانت يزيد، ابنه ثم معاوية
راية رأسه وعىل قسطنطينية لفتح سار قد األنصار من وهو أيوب أبو وهذا وإخالص،

معاوية. بن يزيد
ويالتها، من خفف مقاوًما وجدت ولكنها ويزيد، معاوية لعهد نهضت فالعصبية
اإلسالم. أدب وهو الجاهلية، يف كانت كما شعورها وتفقد جنونها يُجنَّ أن إىل يرتكها ولم

حسان بن الرحمن عبد بأن تخربنا التي القصة تلك قرأت «ولعلك ص٥٥: يف املؤلف قال
أمية.» ببني نكاية معاوية بنت برملة شبب

ببني «نكاية يقل: ولم األغاني صاحب رواها برملة الرحمن عبد تشبيب قصة
سلم عىل املؤلف إليها يصعد التي االستنباطات طينة من إال الكلمة هذه أحسب وال أمية.»
أو الشعر قيمة لرفع ويكون صبابة، داعية من يكون باملرأة الرجل وتشبيب العاطفة،
الرحمن عبد تشبيب أن والظاهر وحده، أخيها أو بأبيها نكاية ويكون فخر، إىل التطلع
نفسه األغاني صاحب ذكر وقد الباعثني؛ هذين مثل عىل إال يحمل ال — صح إن — برملة
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أن علمت ولو بىل له: قال برملة؟ تشبب أنك يبلغني ألم الرحمن: لعبد قال معاوية أن
لذكرته. منها لشعري أرشف أحًدا

فليكن التخلص، به يراد الذي االعتذار من ورآه الوجه هذا عن املؤلف يرض لم فإن
كانا الرحمن وعبد يزيد أن طبقاته يف الجمحي حكى فقد بيزيد، للنكاية التشبيب ذلك
صاحب أن وهن يف القصة أصل يجعل ومما الرحمن. عبد استعاله حتى الشعر يتقاوالن
وأن بابنته، ال معاوية بأخت كان الرحمن عبد تشبيب بأن أخرى تارة حدثنا األغاني

بعمتي. شبب إنه ملعاوية: قال يزيد
محفوفة واهية تكون أن يكفيه وال هواه، توافق التي الروايات إىل املؤلف يتواضع
الباحث خيال عىل يخطر ال ما منها يستنبط أن إىل يعمد حتى جانب كل من بالريبة

الرصني.
يشبب قريش وكل أمية، ببني فللنكاية أمويٍّا يهجو أو بأموية يشبب أنصاري كل

غاشمة. والفتنة ثائرة فالعصبية باألنصار. فللنكاية أنصاريٍّا يهجو أو بأنصارية
يشء. يف الجاهلية من وليس منتحل الجاهيل الشعر هذا إذًا

وقوة عصبية رجل كان سفيان، أبي لجده صورة فكان يزيد «وأما ص٥٥: يف املؤلف قال
سنن.» من للناس سنه وما اإلسالم عىل وسخط وفتك

آراء أحد وهذا سنن، من للناس سنه وما اإلسالم عىل بالسخط يزيد املؤلف يصف
باطل القولني وكال الراشدين، الخلفاء من أنه يزعم كان من ومنهم معاوية، بن يزيد يف
يأخذه ملًكا كان بل راشًدا خليفة وال ملحًدا ملًكا يزيد يكن فلم عاقل.5 كل بطالنه يعلم
تكثري شهوة من نفسه يخلص ومن عرجاء، سياسة يف الغضب به يلقي وقد باإلثم الهوى
تاريخ يف ينظر ثم عليهم، التحامل أو لألمويني التعصب داعيتي من ويجردها املارقني
يحكم أن يستطيع وال الراشدين، امللوك من يكن لم أنه إىل يصل ناحية، كل من يزيد

يؤمنون. ال قوم من بأنه عليه
ويستند سنن، من اإلسالم سنه ما عىل بالسخط ويزيد سفيان أبا يرمي فاملؤلف
وكان وضعها، عىل املحققون يتفق قصة أو بالرساب، يشء أشبه استنباط إىل هذا يف

ص٢٤٧. ج٢، السنة، منهاج يف تيمية ابن 5
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وسقطته الخلقية وصمته يتق ولم لنفسه ابتغاه الذي التأويل من يحرمها أال عليه ا حقٍّ
مسلم فهو واحد، وقت يف له اجتمعا قد به والتكذيب بالقرآن اإليمان أن وهو العلمية،
أنصار أدمغة يف يوجد إنما يجتمعان، ال النقيضني أن واعتقاد بعقله، جاحد بقلبه،

القديم.

فيها انتهكت التي الحرة وقعة صاحب هو يزيد أن تنكر ال «وأنت ص٥٥: يف املؤلف قال
بدر، يف عليها انترصوا الذين من قريش فيها انتقمت والتي املدينة، يف األنصار حرمات
إنه الحرة: وقعة يقصون حني الرواة يقول ما وألمر قائمة. بعدها لألنصار تقم لم والتي

قريًشا.» أذلوا الذين من أي: بدًرا؛ شهدوا الذين من ثمانون فيها قتل قد
من عظيمة طائفة سخط الحرة وقعة سبب أن بالتاريخ إملام له من كل يعلم
قريش، من وفريق األنصار من فريق السخط هذا يف واشرتك يزيد، سرية عىل املسلمني
األنصار رأس وعىل العدوي القريش األسود بن مطيع بن هللا عبد قريش رأس عىل وكان
أرهق حني عقبة بن مسلم وهو يزيد جيش قائد إن ثم األنصاري، حنظلة بن هللا عبد
جيش بني وقعت فالحرب أنصاري، من قرشيٍّا يميز لم قتلهم يف وأرسف املدينة أهل
بأهل الفتك يف أرسف الذي الجيش هذا وقائد باملدينة، القاطنني املسلمني وجماعة يزيد
مكة آل من معه ومن القريش الزبري ابن محاربة إىل نفسه بالجيش سار الذي هو املدينة

القرشيني.
وليس بدًرا، شهدوا الذين من ثمانون الحرة وقعة يف قتل أنه الرواة عن املؤلف يحكي
القتىل إلحصاء يتعرضوا لم من املؤرخني فمن الرواية، هذه يصدق ما التاريخ كتب يف
يعرجوا ولم إجمال يف عددهم ذكروا من ومنهم األثري، وابن جرير كابن الواقعة بهذه
حيث بالوفيات الوايف يف والصفدي املنتظم يف الجوزي ابن صنع كما بدر، أهل ذكر عىل
واملهاجرين واألنصار قريش من الناس وجوه من سبعمائة الحرة يوم القتىل إن قاال:
اإلمامة كتاب صاحب بدر أهل لذكر وتعرض آالف. عرشة يعرف ال ومن املوايل، ووجوه
ولم رجًال، ثمانون ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب من الحرة يوم قتل أنه «وذكروا فقال: والسياسة
آالف.» عرشة الناس سائر ومن سبعمائة واألنصار قريش ومن ذلك، بعد بدري يبق

بدر. أهل من الثمانني أن ادعائه يف للمؤلف تشهد ال الرواية وهذه
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تمثل التي األخرى القصة هذه عليك أقص أن إىل حاجة يف «ولست ص٥٦: يف املؤلف قال
معاوية إىل وطلب هذا اسمهم كره حتى باألنصار ذرًعا ضاق وقد العاص بن عمرو لنا
أن إىل أمية بني شايع الذي الوحيد األنصاري وهو بشري بن النعمان واضطر يمحوه، أن

يقول:

األن��ص��ار س��وى ب��ه ن��ج��ي��ب ن��س��ب ل��ن��ا ف��م��ا ال��دع��اء ت��ج��ب ال س��ع��د ي��ا
ال��ك��ف��ار ع��ل��ى ن��س��ب��ا ب��ه أث��ق��ل ل��ق��وم��ن��ا اإلل��ه ت��خ��ي��ره ن��س��ب
ال��ن��ار وق��ود ه��ُم ال��ق��ل��ي��ب ي��وم م��ن��ك��م ب��ب��در ث��ووا ال��ذي��ن إن

غري.» ليس ترسعه عىل عمًرا فالم الشعر هذا معاوية سمع وقد
الكاتبني فإن ناحيته، من الريبة تجيء ما وأول األغاني، صاحب ذكرها القصة هذه
واملتشيع التشيع، ظاهر كان يقول: من ومنهم بالتشيع،6 يصفونه بحياته التعريف يف
العلم أهل أن هذا إىل ويضاف اسمهما، ويكره ومعاوية العاص بن بعمرو ذرًعا يضيق
يف يرصح فإنه بروايته، يوثق ال «ومثله املنتظم: يف الجوزي ابن قال أمانته، يف طعنوا
تأمل ومن نفسه، عن ذلك حكى وربما الخمر، رشب ويهون الفسق عليه يوجب بما كتبه
تيمية ابن أن األخبار عيون يف شاكر ابن ونقل ومنكر.» قبيح كل رأى األغاني كتاب
من ينقل األدباء معجم صاحب ونرى به. يأتي ما ويستهول نقله يف ويتهمه يضعفه
فيها فتجد نفسه، عن الفرج أبو يحكيها أشياء الفرج أبي مؤلفات أحد الغرباء كتاب

بالفسوق. واعرتاًفا تهتًكا
بما تحفل فال استقامة، عدم الجفاء هذا إىل ويضم طائفة يجفو الرجل كان وإذا
مصبوبًا وتجده هوى ذا تكون أن إال خدك له وصاعر سريتهم، يف يقدح حديث من يرويه

هواك. قالب يف

األثري. البن والكامل خلكان، البن األعيان ووفيات شاكر، البن التواريخ وعيون لياقوت، األدباء معجم انظر 6
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حافلني غري وهم ينشدهم وحسان املسلمني من بنفر مر حني الزبري قصة املؤلف ساق
بقصيدته: حسان فمدحه ذلك عىل فالمهم به

ي��ع��دل ب��ال��ف��ع��ل وال��ق��ول ح��واري��ه وه��دي��ه ال��ن��ب��ي ع��ه��د ع��ل��ى أق��ام

«فانظر ص٥٧: يف قال أبيات تسعة تحتوي وهي القصيدة املؤلف أورد أن وبعد
عليه وحزنه النبي لعهد حسان ذكر يمثالن كيف املقطوعة أول يف البيتني هذين إىل
األبيات هذه بقية ولكن إياهم. وإنصافه لهم مواالته من األنصار فات ما عىل وأسفه
من يظهر فقد كثريًا، املوضوع يتجاوز ال ألنه به؛ بأس ال االستطراد من يشء إىل تدعو
يظهر وقد مآثره. وإحصاء الزبري مدح يف اإللحاح إىل بها قصد قد أنه األبيات هذه قراءة
من نفر القصة هذه روى «وقد املؤلف: قال ثم أولها.» قوة يالئم ال ضعًفا آخرها يف أن
قد الزبرييني عصبية تكون أن أفنستبعد بالدقة، الزبري بن هللا عبد أحفاد ومن الزبري آل
بالجميل االعرتاف من حسان أراد قد كان ما بها وتجاوزت وطولتها األبيات هذه مدت
ابنه منافيس عىل أو منافسيه عىل الزبري تفضيل من الزبريية العصبية تريد كانت ما إىل

خاص.» بنوع هللا عبد
بعني األنصار إىل تنظر القرشية العصبية أن عىل شواهد جلب إىل حاجة يف املؤلف
عىل وقف وملا رائجة، الشعر اصطناع حرفة أن عىل شواهد جلب إىل حاجة ويف عابسة،
لم من قريش رجال من أن إىل إيماء منها األولني البيتني يف ورأى هذه حسان قصيدة
الوطرين، بالقصيدة يقيض أن يف رغب خاص، بنوع حسان عهد أو األنصار عهد يرع
ليزداد بسائرها وجحد لألنصار، قريش تنكر عىل نظره يف يدالن ألنهما بالبيتني؛ فآمن
بعض إىل وإضافته الشعر اصطناع عىل باعث العشرية أو للقبيلة التعصب أن عىل شاهًدا

األقدمني.
يف كما فقط أبيات ثمانية يف وجاءت األغاني، كتاب يف كما أبيات تسعة يف القصيدة
قوله: األغاني رواية يف املزيد والبيت الرب. عبد البن واالستيعاب حجر البن اإلصابة كتابي

أف��ض��ل ال��ه��اش��م��ي��ة ب��اب��ن وف��ع��ل��ك م��ع��اش��ر ف��ع��ال م��ن خ��ي��ر ث��ن��اؤك
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متماثًال األبيات نسج وجدت الروايات عليه اتفقت ما عىل نظرك جمعت إذا وأنت
هما: املؤلف بهما اعرتف اللذان فالبيتان واحًدا، يتخللها الذي والروح

ي��ع��دل ب��ال��ف��ع��ل وال��ع��دل ح��واري��ه وه��دي��ه ال��ن��ب��ي ع��ه��د ع��ل��ى أق��ام
أع��دل وال��ح��ق ال��ح��ق ول��ي ي��وال��ي وط��ري��ق��ه م��ن��ه��اج��ه ع��ل��ى أق��ام

باالصطناع: يرميها التي واألبيات

م��ح��ج��ل ي��وم ك��ان م��ا إذا ي��ص��ول ال��ذي وال��ب��ط��ل ال��م��ش��ه��ور ال��ف��ارس ه��و
ي��رق��ل ال��م��وت إل��ى س��ب��اق ب��أب��ي��ض ح��ش��ه��ا ال��ح��رب س��اق��ه��ا ع��ن ك��ش��ف��ت إذا
ل��م��رف��ل ب��ي��ت��ه��ا ف��ي أس��د وم��ن أم��ه ص��ف��ي��ة ك��ان��ت ام��رأ وإن
م��ؤث��ل م��ج��د اإلس��الم ن��ص��رة وم��ن ق��راب��ة ق��رب��ى ال��ل��ه رس��ول م��ن ل��ه
ف��ي��ج��زل ي��ع��ط��ي وال��ل��ه ال��م��ص��ط��ف��ى ع��ن ب��س��ي��ف��ه ال��زب��ي��ر ذب ك��رب��ة ف��ك��م
ي��ذب��ل دام م��ا ال��ده��ر ي��ك��ون ول��ي��س ق��ب��ل��ه ك��ان وال ف��ي��ه��م م��ث��ل��ه ف��م��ا

عنها رمي التي القوس عن رميت األبيات هذه أن يرى املؤلف قصد يقصد ال ومن
مع املتانة أو البالغة يف القصيدة أبيات تتفاوت كما إال يتفاوتان ال وأنهما األوالن، البيتان

واحدة. قريحة مصدرها بأن العلم
الصالة عليه النبي والء من األنصار فات ما عىل حسان يأسف أن املعقول من
ملا ارتياحه يمثال أن عىل يزيدان وال األسف هذا يمثالن ال البيتني ولكن لهم، والسالم
آخر يشء هناك كان فإن السالم، عليه الرسول عهد عىل إقامته عىل وحمده الزبري صنع
يقولهما ألن صالحان فالبيتان والعناية. العطف هذا بمثل يشملوه لم بمن التعريض فهو
النفر هؤالء يكون حني سيما وال قريش. مع األنصار حال باله عىل يخطر ولم حسان

أنفسهم. األنصار من إنشاده لسماع ينشطوا لم الذين

وخاطب لألنصار األخطل هجاء من غضب حني بشري بن النعمان قصة املؤلف ذكر
طالعها: يف يقول بقصيدة الشأن هذا يف معاوية

ال��ع��م��ائ��م ع��ل��ي��ه��ا م��ش��دوًدا األزد ل��ح��ي ت��ع��ت��رف ال��ح��ق ت��ع��ط��ن��ا ل��م إن م��ع��اوي
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«فظاهر ص٦٠: يف قال أيًضا األغاني7 يف املروية القصيدة املؤلف رسد أن وبعد
حمًال، بشري بن النعمان عىل حملت تقدير أقل عىل األخرية الثالثة األبيات هذه أن ا جدٍّ

الشيعة.» عليه حملها
كتاب عن نقًال نارشه به ألحقها وإنما بشري بن النعمان ديوان يف توجد ال القصيدة

النعمان: فقال وقال: الكامل8 يف املربد القصة حكى وقد األغاني،

ال��ع��م��ائ��م ع��ل��ي��ه��ا م��ش��دوًدا األزد ل��ح��ي ت��ع��ت��رف ال��ح��ق ت��ع��ط��ن��ا إال م��ع��اوي
األراق��م ع��ل��ي��ك ت��ج��دي ال��ذي وم��اذا ض��ل��ة األراق��م ع��ب��د أي��ش��ت��م��ن��ا
ال��دراه��م ع��ن��ك ت��رض��ي��ه م��ن ف��دون��ك ل��س��ان��ه ق��ط��ع دون ث��أر ل��ي ف��م��ا

عىل املصنوع من عليها زاد ما يعد أن فللمؤلف الثالثة، األبيات هذه عىل يزد ولم
روح وفيه ألنصاري يعزى شعر يفوته أن مخافة يفعل ال ولعله بشري، بن النعمان

هائجة. عصبية

فاضطغنوا الحكم أخطأهم حني األنصار أن نعلم أننا «ومع ص٦٠: يف املؤلف قال ثم
فانضموا أمية، لبني املناوئ الحزب تأييد إىل السيايس موقفهم بطبيعة مالوا قريش عىل

عيل.» إىل
من الخالفة لرشوط وأجمع سرية وأقوم قلبًا أتقى طالب أبي بن عيل كان إذا
وأوىل؟ بالخالفة أحق بأنه علمهم عن ناشئًا تأييده إىل األنصار ميل يكون أفال معاوية،
جانب إىل تحيزهم يف العلة ونجعل رشيفة غري بمقاصد رسائرهم نلطخ أن يف نجتهد ملاذا
الذين هم أليسوا الحكم؟ أخطأهم حني قريش عىل اضطغانهم — عنه هللا ريض — عيل
املودة صالت بأن «تحدثنا والسرية قريش؟ عىل ونرصوه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول تأييد إىل مالوا
وإذا املدينة».9 إىل النبي يهاجر أن قبل والخزرج األوس وبني قريش بني قوية كانت
الظن إىل يسبق أفال اإليمان، بدافع بعده الثالثة والخلفاء ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول تأييد إىل مالوا

طوية؟ وإخالص بينة عىل كان إنما عيل تأييد إىل ميلهم أن

ص١٢٦. ج١٤ 7

أوروبا. طبع ص١٠٢ 8

ص٥٠. الجاهيل الشعر يف كتاب 9
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يف يخوض أن أحد عىل ننكر وال العصمة، املهاجرين أو لألنصار نعتقد ال نحن
الرواية يف التثبت إىل الباحث ندعو وإنما النقد، وسائل من يملك ما بكل عرصهم تاريخ
أن قبل التاريخ فيظلم املؤلف، يأتيه الذي هذا مثل يأتي ال حتى االستنباط، يف والتأني

عقليتهم. طالبه عىل يفسد أن قبل البحث نظام نفسه عىل ويفسد يظلمهم،

وذكر وتهاجيهما، الحكم بن الرحمن وعبد حسان بن الرحمن عبد لقصة املؤلف تعرض
ص٦١: يف قال ثم التهاجي، هذا سبب يف قريش عن ينقل وما األنصار عن ينقل ما
هدأت أن بعد وقريش األنصار به تتفكه كانت خيال القصة هذه أن يف شك من «وليس
بعيد املهاجاة هذه أصل عن األغاني صاحب يرويه ما وأن بينهما، العملية الخصومة نار

لصاحبه: القريش فقال لهما بأكلب يتصيدان صديقني كانا النساء. عن البعد كل

ت��ص��ط��د ل��م ك��الب��ك��م وم��ث��ل ب��ق��ع ق��ل��ط��ي��ة إن��ه��ا ك��الب��ك اْزُج��ْر

حسان: ابن عليه فرد

ال��م��ت��ص��ي��د ع��ن ي��غ��ن��ي��ن��ا ف��ال��ت��م��ر ص��ي��ده ف��ري��س��ة م��ن ي��أك��ل ك��ان م��ن
وال��م��ت��ردد ال��ول��غ ف��ي ك��ك��الب��ك��م وأم��ك��م ري��ق��ون أن��اس إن��ا
م��ه��ن��د ب��ك��ل ي��م��ن��ع��ك��م وال��ري��ق ت��ح��ت��رش��ون��ه ل��ل��ض��ب ح��زن��اك��م

اليوم.» ذلك من الصديقني بني الرش وعظم
السبب عىل يعرج لم األغاني صاحب أن إىل ذهنك فينساق الجمل هذه تقرأ لعلك
صاحب أن والواقع األغاني، غري كتاب من استمده املؤلف وأن املؤلف، اعتمده الذي
— الشاعرين تهاجي سبب يف وقريش األنصار إىل يعزى ما حكى أن بعد — األغاني
أن العاص بن سعيد ابني وإسحاق خالد عن حدث فإنه الكلبي بن هشام وأما قال:
الحكم ابن فقال مروان إمارة يف لهما بأكلب الصيد إىل خرجا أنهما بينهما التهاجي سبب

إلخ.»10 كالبك «اْزُجْر حسان: البن

ص١٥١. ج١٣ 10

144



الشعر وانتحال السياسة

األغاني عن الرواية يقطع أنه وهي الطريقة بهذه األحيان بعض يف يأخذ واملؤلف
إليها يأوي ثقيًال ضيًفا تعده ال حتى غريها، يف املعروف صورة يف الحديث ببقية ويأتيك

عاطفته. صدى تبل رواية إىل احتاج كلما

حسان بن الرحمن وعبد الحكم بن الرحمن عبد حديث من صبابة يبقي أال املؤلف أراد
واحد كل برضب يأمره العاص بن سعيد إىل معاوية بعث بحكاية صحيفتني نحو فمأل
خلفه أن إىل معاوية أمر سعيد وتعطيل تهاجيهما، جزاء سوط مائة الشاعرين من
بها كتب وأبيات أخيه، دون ثابت بن الرحمن عبد يف األمر فنفذ الحكم بن مروان
وقصيدة مروان، صنع ما فيها يشكوه بشري بن النعمان إىل حسان بن الرحمن عبد
يف أمره بتنفيذ مروان إىل معاوية وبعث الشأن، هذا يف معاوية بها خاطب التي النعمان
التاريخ يف الكاتب يستطيع «ولقد ص٦٤: يف قال ثم أيًضا، الحكم بن الرحمن عبد أخيه
كان وما واألنصار، قريش بني العصبية هذه يف ضخًما ا خاصٍّ كتابًا يضع أن السيايس
بل ودمشق، ومكة املدينة يف نقول ال أمية، بني أيام املسلمني حياة يف التأثري من لهما
سفًرا يضع أن األدب تاريخ يف الكاتب ويستطيع واألندلس. وإفريقيا مرص يف نقول
الذي الفريقني شعر يف التأثري من واألنصار قريش بني العصبية لهذه كان فيما مستقالٍّ

الجاهلية.» يف شعرائهما عىل الفريقان انتحله الذي الشعر ويف اإلسالم، يف قالوه
يكون وأن مجد، لهم يكون أن عىل ويحرص قبيلته عىل يعطف الرجل عىل جناح ال
الخصلة هذه إن قلنا: وقد بفطرتها، النفس إليه تنساق أمر فهذا سائر، ذكر املجد لهذا
ذكر أو عشريته، بمصالح القيام عىل صاحبها فحملت االعتدال منهج عىل سارت متى
العصبية وال املمقوتة الحمية من تعد ال بسوء، لغريهم يتعرض أن دون الحميدة مآثرهم

محوها. اإلسالم يريد التي
العصبية وهو املوضوع عني يف يقع ما وعرضها طولها عىل القصة تلك يف وليس
واألنصاري، القريش الشاعرين: بعقوبة أمر فمعاوية واألنصار، قريش بني املشتدة
لعبد انتقم يكون قد ومروان منهما، واحد عىل العقوبة يجر لم العاص بن وسعيد
يفعل وقد قريش، من أنه جهة من ال الحكم أبيه ابن كونه جهة من الحكم بن الرحمن
إىل الرحمن عبد وشكاية للقبيلة، التعصب معنى من الذهن خايل يكون من هذا مثل
النعمان وخطاب مظلمة، عنه لريفع وقربى وجاهة ذي إىل االلتجاء قبيل من بشري ابن
سمي وإن األنصار، من رجًال عامله مروان فيها اضطهد لقضية عرض ملعاوية بشري بن
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إىل كتب معاوية بأن الرواية انتهت وقد املقبول، التعصب نوع من فهو تعصبًا هذا مثل
أمًرا. له يعص ولم فنفذه الحكم بن الرحمن عبد يف أمره بتنفيذ مروان

مكة وفتح بدر ليومي ذكر معاوية بها خاطب النعمان إن قيل: التي األبيات ويف
إذا األسلوب بهذا الشكاية رفع يف حرج وال جانب، وعزة عدد كثرة يف األنصار وإراءته

بطًشا. يدها له وتجن حمًقا، السياسة قلب له يرتجف ولم الدفاع حال إليه ألجأ
ذات قصرية حسان وابن الحكم ابن تهاجي قصة تكون أن القريب املحتمل ومن
بترصفه املؤلف وزادها مختلفة، وألوان ذيول ذات األغاني كتاب يف فأصبحت واحد لون
قصيدتي إىل تشري ال وجمل واحد بلون الكامل11 يف املربد أوردها وقد غريبة، أصباًغا
الحكم بن الرحمن عبد بهما يهجو حسان البن أبيات ثالثة فساق بشري، وابن حسان ابن
الرحمن عبد فرضب تقاذفا، قد وكانا يؤدبهما، أن مروان إىل معاوية «فكتب قال: ثم
بذكره فأشد تريد ما مروان من أمكنك قد حسان: البن فقيل عرشين أخاه ورضب ثمانني
وجعل األحرار، الرجال تحد كما حدني وقد أفعل، ال وهللا إذًا فقال: معاوية، إىل وارفعه

القول.» بهذا فأوجعه عبد. كنصف أخاه
بلغت أنها أحد يسلم وال أمية، بني عهد يف ظهرت املتطرفة الحمية أن أحد ينكر ال
املؤلف وهذا منه، ا رشٍّ يكون أن عن فضًال جاهليتهم، من عليه كانوا ما مثل إىل بالعرب
وحني واألنصاري القريش بتأديب أمر حني املساواة مبدأ عن يحد لم معاوية أن يحكي
أن املؤلف يستطيع وهل حسان، ابن رضب ما مقدار األموي أخاه برضب عامله أمر
هذه عصبية ُعرش بلغت اإلسالم يف األمويني أو قريش عصبية أن عىل شاهًدا لنا يقيم
ثان ورأس باحرتامها، يملؤه آخر قلب جوفه يف له يكون أن يود التي األمم أو الدول

لعظمتها! ساجًدا به يهوي
الوطني حياة عىل يعتدي من إفريقية شمال عىل القابضة الدول أو األمم هذه من إن
أو الدول هذه عصبية يف النظر أنعمت وإذا أيام، بضعة بالسجن ولو عليه يقيض وال
فرًقا العصبيتني بني وجدت االعتدال حد عن الخارجة قريش بعصبية وقايسته األمم
عصبية كانت وقد واالضطهاد، العدالة أو واالستبداد، الحرية بني الفرق يشبه يكاد
تمتاز وال املؤلف، لها يقدس التي األمم هذه عصبية وآثارها شدتها يف تشبه الجاهلية
عصبية تحمى كيف مرة سبعني رأينا بل نظام، غري يف تخرج كانت أنها إال بيشء عنها

أوروبا. طبع ص١٤٩ 11
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الجاهلية بعصبية أشبه وتصبح الشوهاء، خلقتها يف فتظهر الغضب ويتخبطها املدنية
بالغراب. الغراب من

ويكفي حسابًا، أو وزنًا للكالم يقيم ال املؤلف أن عىل االستشهاد يف القول نطيل ال
واألنصار قريش بني العصبية يف ضخًما كتابًا يضع أن يستطيع ال أنه عىل دليًال القارئ
من يدنيك حديثًا الفصل هذا يف يحدثك أن يستطع ولم األغاني أبواب عىل طاف أنه
وهو جاهليتهم. يف فيه كانوا مما رش إىل الخطاب بن عمر بعد عادوا العرب أن نظرية
الذي الشعر يف التأثري من العصبية لهذه كان فيما مستقالٍّ سفًرا يضع أن يستطيع ال
روايات من به يحدثك فيما تغمض أن إال الجاهلية، يف شعرائهم عىل الفريقان انتحله

بعًضا. بعضها يخذل وآراء موضوعة

سلطان أزالت التي هي العصبية هذه أن العلم حق تعلم «وأنت ص٦٥: يف املؤلف قال
أن وأرادوا العصبيات، محو تريد كانت التي النبي سياسة عن عدلوا ألنهم أمية؛ بني
منهم، فأدالت ضبطها، عن عجزوا ثم العصبية قووا فريق، عىل العرب من بفريق يعتزوا

للفرس.» العرب من أدالت بل
ومبادئه، هدايته تمثل التي بالسرية تمحى إنما وهي العصبيات، بمحو اإلسالم جاء

والعدالة. التعليم، أمران: السرية هذه وقوام
﴿ُهَو تعاىل: قال كما وتعليمها األمة أدب عىل يقوم والسالم الصالة عليه النبي كان
َواْلِحْكَمَة اْلِكتَاَب َويَُعلُِّمُهُم َويَُزكِّيِهْم آيَاِتِه َعَليِْهْم يَتْلُو نُْهْم مِّ َرُسوًال يِّنَي اْألُمِّ ِيف بََعَث الَِّذي

ِبني﴾. مُّ َضَالٍل َلِفي َقبُْل ِمن َكانُوا َوإِن
أحكم يف واملساواة العدل تمثل والسالم الصالة عليه وسياسته أحكامه وكانت
واألنصار، املهاجرين بني الجاهلية عصبية ذهبت والعدل، التعليم وبعاميل صورة.
﴿َفأَْصبَْحتُم تعاىل: قال واإلخاء، األلفة من القلوب به ترتبط ما بأشد قلوبهم وارتبطت
هللاَ َوٰلَِكنَّ ُقلُوِبِهْم بنَْيَ أَلَّْفَت ا مَّ َجِميًعا اْألَْرِض ِيف َما أَنَفْقَت ﴿َلْو وقال: إِْخَوانًا﴾ ِبنِْعَمِتِه
يُِحبُّوَن َقبِْلِهْم ِمن َواْإلِيَماَن اَر الدَّ ءُوا تَبَوَّ ﴿َوالَِّذيَن األنصار: وصف يف وقال بَيْنَُهْم﴾ أَلََّف
َكاَن َوَلْو أَنُفِسِهْم َعَىلٰ َويُْؤثُِروَن أُوتُوا ا مَّ مِّ َحاَجًة ُصُدوِرِهْم ِيف يَِجُدوَن َوَال إَِليِْهْم َهاَجَر َمْن

َخَصاَصٌة﴾. ِبِهْم
بضعفهما. وتقوى العاملني ذينك بقوة تضعف فالعصبية
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الطاعة، حسن إىل العادلة السياسة تأخذها ال أو األدب تقبل ال نفوس أمة كل ويف
الراشدون الخلفاء كان وكذلك بالحزم، سياستهم يضبطوا أن من األمر ألويل غنى فال
عهد أواخر حتى األمة، حال يقتضيه ما بمقدار واالحرتاس العزم من سياستهم يرشبون
سبأ بن هللا عبد فانتهز قبله، الخليفتني لني من أكثر لينه أصبح وقد الثالث، الخليفة
باسم يوقدونها فتنة إىل مكيدته يف وقعت طائفة يف وسعى فرصة اللني ذلك اليهودي
عثمان الخليفة دم وأراقوا باملدينة نزلوا حتى أخرى، تارة السياسة وباسم تارة، الدين

عنه. ريضهللا عفان بن
ولكن العصبية، هذه إلذكاء سببًا أمية بني عصبية من الربيء الشيخ هذا قتل كان
كثري يف العصبية هذه أنفاس يكتمون جعلهم بمقاليدها وأخذهم الخالفة عىل حرصهم
تعمل يًدا يلمحون حيث إال مظهًرا لها ترى أن تستطيع ال ولعلك سياستهم، رصوف من

سلطانهم. تقويض عىل
من لسلطانه ومغلوبة ناحية، من اإلسالم أمر عن فاسقة كانت أمية بني فعصبية
عصبية ذات دولة تبلغه ال ما العمر من تبلغ أن عىل ساعدها ما وهذا أخرى، ناحية
وخلًقا. علًما منها أقل وليست عدًدا قبيلتها من أكثر أمم عىل يدها بسطت لو جاهلية

الذي الحزب ذلك سقوطها يف سبب وأكرب أمية، بني دولة سقوط يف أثر للعصبية
وقعت حتى أخرى تارة ويحتجب تارة يبدو وأخذ بالخالفة، أحق هاشم بني أن يرى
الرشيدة، الخالفة خطة عن وبعدت الحروب، عىل القوامني الرجال وفقدت ترف، يف الدولة
خلل الدولة تلك عىل تنقم وقبائل شعوبًا حوله جمع ما ورسعان الحزب، هذا فنهض

العباس. بني أيدي يف ووضعها الخالفة منها فافتك سياستها،
اإلسالم خدمت قد — هوى أو عصبية من فيها كان ما عىل — أمية بني فدولة
رجال من أن تنس وال فاخرة، عمرانية مآثر رجالها من لكثري وكان واسعة، بفتوحات
العزيز، عبد بن كعمر ناحيتها عىل سياسته يف يأت ولم العصبية من يربأ من الدولة تلك
كالوليد العامة املصالح من كثري عىل والقيام الكبرية بالهمم يغمرها كان من ومنهم

امللك. عبد بن
تقبلها ال التي املبالغة نوع من وحدها، العصبية إىل أمية بني دولة سقوط فنسبة
عليه كانوا مما أشد يف الخطاب بن عمر بعد وقعت العرب أن ودعوى العلمية، املباحث
من لها كان ما وجحود الكريمة األمة هذه إذاية يريد ممن إال تصدر ال جاهليتهم، يف
وقلم آخر لسان له يكون أن املؤلف يود التي الغربية الدول هذه عىل حتى وفضل مزية

ينفعها. ما إىل الدعوة سبيل يف يرصفهما ثان
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تكن لم العرب ألن الجاهيل؛ الشعر يضيع أن الظروف أرادت «وقد ص٦٥: يف املؤلف قال
حروب من اإلسالم يف كان ما كان فلما حفًظا. ترويه كانت وإنما بعد، شعرها تكتب
يف العرب اطمأنت ثم كثري. خلق والحفاظ الرواة من قتل الفتن، ثم الفتوح ثم الردة

بقي.» قد أقله وإذا ضاع، قد أكثره فإذا شعرها وراجعت أمية بني أيام األمصار
طريق عنه نسأل ما أول فقال: الجاهيل الشعر هذا تلقي طريق يف مرغليوث بحث
يذهب الذي هو األول والرأي الكتابة؟ أم حفًظا، الرواية هل الرواة: إىل الشعر هذا وصول
وروايته الشعر عن العرب «تشاغل قال: أنه الثاني الخليفة عن وينقلون الجمهور، إليه
فلم الشعر رواية راجعوا العرب واطمأنت الفتوح جاءت وملا بالجهاد، اإلسالم صدر يف
باملوت هلك من العرب من هلك وقد ذلك وألفوا مكتوب، كتاب وال مدون ديوان إىل يؤولوا

كثري.» منه عنهم وذهب ذلك أقل فحفظوا والقتل
عنه: ريضهللا الخطاب بن عمر إىل يعزى الذي املقال هذا منتقًدا مرغليوث قال ثم
األمويني عهد يف إال يحن لم السلم زمن ألن الثاني؛ للخليفة القول هذا نسبة العبث «من
كان إذا إال متيرس غري حفًظا تروى قصائد وبقاء قال: ثم سنة. بثالثني موته بعد أي
عىل دليل أي لدينا وليس باستمرار، لغريهم وتعليمها حفظها وظيفتهم أشخاص هنالك
حروب من ينجوا أن املستحيل من أنه كما الوظيفة، بهذه يقومون أشخاًصا هنالك أن

األوىل.» اإلسالمية الفتوحات
يكفي إنه مدفوع واألول الجاهيل» الشعر يف «كتاب آراء صنف من النقدان وهذان
الخليفة عهد يف تم مما كله وذلك ومرص، والفرس والعراق الشام فتح املقال صحة يف
والروم.»12 فارس وغزو بالجهاد «وتشاغلوا فقال: هذا عىل املقال يف اقترص وقد الثاني،
بها املقيمني يمنع يشء فال وسلم أمن يف العربية الجزيرة مع املمالك هذه أصبحت وحيث
تنقطع لم األشعار رواية أن نرى ونحن روايته، يف الهمة ورصف الشعر إىل الرجوع من
ما وغاية الجزيرة، ومرشكي املسلمني بني الحرب نار فيها استعرت التي األيام يف حتى
حتى يدوي بعمل الشعر وليس عنها، الناس أكثر وذهل سوقها خمل أن الرواية عىل طرأ
وإنما والعنان، الحسام قبضة يف ووضعوها جملة منه أيديهم نكثوا العرب إن يقال:
نعاسه، عنه يبطئ من وسمر وطنه، عن النازح سلوة يكون أن فيصح اللسان عمل هو
عىل يحمل ما الشعر ففي الظفر، وعقب الزحف قبيل يتناشدوه أن البعيد من وليس

ص٢٣٧. ج٢، مزهر 12
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بطًال الجبان يقلب ما الشعر ويف املنايا، معرتك يف بالنفوس يلقي ما الشعر ويف الثبات،
الردى. يرهب ال

أشخاص وظيفة كانت إذا إال تتيرس ال حفًظا األشعار رواية إن مرغليوث: قول وأما
بروايته وشغفهم بالشعر العرب عناية عن الذهول فمنشؤه باستمرار، عليها يقومون
أن ودعواه معلوم، فريق يحتكرها ال أن إىل الرواج من بالغة صناعة أصبحت حتى
عىل بل بينة، غري عىل ملقاة الجاهلية، عن شعًرا يروي من كل حصدت األوىل الحروب
أبيها، بكرة عىل الفاتحة الجيوش تسحق لم الحروب أن البديهي من إذ روية؛ غري
حيث سيما وال كثريًا، شعًرا يروون من الظافرين الجنود هؤالء يف يبقى أن الجائز فمن
نار يصلون الذين القوم بني ولو ريحها يسكن وال معينها ينقطع ال الرواية أن نلحظ
إىل عدتم تركتكم «إذا الكوفة: أهل خطبها خطبة يف عيل اإلمام قال وعشيٍّا، بكرة الحرب

األشعار.» وتناشدون األمثال ترضبون عزين حلًقا مجالسكم
اْلَغاُووَن يَتَِّبُعُهُم َعَراءُ ﴿َوالشُّ قوله: يف الشعراء ذم قد القرآن إن مرغليوث: قال ثم
االنرصاف إىل الدواعي أقوى من يكون الذم وهذا يَِهيُموَن﴾ َواٍد ُكلِّ ِيف أَنَُّهْم تََر أََلْم *
عىل تشتمل كانت الجاهلية األشعار أكثر أن وهو آخر سبب وهناك وتناسيه، الشعر عن
— ذلك يف أفلح وقد — العربية األمة توحيد اإلسالم غاية كانت وحيث قومية، مفاخر

األحقاد. ويهيج األضغان يثري قول كل تنايس الناس عىل يحتم بالطبع كان
مناهضة أو زور عىل املشتمل الشعر عىل العلم أهل فهمه قد للشعراء القرآن ذم
الشعر من «إن والسالم: الصالة عليه النبي قال إنشاده، يف فمأذون عداه وما حق،
باطل.»14 هللا خال ما يشء كل أال لبيد: كلمة الشاعر قالها كلمة «أصدق وقال: حكمة.»13
أخرج فقد األشعار. يتناشدون كانوا — عنهم هللا ريض — الصحابة أن الثابت ومن
رسول أصحاب يكن لم قال: الرحمن عبد بن سلمة أبي عن حسن بسند شيبة أبي ابن
أمر ويذكرون مجالسهم، يف األشعار ينشدون وكانوا متماوتني، وال منحرفني ملسو هيلع هللا ىلص هللا

عينيه. حماليق دارت دينه من يشء عىل أحدهم أريد فإذا جاهليتهم،
هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول أصحاب أجالس كنت قال: بكر أبي بن الرحمن عبد طريق من وروي
والرتمذي أحمد وأخرج الجاهلية. حديث ويذكرون األشعار فيتناشدون املسجد يف أبي مع

للبخاري. الصحيح الجامع 13

للبخاري. الصحيح الجامع 14
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الشعر يتذاكرون ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب كان قال: سمرة بن جابر حديث من وصححه،
يبتسم.15 وربما ينهاهم فال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عند الجاهلية وحديث

عىل تنطوي أن إال قومية مفاخر عىل تشتمل أشعار إنشاد من اإلسالم يمنع وال
إنشادها. عن الخطاب بن عمر نهى التي كاألشعار السامعني، بعض منه يتأذى هجاء

لدينا «بقي فقال: — الكتابة وهو — الثاني الطريق يف للبحث مرغليوث تصدى ثم
عندما كانت القصائد هذه أن زعم صح ولو الكتابة، طريق عىل تنقل كانت إنها يقال: أن
تنقل أن البديهي من لكان منشئها، عن ويسألون يكتبونها بها الناس ويعجب تنشد

أربابها.» منها يستفيد حتى وتباع الصحائف هذه صور
إىل األشعار بعض تصل أن الجائز ومن الحفظ، بطريق مروي الجاهيل الشعر
ألمثال يكن ولم صحيفتني، أو صحيفة يف تكتب والقصيدة الكتابة، طريق عىل الرواة
منها ويستفيد تباع كانت أنها التاريخ يذكر حتى ورواج، قيمة املفرقة الصحف هذه

أربابها.
الشعراء بعض إن حتى القصائد هذه يف الكتابة ذكر جرى «طاملا مرغليوث: قال ثم
عقد معلقته من ٦٧ البيت يف ذكر حلزة بن فالحارث نفسها، أشعاره شأن يف ذكرها

مهارق.16 عىل مسطورة معاهدات
هذيل: من شاعر ويقول

ح��ش��دوا وم��ن ال��ب��ه��م ي��ع��رف��ه ل��م��ق��ت��رئ ذب��ر17 ك��ت��اب ف��ي��ه��ا

النخل. جريد عىل الحمريية الكتابة بذلك أراد شارحوها: ويقول

ص٤١١. ج١٠ الباري فتح 15

قوله: يعني 16

األه��واء ال��م��ه��ارق ف��ي م��ا ي��ن��ق��ض وه��ل وال��ت��ع��دي ال��ج��ور ح��ذر
العسيب. عىل بالحمريية الكتابة الذبر: 17
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أحد ذارعني أن كما شعًرا. رسجه عىل كتب قبيصة اسمه شاعًرا أن املروي ومن
ملك جدن وذو معروف. غري الكتابة نوع أن بيد بيتني18 امللك لهذا كتب حمري ملك ندماء
شعر عليه مسطور لوح رأسه عىل وجد صنعاء يف الضخمة جثته كشفت الذي حمري

األشعار. هذه سطر الذي هو أنه الظن وغالب فصحى،19 عربية بلغة
عنوانه: شعًرا نظم لقيط والشاعر

إي��اد م��ن ب��ال��ج��زي��رة م��ن إل��ى ل��ق��ي��ط م��ن ال��ص��ح��ي��ف��ة ف��ي ك��ت��اب

ضدهم.20 الفرس ملك يدبرها حملة من تحذيرهم يف والشعر
هذيل.21 ديوان يف كما آخر عليه أماله كتاب من قطعة جاهيل شاعر وأنشد

أنها نفرض حيث الجاهليني إىل الشعر هذا نسبة صحة املمكن من «إذًا قال: ثم
أو حمريي بقلم اإلسالم قبل مسطورة أدبيات وجود ولكن بانتظام، وتنرش تكتب كانت
تَْدُرُسوَن﴾ ِفيِه ِكتَاٌب َلُكْم ﴿أَْم للعرب: يقول حني القرآن نصوص يناقض آخر، بخط

هما: 18

ع��ي��ن ق��ري��ر ي��ب��ي��ت م��ن س��ع��ي��د ب��ن��وم س��ه��ًرا ي��ش��ت��ري م��ن أال
رع��ي��ن ل��ذي اإلل��ه ف��م��ع��ذرة وخ��ان��ت غ��درت ح��م��ي��ر ت��ك ف��إن

ص٨. ج٢٠، أغاني
بيتني: ص٣٧ يف له وأورد سجع، اللوح يف واملكتوب ص٣٨ ج٤، األغاني 19

غ��ض��اب ك��أن��ه��م خ��زًرا رب��اب ي��ا أه��ل��ك ب��ال م��ا
ك��الب دون��ه��م وت��ه��ر ع��دوا أو أه��ل��ك زرت إن

ص٣٤. ج٢٥، األغاني 20
والشعر: ص١١٥ 21

ال��ك��ات��ب خ��ط��ه إذ ال��رق ف��ي ب ال��ك��ت��ا م��م��ل��ي ق��ال ك��م��ا وإن��ي
ال��غ��ائ��ب ي��رى ال م��ا األم��ر م��ن ال��م��ط��م��ئ��ن ال��ح��اض��ر ال��ش��اه��د ي��رى
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كتاب يف محفوًظا كان الجاهيل الشعر أن ولو يَْكتُبُوَن﴾ َفُهْم اْلَغيُْب ِعنَدُهُم ﴿أَْم ويقول:
وجودها.» عدم عىل يدل وإنكاره القرآن وسؤال مهمة، كتب جملة للجاهليني أن لثبت

األدبيات مجلة يف الصادر مقاله يف الشبهة هذه إىل براونلش» «أدور تعرض وقد
كتاب لكم أم مكة: ألهل يقول «القرآن فقال: واضح حق هو بما ودفعها الرشقية،
محمد عهد يف الجاهيل الشعر أن عىل قوية حجة هذا أن يرى ومرغليوث تدرسون فيه
الخصوم ألجابه وإال مدونًا، يكن لم األقل عىل أو موجوًدا يكن لم عليه) هللا (صلوات
أي مكة أهل عن الكتاب بنفي القرآن يريد ال ولكن دواوين. جملة وأروه نعم، بقولهم:
منه.» قريبًا يكون األقل عىل أو معانيه يف القرآن مثل كتاب نفي يريد وإنما كان، كتاب
كتاب لهم يكون أن املرشكني عن ينفي إنما القرآن بأن مدفوعه مرغليوث فشبهة
فخر أو غزل عىل تحتوي مخطوطة أشعار لهم تكون أن يناقضه ال وهذا وهداية، حكمة

حروب. وقائع أو هجاء أو مديح أو
يصل أن املحتمل ومن حفًظا، بالرواية يتلقى كان العربي الشعر أن البحث وصفوة
األغاني صاحب رواه بما يعرتف املؤلف رأيتم فقد الكتابة، طريق عىل الرواة إىل منه يشء
بن النعمان أن الخصائص22 يف جني ابن وحكى أشعارها، تكتب كانت األنصار أن من
قرصه يف دفنها ثم الكراريس، وهي قال الطنوج يف العرب أشعار له «فنسخت أمر املنذر
فأخرج فاحتفره كنًزا القرص تحت إن له: قيل عبيد أبي بن املختار كان فلما األبيض،
فقال: الراوية حماد إىل القصة هذه يسند جني ابن رأى مرغليوث ولكن األشعار». تلك
أنه للناس يظهر أن إال بها يقصد لم فإنه الراوية حماًدا الرواية هذه مصدر كان «إذا

غريه.» يعرفه ال ما الجاهلية أشعار من يعرف
راو إىل يسندها ولم القصة، هذه يوافق ما الشعراء طبقات يف سالم ابن أورد وقد
الفحول أشعار فيه ديوان (الشعر) منه املنذر بن النعمان عند كان «وقد فقال: بعينه

منه.» صار ما أو مروان بني إىل ذلك فصار بيته، وأهل هو به مدح وما
طريق عىل الرواة إىل وصل ما العربي الشعر من أن يََر اآلثار بهذه يهتد فمن
حفًظا، الشعر لرواية العرب اعتياد فإن به يعبأ ما مبلغ بالغة تكن لم فإن الكتابة،
بعض تغيري يلحقه أن إال كتابته، مقام يقوم بعيدة، غاية إىل الحفظ يف واتساعهم

ص٣٩٣. ج١، 22
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قال أنه الرمة ذي عن يُرَوى منها. يشء نسيان أو األبيات بعض ترتيب أو الكلمات
الكلمة ينىس األعرابي ألن الحفظ؛ من إيلَّ أحب فالكتاب شعري، اكتب عمر: بن لعيىس

الناس. ينشدها ثم وزنها يف كلمة موضوعها يف فيضع ليلته طلبها يف سهر قد

وإنما استنباًطا، نستنبطه أو نحن نفرتضه شيئًا هذا «وليس ص٦٥: يف املؤلف قال
«طبقات كتابه يف سالم بن محمد به حدثنا وقد أنفسهم. القدماء يعتقده كان يشء هو
يف شعًرا العرب أقل كانت قريًشا بأن يحدثنا هذا، من بأكثر يحدثنا وهو الشعراء»

اإلسالم.» يف للشعر انتحاًال العرب أكثر تكون أن إىل ذلك فاضطرها الجاهلية،
وجهوا القدماء بأن يعرتف جعل فقد بقلمه، كتابه حتف عن يبحث املؤلف أخذ
إليهم، يعزى من إىل نسبته جهة من بالنقد وتناولوه الجاهيل الشعر هذا إىل عنايتهم
عنايتهم عن البحث وسنبسط أخرى، تارة وبالتفصيل تارة باإلجمال هذا يف وتحدثوا
كتاب من نقله فيما مناقشته نريد وإنما أخرى، مقالة يف الجهة هذه من الشعر بنقد

قائمة. حجة وتخيله الطبقات
بعد إال هذا يقولون ال فهم شعًرا العرب أقل كانت قريًشا إن القدماء: قال إذا
نسبته بصحة وثقوا ما بني املوازنة هذه تكون أن بد وال القبائل، أشعار بني موازنتهم
أو عرص من بأكثر النبوة عهد عن يبعدون ال الشعراء من الفصحاء كان وإذا إليهم،
أن قريش يستطيع ال رجالهم أخبار ومعرفة بأنسابهم العرب لعناية فنظًرا عرصين،
املنتحل الشعر هذا يكون أن بد ال إذ يقله؛ لم شعًرا وينحلوه شاعر غري رجًال يخلقوا
ونحوهما، الجمحي عزة وأبي الزبعري بن هللا كعبد الشعر بنظم ُعرفوا رجال إىل معزوٍّا
الشعر نقد صناعة يف الحاذق عىل يسهل متداول شعر له من إىل تنسب التي واألشعار
معنى يف قريش انتحلته ما يجعل يكاد نفسه سالم ابن إن ثم مصنوعها، من حقها تمييز
بذلك تريد أشعارها يف تزيد «وقريش الطبقات:23 يف قال فقد وحسان، األنصار مباراة

حسان.» عىل والرد األنصار
األنصار مفاخر إىل بمعظمه أو بجملته يعود قريش شعر من املنتحل كان وإذا
العلم أهل أن ويحكى منه، كبري قسم عىل السرية يف نبه قد هشام ابن فإن ومهاجاتهم،
وضعوا قد الشعر بنقد العلماء أن ثبت وإذا باالصطناع. ووصفوه أنكروه الشعر بنقد

ص٦٢. 23
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الشاعر أسلوب من عرفوا بما وقاسوه أذواقهم فيه وقلبوا أنظارهم تحت قريش شعر
املطروح بعد قريش شعر من الباقي أن الظن عىل يغلب فالذي بالغته، حال يناسب وما
إليهم، يعزى من إىل النسبة ثابت شعر هو األدب كتب من وغريها هشام ابن سرية يف
صاحبه عن وينفيه بعينه شعر إىل غريه أو املؤلف يعمد حتى الظن هذا عىل ونستمر

ببينة.

العبد بن لطرفة يحفظوا لم املصححني الرواة أن من سالم ابن يراه ما املؤلف حكى
ص٦٦: يف قال ثم كثري، شعر عليهما حمل وأنه عرش، بقدر قصائد إال األبرص بن وعبيد
من وغريه إسحاق ابن يرويه كان ما ينقد هو بل الحد، هذا عند يقف ال سالم ابن «ولكن
مختلق. منحول الشعر هذا أن ويؤكد وثمود، عاد إىل يضيفونه الشعر يف السري أصحاب
عاًدا أباد قد هللا أن تثبت التي القرآنية النصوص هذه من أوضح ذلك عىل دليل وأي

باقية!» منهم يبق ولم وثمود
نقد يف مجهودهم بذلوا األدب علماء من القدماء أن عىل املؤلف يسوقها شواهد هذه
يف جعل كيف سالم ابن ترى أال شتى، مذاهب نقده يف ذهبوا وأنهم الجاهيل، الشعر
صحت ما فيحفظون نظم من الشعراء إىل يعزى ما ينقدون الذين وهم مصححني الرواة
ما حال عن كشفوا كيف الرواة ترى ال أو عداه؟ مما أيديهم وينفضون إليهم، نسبته
«وممن سالم: ابن قال املنتحلة، األشعار هذه من كبريًا جزءًا وأسقطوا إسحاق ابن يرويه
املطلب بن مخرمة آل موىل إسحاق بن محمد غثاء كل وحمل وأفسده الشعر ن هجَّ
يعتذر وكان األشعار، عنه الناس فنقل بالسري الناس علماء من وكان مناف، عبد بن
يف فكتب عذًرا، ذلك له يكن ولم فأحمله، به أوتى إنما بالشعر، يل علم ال ويقول: منها
الرجال، عن فضًال النساء وأشعار قط، شعًرا يقولوا لم الذين الرجال أشعار من السري
رواه ومن الشعر هذا حمل من فيقول نفسه إىل يرجع أفال وثمود، عاد إىل ذلك جاوز ثم
يف وقال أَبَْقٰى﴾ َفَما َوثَُموَد * اْألُوَىلٰ َعاًدا أَْهَلَك َُّه ﴿َوأَن يقول: وهللا السنني، من ألوف منذ

بَاِقيٍَة﴾. ن مِّ َلُهم تََرٰى ﴿َفَهْل عاد:
ويسأل األشعار له يُعمل كان «ويقال أيًضا: إسحاق ابن وصف يف النديم ابن وقال
عند فضيحة به صار ما األشعار من كتابه فضمن فيفعل، السرية يف كتابه يف يدخلها أن
والنصارى اليهود عن يحمل وكان كتابه، يف أورده الذي النسب يف وأخطأ الشعر، رواة

ويتهمونه.» يضعفونه الحديث وأصحاب األول، العلم أهل كتبه يف ويسميهم
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نظروا وأناة روية من لديهم ما وبفضل إسحاق، ابن شأن األدب علماء عرف فقد
يرويه ما نسبة وجعلوا األشعار، من به يؤتى ما حمل إىل ترسعه أو أمانته قلة إىل
من غريه يرويه فيما الطعن إىل وسيلة يتخذوه ولم الغية، معني شخص إىل الشعر من
من عليهم يرد ما كل وتناولوا ا، خاصٍّ نظًرا الرواة من واحد كل إىل وجهوا بل الشعر،

مستقل. بنقد الشعر

وثمود عاد شعر من البحث من النحو لهذا قليل بعد «وسنعرض ص٦٧: يف املؤلف قال
نتبني، كما يتبينون القدماء كان كيف لنبني اآلن ذكرناه إنما ولكنا وثمود، عاد وغري
ألسباب منحول، أكثره الجاهليني إىل يُضاف الذي الشعر هذا أن نحس كما ويحسون
النقد يف مناهجهم ولكن هذا يتبينون القدماء كان السيايس، غري ومنها السيايس منها

الغاية.» عن يقرصون ثم يبدأون فكانوا مناهجنا، من أضعف كانت
معزوة ستبقى الجاهيل الشعر يف الشك نظرية أن يحسب وهو هذا املؤلف يقول
البحث بهذا صلته إىل نظر ولو قبله، من الباحثون كتبه بما يشعرون ال الناس وأن إليه،
مناهجنا.» من أضعف كانت النقد يف مناهجهم «ولكن يقول: أن فمه يف لكرب عادًال، نظًرا
نسبت أبيات ذكر بعد — سالم ابن قال كما عامة جمًال الشعر نقد يف ألَّفوا القدماء
حال عن الستار وكشفوا فيه.» شك ال ما قلَّ ولكنه شك، يف منها «وأنا — النابغة إىل
به حدثوك فيما صنعوا كما به، ينفردون يشء يف روايتهم عىل يعول ال حتى رجال
عزيت أشعار من كثريًا ل املفصَّ بالنقد تناولوا ثم وغريهما، دأب وابن إسحاق ابن عن
التطاول أذى من الخالص بها يستحقون ما أقل طرًقا للنقد ففتحوا معينني، ألشخاص

الغرور. فيه وينازعه الطيش يدعيه الذي
للناشئ نكره وال جانب، كل من األدب تاريخ أتقنوا القدماء أن ندعي ال ونحن
يرفع املؤلف ولكن رواية، من عليهم مر أو رأي من عنهم صدر فيما يبحث أن األملعي
«يف كتاب فيها خرج التي املظاهر هذه غري يريد ال بالطبيعة وهو مناهجهم، عىل مناهجه
الهازلة املظاهر هذه تجعل أن العلم أوتوا الذين عىل الحيف أشد ومن الجاهيل». الشعر

صنعوا. مما خريًا

إىل بنا ينتهي الطويل الفصل هذا فإن يشء من يكن «ومهما ص٦٧: يف املؤلف قال
السياسية املنافع من بها يتصل وما العصبية أن وهي الشك؛ تقبل ال أنها نعتقد نتيجة
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الجاهليني إىل وإضافته الشعر انتحال عىل العرب حملت التي األسباب أهم من كانت قد
النتيجة.» هذه إىل سبقونا قد القدماء أن رأيت وقد

فيه كتب أمر عن الحديث يف قضاها صحيفة عرشين نحو يف الفصل املؤلف عقد
من كان وما األمويني وعهد اإلسالم صدر يف العصبية شأن وهو واملحدثون، القدماء
إىل الحديث هذا أثناء يف والتوى قريش، من وآخرين األنصار شعراء بعض بني التهاجي
الصف دون صف إىل بها ورجعت برسيرتها ناجتك وأخرى مصدرها، عرفت قد آراء

صاحبها. فيه وضعها الذي
اخرتعته جاهيل لشعر مثًال الطويل الفصل هذا يف يرضب أن املؤلف يستطع ولم
أدرك وقد الشعر» وانتحال «السياسة الفصل: عنوان يقتضيه ما وذلك سياسية، نزعة
الجاهيل الشعر يف أن تنتج بمقدمات يأت ولم العنوان، هذا تحت حديثه يف يجر لم أنه
وهو الشك، تقبل ال أنها نعتقد نتيجة إىل بنا «ينتهي فقال: سياسية لغاية اصطنع ما
حملت التي األسباب أهم من كانت قد السياسية املنافع من بها يتصل وما العصبية أن

الجاهليني.» إىل وإضافته الشعر انتحال عىل العرب
أن أراد ومن القومية؛ العصبية للجاهليني الشعر انتحال أسباب يف ذكروا فالقدماء
بأحرف يكتبه عنوانًا لذلك ويضع سيايس لغرض افتعل ما الجاهيل الشعر من أن يقرر
عني يف تقع ال أقوال من القارئ ويريح واضحني مثلني أو بمثل ولو فليأت ممتازة،

تالئمها. ال بألوان الوقائع بعض صبغ من فيها عما فضًال املوضوع
لها يكون أن أما هجاء، أو مديًحا الشعراء قرائح من اغرتفت السياسة أن فالواقع
وعرضه الفصل هذا طول يف املؤلف له يسق لم ما فذلك جاهيل شعر اصطناع يف أثر

الشعر». وانتحال «السياسة عنوانه يقرأ من كل ينتظره ما وهو شاهًدا،

وإنما وتسجيلها، النتيجة هذه استخالص عند نقف ال «ونحن ص٦٧: يف املؤلف قال
يسمى الذي الشعر يقرأ حني مضطر اآلداب مؤرخ أن وهي علمية، قاعدة منها نستخلص
من فريق تأييد أو العصبية تقوية شأنه من شيئًا رأى كلما صحته يف يشك أن جاهليٍّا

فريق.» عىل العرب
ويريس البحث عىل فيحملها النفس يف يحوك الذي االحتمال ذلك الشك من أراد إن
املقدمات هذه إىل يحتاج وال نحرير، ناقد كل مبدأ فهو العلم يرتضيه حال عىل بها
الشك من أراد وإن الصحة. من مبلغها يُدَرى ال وقصص ملقوطة آراء عىل املمدودة
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صلته وتقطع شعر نسبة يف يطعن أن العلم يسيغه ال فما به الثقة وعدم إلغائه معنى
فريق. عىل فريق تأييد أو عصبية تقوية من فيه ما ملجرد قائله من
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أقل ليست الدينية واملنافع السياسية واملنافع العواطف أن عىل الفصل صدر املؤلفيف أتى
الجاهليني، إىل وإضافته وانتحاله الشعر تكلف يف أثًرا السياسية واملنافع العواطف من
يف قال ثم الراشدين، الخلفاء أيام إىل ارتقى ربما بالدين املتأثر االنتحال هذا أن وزعم
للهونا املوضوع هذا إليه يحتاج ما البال وفراغ الوقت سعة من لدينا أن «ولو ص٦٩:
نضع أن وهو قيمة، أدبية علمية فائدة من يخلو ال البحث من بنوع القارئ وألهينا

بالدين.» املتأثر االنتحال لهذا تاريًخا
يستطع ولم الشعر»، وانتحال «السياسة عنوان تحت فصًال عقد كيف املؤلف رأيتم
وها الجاهليني، إىل وأضيف سيايس لداٍع انتحل شعًرا الطويل الفصل ذلك يف يسوق أن
لكم يرضب تجدونه ال ثم الشعر» وانتحال «الدين عنوان تحت آخر فصًال يعقد ذا هو

األقدمون. عنها تحدث التي الشعر رضوب من عرفتموه ما فوق صحيًحا مثًال
الراشدين. الخلفاء أيام إىل بالدين املتأثر االنتحال عرص ارتقى ربما املؤلف: يقول
بوجه الخلفاء أولئك لعهد العرب سمعة تشويه عىل املؤلف حرص يتيقنون القراء ولعل
كما وكتبه فرًحا، به لطار العهد لذلك انتحل شعًرا يده ملست لو أنه يفوتهم فال خاص،

ممتازة. بأحرف الفصل عنوان كتب
سعة من ملك لو أنه عىل دليل الحديث لهو من تقرأونه بما الفصل هذا وحشُوه
من بنوع القراء يلهي أو يلهو أن عىل يزد لم يملك، الذي هذا من أكثر البال وفراغ الوقت
اإلسالم، يف مقالة ذيل منه خرج الذي باملعمل املتصلة الدعاية هذه عن يخرج ال البحث

قيمة. أدبية أو تاريخية حقائق تحريف من يخلو ال ثم
للبعثة ممهًدا الجاهلية يف قيل الذي الشعر من يروى ما كل ص٦٩ يف املؤلف أنكر
العرب علماء بأن العامة لتقنع «تروى أنها وزعم األخبار من به يتصل ما وكل النبوية
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من يخرج عربي نبي بعثة ينتظرون كانوا النصارى ورهبان اليهود وأحبار وكهانهم
مكة». من أو قريش

إنما وهؤالء املخالفني، مع موقف موقفان: املناظرة يف اإلسالم حقائق لحماة كان
البحتة. العقلية والحجج النظر إىل ويحاكمونهم العقائد، أصول يف يناضلونهم كانوا
فتجري األصول تلك ظل يف تكون إنما هؤالء ومناظرة األصول، يف موافقيهم مع وموقف

بسالم. الغالب يف وتنتهي نظام، يف املناظرة
جاحدون بقلوبهم مسلمون إنهم بأفواههم: يقولون العرصطائفة هذا يف خرج وقد
األصول ظل تحت أتحاورهم تدري ال بالدين، يتصل فرًعا أو رواية أنكروا فإذا بعقولهم،
وكتبه باهلل اإليمان يف البحث إىل بهم وتعود الرصف النظر إىل بهم ترجع أم املقررة،

ورسله؟
عىل وإنكارها النبوية، للبعثة املمهدة واألخبار الشعر من يروى ما كل املؤلف ينكر
أن عنده املحتمل من ليس إذ النبوة؛ نفي عىل قلبه ربط ممن تسمعه إنما الوجه هذا
نبوة بأن يعتقدون الذين أما صاحبها. يدعيها أن قبل خرب عنها يرد أو شعر فيها يقال
وشأنهم بها، يتصل خرب أو شعر يسبقها أن عندهم الجائز فمن حق، الخليقة أفضل
الصحة، أو الضعف أو الوضع من بمنزلته ويضعوه الصدد هذا يف يرد ما يفحصوا أن
كاألخبار بالوضع القبيل هذا من كان مما جانب عىل فحكموا اإلسالم علماء فعل وكذلك

ساعدة. بن قس إىل املعزوة واألشعار

ينتسبون الذين الناس من أمة تكن لم العربية األمة أن يظهر «فقد ص٧٠: يف املؤلف قال
تحيا كانت الجن من أخرى أمة اإلنسية األمة هذه بإزاء كان وإنما غري، ليس آدم إىل
مثل وتتوقع تحس مثلما وتحس املؤثرات، من له تخضع ملا وتخضع اإلنسية األمة حياة
قصة تعرف فأنت اإلنس، شعر من أجود شعرها وكان الشعر، تقول وكانت تتوقع، ما
الشياطني بتسمية اإلسالم بعد لهوا قد والرواة األعراب أن تعرف وأنت وهبيد. عبيد

وبعدها.» النبوة قبل الشعراء يلهمون كانوا الذين
يقال أو يقولون الجاهلية يف الشعراء أن العربي األدب يف يكتبون ومن الرواة ينقل
زعًما وسماه الجاحظ هذا روى وممن الشعر. يلهمونهم الجن من قرناء لهم إن عليهم:
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الفحل ذلك يقول شيطانًا الشعراء من فحل كل مع أن «يزعمون الحيوان:1 كتاب يف فقال
مسَحل.»2 األعىش شيطان واسم عمرو، املخبل شيطان اسم ويقولون: الشعر، لسانه عىل
زادهم «ومما قال: حتى ومنشئه الزعم هذا أصل يف كالًما النظام إسحاق أبي عن ونقل
إال األخبار وبهذه األشعار بهذه يلقون ليس أنهم فيه لهم ومد به وأغراهم الباب هذا يف
أو التصديق أو التكذيب يوجب ما بتمييز قط نفسه يأخذ لم غبيٍّا وإال مثلهم أعرابيٍّا
شعر راوية يلقوا أن وأما قط، األجناس هذه يف والتثبت التوقف سبيل يسلك ولم الشك،
عندهم أظرف كان شعره يف أكذب األعرابي كان كلما عندهم فالرواة خرب، صاحب أو

أكثر.» حديثه ومضاحيك أغلب روايته وصارت
آداب تاريخ يف زيدان جرجي املؤلف عىل املتقدمني الكتاب من لهذا تعرض وممن
املعاني إليه يوحي شيطانًا شاعر لكل أن يعتقدون العرب «كان فقال: العربية اللغة
غريب «ومن وقال: إليه.» وأوحى وخاطبه شيطانه رأى أنه منهم الشاعر يتوهم لقد حتى
الهوجل، واآلخر الهوبر أحدهما يدعى شيطانني للشعر أن الشعراء شياطني يف اعتقادهم
وزاد شعره. فسد الهوجل به انفرد ومن كالمه. وصح شعره جاد الهوبر به انفرد فمن
يسمى األعىش شيطان فكان به خاص باسم شاعر كل شيطان سموا حتى ذلك ادعاؤهم

مسحل.»
إذ العرب؛ لغة آداب كتاب يف الرافعي صادق مصطفى األستاذ أيًضا لهذا وتعرض
وذهبوا أيًضا، األعراب ذلك يف قلدوا إنما «والقصاصون فقال: الجن شعر يف فصًال عقد
عنهم تناقله وقد األخبار، له ويعقدون للجن، يزعمونه كثري شعر فلألعراب مذاهبهم،

كثرية.» وأمثلته األحاديث يف به وتظرفوا الرواة
القدماء فيه كتب مما عنهم، األشعار وتلقيهم الجن لرؤية الناس بعض فمزاعم

قصيدة: عن تكلم األدب خزانة صاحب البغدادي القادر عبد وهذا واملحدثون،

ظ��الم��ا ع��م��وا ق��ل��ت ال��ج��ن ف��ق��ال��وا أن��ت��م م��ن��ون ف��ق��ل��ت ن��ارى أت��وا

ص٧٧. ج٦ 1

ص٦٩. ج٦ 2
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وقصيدة:

ص��ب��اح��ا ع��م��وا ق��ل��ت ال��ج��ن ف��ق��ال��وا أن��ت��م م��ن��ون ف��ق��ل��ت ن��اري أت��وا

سنان بن جذع إىل منسوبة والثانية الضبي، الحارث بن سمري إىل نسبت األوىل وقال
العرب.» أكاذيب من أكذوبة الشعرين «وكال قال: ثم الغساني،

يلهمونهم شياطني للشعراء أن من يزعم ما بطالن عقل الذي هو املؤلف يكن فلم
تعد ال إذًا ديكارت. منهج ويوضع ديكارت يخلق أن قبل من أناس عليه نبه بل الشعر،

ديكارت. منهج عىل استطالعه إىل املؤلف وصل ما حساب يف النظرية هذه

استمعوا الجن بأن أنبأت الجن سورة تسمى: سورة القرآن «ويف ص٧٠: يف املؤلف قال
ودعوهم قومهم فأنذروا وعادوا ورسوله، باهلل وآمنوا قلوبهم فالنت القرآن يتلو وهو للنبي
يسرتقون السماء يف يصعدون كانوا الجن بأن أيًضا تنبئ السورة وهذه الجديد، الدين إىل
زمن قارب فلما الغيب، بأرسار وضعًفا قوة يختلف إملاًما أملوا وقد يهبطون ثم السمع،
عن السماء أخبار وانقطعت الشهب بهذه فرجموا السمع اسرتاق وبني بينهم حيل النبوة

األرض.» أهل
يؤمن ال من استطاعة يف وليس املحكمات، اآليات عليها دلت حقيقة الجن وجود
ديكارت وبُعث بحتة! غربية عقليته أصبحت ولو نفيهم عىل دليًال يقيم أن اآليات بهذه

وأجىل. املنهج هذا من أقرب منهًجا له فابتدع
نفيه يستطيع ال أنه كما الجن، له يقال كائنًا يثبت أن يستطيع ال وحده العقل إن
الواجب بعد وماذا واملمتنع، الواجب حد عن نفسه يف خارج الكائن هذا فوجود بحجة،
الربهان قام ما تحققه عىل يدل قد نفسه يف املمكن قبيل من كان وما اإلمكان، إال واملمتنع
مزيد شئت وإن برهان! من والسالم الصالة عليه محمد نبوة بعد وهل صدقه، عىل

السبيل. فإليك النظرية هذه يف غوص
معنيني: باليقني عنه يعرب الذي للعلم إن

املجرد، االحتمال صورة يف ولو خالفه العقل يجيز ال وجه عىل ثبت ما أحدهما:
يتهافت ما فكل حكيًما. صانًعا العالم لهذا وأن الجزء، من أكرب الكل بأن كاالعتقاد
له يبقي وال يطرده ما النظرية الدالئل من يجد االعتقاد لهذا املخالفة االحتماالت من

باقية. التعقل ساحة يف
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أمارة أو دليل مأخذ إىل يستند احتمال خالفه جانب يف يقوم ال بأمر اعتقاد ثانيهما:
االحتمال وتجرد دفعها. عىل قوة للعقل ليس املقتضيات عن املجردة االحتماالت ولكن
أمًرا املعلوم هذا وجعل وقوعه امتناع يف يكفي ال واألمارات الدالئل من للمعلوم املقابل
املعلوم األمر هذا أن خاصعىل دليل إقامة من بد ال بل تغيري، عليها يطرأ أو يتحول ال
واليقني بوجه. وقوعه العقول تتصور ال الذي املحال من رضب خالفه وأن حتم، أمر
بل التغيري، إمكان عنه يرتفع ال الذي النوع هذا عن يخرج ال التجريبية بالنظريات

مألوفة. غري سنة عىل املعجزة إقامة تريد عندما اإلبداع يد تغريه قد
ال الليل ظالم يف الساطع الضياء أن يعتقد وهو الدهر من حني اإلنسان عىل أتى
بمكان يتألق نوًرا الليل جناح تحت آنس فإذا النار، لهب من أو القمر طلعة من إال يكون
درجة اليقني يف يبلغ ال االعتقاد وهذا نار، شعلة أو قمر بهرة أنه يف يرتب لم بعيد
مبني األخري االعتقاد هذا فإن بنفسه، يستقل ال والبياض كالحمرة العرض بأن اعتقاده
الجرم، وهو محل يف إال الخارج إىل تربز أال بطبيعتها تقتيض العرض ماهية أن عىل
ال قضاء بذلك ويقيض املادة عن ينفرد ال والسواد البياض أن بالرضورة العقل فيدرك
فقط، التجربة عىل فقائم قمر أو نار الضياء ذلك بأن يقينه وأما احتمال، حوله يحوم
يف له يكن لم احتمال أنه إال نار أو قمر غري الضوء يكون أن احتمال من يخلو فال
ذلك أصبح وقد التجربة، عقدته الذي اليقني من يحل حتى النظر من وجه املتقدم العهد
اإلنارة عنارص من عنرص والنار القمر إىل انضم حيث العيان يف متحقًقا اليوم االحتمال

الكهرباء. وهي
الرسل معجزات من نقل فيما وكان بالكهرباء، التنوير الفيلسوف يخرتع لم فلو
إنما اإلنارة إن مرض: قلوبهم يف الذين لقال نار، تمسه أن غري من األجرام بعض إنارة

سببه. فقد متى األثر تحقيق إىل سبيل وال النار، لهب عن تنشأ
الحرام املسجد بني كما البعيدة املسافة قطع أن املعجزات يف املرتابني بعض زعم
ناظرتهم ولو العقل، يتقبله وال اإلمكان يحتمله ال أمر واحدة ليلة يف األقىص املسجد إىل
نرى إنا ويقولوا: املشاهدة، عىل يحيلوك أن سوى منهم يكن لم عقًال االمتناع وجه يف
كانوا الذي األمر وهذا وأياًما. ليايل املسافة تلك قطع يف يقيض تنقًال األجسام أرسع أن
جملة يف للناس وأخرجه إمكانه عن الصحيح العلم كشف قد املحال بوصف يذكرونه
البعيدة املسافة تقطع يجعلك أن الطيارة باخرتاع املخلوق تمكن وإذا املبرصة. الكائنات

صنًعا! وأحكم تقديًرا أبدع هي التي الخالق قدرة شأن يكون فماذا وجيزة، مدة يف
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والثقل بالخفة يوصف ما خصائص من الوزن أن يعتقدون الفالسفة أشباه وكان
من تناولها املعقول من ليس إذ معنى؛ األعراض لوزن نفهم ال وقالوا: األجسام، من
صنع أن إال راعهم وما أخرى، مرة وتنخفض تارة ترتفع كفة يف ووضعها معروضاتها
وأن املمكنات، قبيل من األعراض وزن أن وأراهم والربودة الحرارة ميزان الفيلسوف

األسواق. يف الباعة تعرفه ما غري طرًقا للوزن
وإثبات الخالق وجود عىل بربهان املطالب موقف الطبيعة عباد يقف أن علينا يهون
الرجال من املستضعفني زمرة يف ويحرشهم نفوسنا يف العجب يثري الذي ولكن الرسالة،
يلبثوا ال ثم املنطق، من بطالء ألسنتهم ويمسحوا الفالسفة زي يف يخرجوا أن والولدان
عن يضيق الفلسفة صدر أن ويزعموا محاًال، بكونه حواسهم تناله ال ما كل يصفوا أن
والتجربة. الحس طريق من إليها يرد ما إال تسع ال والفلسفة اإلمكان دائرة كأن احتماله،
الفالسفة أذناب كانت التي الحقائق من كثري عن الغطاء العرص هذا فيلسوف كشف

يكون. ال ما باسم تلقبه أن تبايل وال إنكارها إىل تعجل
يذهب حيوانًا ترشبون الذي املاء هذا يف إن والسالم: الصالة عليه النبي قال ولو
فقد هذا: كتابه يف لقال (مكرسكوب) املكربة املرآة اخرتاع قبل املؤلف هذا وولد ويجيء،
وإنما غري، ليس األخرى البالد يف ترشب التي املياه من يكن لم العربي املاء أن يظهر
ويرسب، ويطفو ويجيء يذهب حيوانًا يحمل ماء يشء كل من النقي املاء هذا بإزاء كان
له تسمع فال األذن إليه وتصغي به، تحس وال اليد وتلمسه تراه، وال األبصار فيه تفتح

حسيًسا!
أن إال رؤيتهم بإنكار العلم أهل من كثري وينادي الجن، بحقيقة مسلم كل يعتقد
رآهم أو يراهم أنه ادعى «فمن الفصل:3 كتاب يف حزم ابن قال لرسول، معجزة تكون

لهم.» معجزة فذلك السالم، عليهم األنبياء من يكون أن إال كاذب فهو

من يشبهها وما السورة هذه يقرءون والرواة القصاص يكد «فلم ص٧٠: يف املؤلف قال
استغالًال واستغلوها مذهب، كل تأويلها يف ذهبوا حتى الجن عن حديث فيها التي اآليات

السجع.» من وفنون الشعر من برضوب الجن وأنطقوا له، حد ال

ص١٢ ج٥، 3
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هذا من «والغرائب قال: حني املعنى هذا يف الرافعي صادق مصطفى األستاذ كتب
وأهل املفرسين جهلة ذكره ما بعد إال اإلسالم يف استفاضت نراها وما كثرية، النمط
جاء ما أو الجن، إىل اإلشارة من الكريم القرآن يف ورد ما تفسري يف تكلموا ممن القصص

الرشيف.»4 الحديث يف ذلك من

الخطاب: بن عمر فيه رثت شعًرا الجن قالت «وكذلك ص٧١: يف املؤلف قال

ب��أس��وق ال��ع��ض��اة ت��ه��ت��ز األرض ل��ه أظ��ل��م��ت ب��ال��م��دي��ن��ة ق��ت��ي��ل أب��ع��د

الخمسة. األبيات إلخ
وهم الجن، شعر من الكالم هذا بأن مقتنعون الروايات أصحاب أن والعجب
الشماخ إىل الشعر هذا أضافوا قد الناس بأن والسخرية اإلنكار من يشء يف يتحدثون

رضار.» بن
الذي هو «وجزء الطبقات:5 يف فقال رضار بن جزء إىل سالم ابن نسبه الشعر هذا

الخطاب: بن عمر يرثي يقول

وب��ارك��ت أم��ي��ر م��ن خ��ي��ًرا ال��ل��ه ج��زى

الخطاب: بن عمر يف يقول الذي «وجزء والشعراء:6 الشعر كتاب يف قتيبة ابن ويقول

ال��م��م��زق» األدي��م ذاك ف��ي ال��ل��ه ي��د وب��ارك��ت أم��ي��ر م��ن س��الم ع��ل��ي��ك

باألبيات الخطاب بن عمر رثى الذي هو «وجزء االشتقاق:7 كتاب يف دريد ابن وقال
إلخ.» وباركت أمري من سالم «عليك فيها: يقول التي

ص٣٧٨. ج١، العرب آداب تاريخ 4

ص٢٩. 5

ص١٧٩. 6

.١٧٤ 7
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وأورد الخطاب.» بن عمر سيدنا يرثي الشماخ «وقال الحماسة: ديوان صاحب وقال
وقال أخيه، ملزرد أنه عندي الذي رياش: أبو «وقال التربيزي: شارحه قال الشعر، هذا

رضار.» بن لجزء هو األعرابي: محمد أبو
يتعرضون وال الشماخ، أو مزرد أو جزء إىل األبيات يعزون األدب علماء فأولئك
عزاها األغاني وصاحب الشماخ، إىل يعزوها بمن يتهكموا أن عن فضًال الجن، إىل لعزوها
ولم الخطاب، ابن عىل الجن نوح من إنها تقول: التي الرواية ذكر ثم رضار، بن جزء إىل

الشماخ. إىل أضافوها الناس بأن السخرية من يشء يف يتحدث
الواهية الروايات عىل يقبض رأيته ملا العلم يف البحث غري مأرب للمؤلف يكن لم فلو
كلمتهم. عليه وتواردت بحثهم إليه انتهى الذي األمر كأنها الروايات أصحاب إىل وينسبها

األخبار من وانتحلوا رووا فيما القرآن عىل اعتمدوا واملنتحلني القصاص أن املؤلف ذكر
يحدثنا «فالقرآن ص٧٢: يف قال ثم والرهبان األحبار إىل تضاف التي واألحاديث واألشعار
أن فيجب فإذن واإلنجيل، التوراة يف عندهم مكتوبًا النبي يجدون والنصارى اليهود بأن
األحبار من املخلصني أن ليثبت الشعر من بها يتصل وما واألساطري القصص تخرتع
يظل أن قبل حتى به اإليمان إىل الناس ويدعون النبي بعثة يتوقعون كانوا والرهبان

زمانه.» الناس
واإلنجيل، التوراة يف مكتوب والسالم الصالة عليه النبي أن املنزَّل الكتاب نبَّأ
هذا بأن يقينًا نفسه امتألت حتى النبوة دالئل يف نظره ألقى من النبأ بهذا ويصدق
بنصوص منهما وأتوا واإلنجيل التوراة مستنرية طائفة درست وقد للناس، بالغ القرآن
أقرب ومن وهداية. حكمة نهار والغواية الجهالة ليل قلب الذي النبي هذا إال لها تأويل ال
«دين كتاب يف البحث هذا تناول فقد صدقي توفيق محمد الدكتور عهًدا الباحثني هؤالء

الجديد».9 العهد كتب يف «نظرة وكتاب أنبيائه»8 كتب يف هللا
ومنها أسطورة، هو ما فمنها الصدد، هذا يف الواردة اآلثار من القرآن عىل زاد ما أما
إىل يسلك أن املؤلف استطاع وإن قائمة، رواية به جاءت ما ومنها واهية، قصص هو ما
تنالها ال أخرى آيات للنبوة فإن وإياها، فدونه علمية، سرية الرواية هذه أمثال يف الطعن

الطاعنني. أيدي

ص١١٧–١٣٤. من 8

ص٧٧-٧٨. 9
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بني صفوة يكون أن يجب النبي بأن الناس اقتنع ما «فألمر ص٧٢: يف املؤلف قال
صفوة مناف عبد بنو يكون وأن مناف، عبد بني صفوة هاشم بنو يكون وأن هاشم،
عدنان، صفوة ومرض مرض، صفوة وقريش قريش، صفوة قيص تكون وأن قيص، بني

اإلنسانية.» صفوة والعرب العرب، صفوة وعدنان
الرجال أعاظم عىل ويرضيه وجوهها، فيخمش الحقائق عىل قلمه املؤلف يرسل
مقام عىل إنحاءه يعدون الناس أصبح حتى الخلق هذا به اشتد وقد أعراضها، من فينال
سريته. يف الريبة إىل داعيًا الشخص عىل ثناءه يجعلون وكادوا رفعته، عىل أمارة بالعيب
الخليقة أكمل مقام عىل يحوم أن إىل الغرور به تطوح كيف القلم ذلك إىل ترون أال

هدى! غري إىل النازعة الروح تلك عليه تميل بما نحوه فيقذف
اإلنسانية؛ صفوة بل هاشم بني صفوة — عليه هللا صلوات — محمًدا بأن الناس قنع
ولسانه يده عىل جرى ما وألن صاحبها، بوفاة طويت صحيفة أبدع حياته صحيفة ألن

بعده. من جاء إنسان أو تقدمه إنسان بمثله يأت لم وإصالح حكمة من
كنانة وأن كنانة، صفوة قريًشا وأن قريش، صفوة هاشم بني أن الناس ويرى
من واملسموع مسلم، اإلمام صحيح يف املروي للحديث بهذا وقنعوا إسماعيل، ولد صفوة
من قريًشا واصطفى إسماعيل ولد من كنانة اصطفى هللا «إن وهو: لهجة، الناس أصدق

هاشم.» بني من واصطفاني هاشم، بني قريش من واصطفى كنانة،
ولم حديثًا، أنكر لقلنا بعدهم، ومن هاشم بني بني املفاضلة إىل غمزه املؤلف وجه فلو
الصم يهاجمه مثلما العلمي البحث من املجرد باإلنكار الحديث مهاجمة عىل إال نؤاخذه
أن ظمأه يشف ولم مسلم، صحيح يف حديثًا ينكر بأن يقنع لم ولكنه يعقلون، ال الذين
والسالم الصالة عليه النبي أن عقيدة يف غمزة يضع فجعل بالكذب، القرآن ساحة يرمي
صلة لها تكون أن دون — كتابه يف املغامز هذه بث عىل وحرصه هاشم. بني صفوة
الذي اإلسالم من االنتقام تريد عاطفة تأثري تحت يكتب أنه عىل شاهد — العلمي بالبحث
أدبًا. السفه وبدل رشًدا الغي مكان وجعل الباغية والشهوة الخارسة العقيدة عىل قىض

يرفع ما والسالم الصالة عليه النبي أرسة إىل يضيفون القصاص بأن املؤلف تحدث
وأتى الشعر، يستتبع القصص هذا وأن العرب. وعىل قومهم عىل تفوقهم ويثبت شأنهم
هذين قصاص بني الخصومة وأن هاشم وبني أمية بني بني يشتد كان التنافس أن عىل
األمر هذا أن وذكر تكثر، كانت واألشعار واألخبار الروايات وأن تشتد، كانت الحزبني
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ثم كلها، القرشية األرستقراطية فيه تشاركهم بل هاشم وبني أمية بني عىل يقترص ال
وتغري واألشعار األخبار تنتحل اختالفها عىل القرشية فالبطون «وإذن ص٧٣: يف قال

بانتحالها.» القصاص وغري القصاص
استخلصها املؤلف أن ظنه يف فيقع الجملة هذه عىل املنطق بصناعة امللم القارئ يمر
بشاهد ولو يظفر فال حديث من تقدمها البرصفيما فريجع سابقة، مقدمات من كالنتيجة
وغري القصاص وأغرت واألشعار األخبار انتحلت اختالفها عىل القرشية البطون أن عىل

بانتحالها. القصاص
انتحل كيف يرينا مثًال بطن لكل ورضب فبطنًا، بطنًا قريش بطون املؤلف عد هل
تثبت برواية املؤلف جاء هل بانتحاله؟ القصاص وغري القصاص أغرى أو شعًرا أو خربًا
القصاص القصاصوغري وتغري واألشعار األخبار تنتحل اختالفها عىل قريش بطون أن

بانتحالها؟
يف أخرجها دعوى هي إنما الواسعة العبارة هذه إذن ذاك، وال هذا املؤلف يفعل لم

بنتيجة. هي وما نتيجة، صورة

تنظر أن تستطيع فأنت األمثال. لك أرضب أن إىل حاجة يف «ولست ص٧٤: يف املؤلف قال
وأن الكثري. اليشء كله هذا من لرتى والتاريخ السري كتب من وغريها هشام ابن سرية يف
انتحال عىل تحث كانت قريش بطون أن من إليه ذهبت ما يوضح واحًدا مثًال لك أرضب
«تحدث فقال: املثل هذا وذكر هاشمية.» أو كانت أموية املالكة لألرسة منافسة الشعر
عبد بن بكر أبو يل قال قال: نهشل أبي بن العزيز عبد عن له بإسناد األغاني صاحب
درهم آالف أربعة هذه خال يا مغرًما: منه أطلب وجئته هشام بن الحارث بن الرحمن
املؤلف وساق ملسو هيلع هللا ىلص.» هللا رسول ينشدها حسانًا سمعت وقل األربعة األبيات هذه وأنشد
قل نهشل: أبي بن العزيز لعبد قال بكر أبا بأن تنتهي وهي األغاني10 يف املعروفة القصة
املبدوءة العرشة األبيات فقال أمية وبني — املغرية ابن يعني — هشاًما بها تمدح أبياتًا

ببيت:

بوالق. طبع ص٣٠ ج١، 10
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س��ه��م ب��ن��ي أخ��ت ل��دت و ق��وم ل��ل��ه أال

يف منسوبة اآلن فهي قال الزبعري، ابن قالها قل بكر: أبو له قال بها جاءه وملا
الزبعرى. ابن إىل الناس كتب

الحارث بن الرحمن عبد بن]11 بكر [أبي إىل «فانظر وقال: القصة املؤلف رسد
يكفيه ال ثم حسان، عىل الشعر وينتحل يكذب أن عىل صاحبه أراد كيف هشام بن
كل النبي، يدي بني الشعر هذا ينشد حسانًا سمع أنه صاحبه يذيع حتى االنتحال هذا
هللا عبد الشعر ينحل أن عىل األمر آخر «فيتفقان قال: ثم درهم.» آالف بأربعة ذلك

كثري.» هذا ومثل قريش. شاعر الزبعري بن
ديكارت، منهج ولعن نيسديكارت، رغبته، مثال يف مصوغة قصة عىل املؤلف عثر إذا
يبني وانطلق تلمس، ويد يفقه وقلب تسمع، بأذن شهدها من حديث بها يحدثك وأخذ

يرىض. حتى منها ويستنبط عليها
األغاني صاحب ونقل الزبعري، بن هللا عبد إىل الناس كتب يف منسوبة القصيدة
عن أيًضا بسنده ونقل قائلها،12 ربيعة أبي بن عمر أن طلحة بن محمد إىل بسنده
ما الرحمن عبد بن بكر أبي إىل وعزا قالها، الذي هو أنه نهشل» أبي بن العزيز «عبد

عزا.
نهشل» أبي بن العزيز «عبد يسميه ومن هذا بكر أبي قصة عىل املؤلف وقف ما
وقعت الذي تحريفها عىل مطوية أشباهها إىل وضمها والشمال، باليمني اعتنقها حتى
فوق منزلتها هللا جعل أمة عىل التطاول يحاول من يفعل وكذلك األغاني، نسخة فيه

السماكني.
الشعراء يف أن األغاني من النسخة هذه غري يف بالجامعة اآلداب أستاذ وجد هل
يسميه الذي هذا عن شيئًا يعرف ال هو نهشل»؟ أبي بن العزيز «عبد يسمى: من
صاحب أن يديه بني وقعت التي األغاني نسخة يف أن سوى نهشل» أبي بن العزيز «عبد
انتحال عىل وتشتمل الرحمن عبد بن بكر أبي شأن من تحط قصة حكى االسم هذا

الزبعري. ابن إىل وعزوه شعر،

الجاهيل. الشعر يف لكتاب الناسخ قلم من ساقطة 11

ص٣١. ج١، 12
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ثابت أبي بن العزيز عبد «عن نصه: ما األغاني كتاب من القصة هذه سند يف ورد
عبد بن محمد أن املؤلف ففهم إلخ.» أبيه عن نهشل أبي بن العزيز عبد بن محمد عن
يا الرحمن: عبد بن بكر أبو له قال أنه نهشل أبي بن العزيز عبد أبيه عن روى العزيز

إلخ. آالف أربعة هذه خال!
العزيز عبد يسمى من الشعراء يف لكان املساق هذا عىل ثابتة القصة كانت ولو
الشعر دواوين تبحث ولكنك أيًضا، االسم بهذا يسمى من الصحابة ويف نهشل، أبي بن
املبسوطة الكتب وتفحص نهشل» أبي بن العزيز «عبد يسمى شاعًرا تجد فال األدب وكتب
العزيز عبد يسمى صحابيٍّا تجد فال آثارهم واستقصاء الصحابة أسماء إحصاء يف
عن العزيز عبد بن محمد «عن مخطوطة:13 نسخ يف العبارة وأصل نهشل. أبي بن
حني املؤلف، منها نقل التي األغاني نسخة يف جاءت وكذلك أبيه.» عن نهشل أبي ابن
محمد إىل أيًضا ينتهي آخر بسند ص٣١ يف القصة عن الحديث األغاني صاحب أعاد

نهشل. أبي ابن عن العزيز عبد بن
أمران: قبولها يف اعرتضنا النقد، محك عىل وسندها القصة هذه وضعنا وإذا

توارد وقد ثابت، أبي ابن وهو عمران، بن العزيز عبد عىل يدور السند أن أولهما:
كان إنما بثقة، «ليس شأنه: يف معني بن يحيى قال روايته. يف الطعن عىل العلم أهل
حديثه ليس أحسابهم، يف ويطعن الناس يشتم كان ببغداد ورأيته شعر، صاحب
وضعفه حديثًا.» عنه حدثت إن بدنة «عيلَّ الذهيل: يحيى أبو الحافظ وقال بيشء.»
«امتنع حاتم: أبي ابن وقال حديثه.» يكتب ال الحديث «منكر البخاري: وقال ا. جدٍّ
عىل املناكري «يروي حبان: ابن وقال عنه.» الرواية وترك حديثه قراءة من زرعة أبو

املشاهري.»
الحديث، من ثابت أبي بن العزيز عبد يرويه بما الثقة بعدم األعالم هؤالء فشهادة

الناس. كتب يف ما تخالف التي القصة هذه من ريبة يف تجعلنا
الفقهاء وأحد النابغني سادات من كان الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبا أن ثانيهما:
عىل واملؤرخني الحديث أهل كلمة تضافرت وقد والتقوى، بالعلم إليهم املشار السبعة
يسمى وصالته صيامه لكثرة وكان بسوء، أحد قلم يمسه ولم السرية باستقامة وصفه

م. أدب ٨ رقم الكتب بدار فاضل مصطفى ونسخة التيمورية، النسخة 13
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بأهل أفعله بالسوء ألهم إني ويقول: يكرمه مروان بن امللك عبد وكان قريش، راهب
منه. فأستحي بكر أبا فأذكر املدينة

ترميه قصة قبول من تبعدنا املنزلة هذه إىل واالستقامة بالعلم بكر أبي فشهرة
بكر كأبي رجل يف املظنون بل كذبًا. ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن يحدث أن عىل شاعر بمحاولة
الجاهلية فخر عن ويستغني القصة يف البادية السخافة هذه عن يرتفع أن الرحمن عبد بن

وجاه. وحسب وتقوى علم من هللا آتاه بما
سرية وكانت ثقة، غري الراوي وكان الناس، كتب يف ما خالف عىل رواية جاءت وإذا
الرواية لهذه يبق لم إليه، ينسب ما وصمة عن بعيدة املتهم الراوي عنه تحدث الذي هذا

عليها. مأسوف غري تسقط أن إال الشاذة

القديمة األمم أخبار إىل الرواة يضيفه ما الشعر انتحال يف الدين تأثري من أن املؤلف ذكر
يضاف مما يشبهه وما هذا أن أثبت حني نقده كفاه قد سالم ابن إن وقال: وثمود كعاد
أصحاب من إليه ومن إسحاق «وابن ص٧٦: يف قال ثم منتحل، موضوع وحمري تبع إىل
يضيفون هم وإنما وحمري، وتبع وثمود عاد إىل يضيفونه بالشعر يكتفون ال القصص
من ونظن قابيل. أخوه قتله حني هابيل رثى أنه يزعمون فهم نفسه، آدم إىل الشعر

السخف.» من النحو هذا عند نقف أن واإلمالل اإلطالة
فهذا العلم. أهل من كثري أنكره قد السالم عليه آدم إىل ينسب الذي الشعر هذا
وقال ملحون.» منحول إال الشعر وما بحت كذب «هو شأنه: يف يقول الكشاف صاحب
يليق ال الركاكة غاية يف الشعر ذلك فإن قاله فيما الكشاف صاحب صدق «ولقد الرازي:
ذكره ما «هذا وقال: الزمان مرآة يف الجوزي ابن سبط الشعر هذا وأورد بالحمقى.» إال
إن قال من وقال: الشعر، هذا عباس ابن أنكر وقد مزخرف، ركيك شعر وهو الثعلبي
عىل نبهوا قد والتفسري األدب علماء كان وإذا ورسوله.» هللا عىل كذب فقد شعًرا قال آدم
يف للمؤلف مزية فال مصطنع منحول وحمري وتبع وثمود وعاد آدم إىل املضاف الشعر أن
يتعرض لم آدم شعر أن القارئ نفس يف تضع صورة يف الكالم ساق أنه إال هذا حديثه

قبله. أحد إلنكاره

القرآن ألفاظ عىل واملفرسون الرواة به يستشهد الذي الشعر عن الحديث إىل املؤلف عاد
بيشء القرآن كلمات من كلمة كل عىل يستشهدوا أن عىل «فحرصوا قال: حتى ومعانيه

عربيتها.» يف الشك إىل سبيل ال عربية القرآنية الكلمة هذه أن يثبت العرب شعر من
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نص هناك كان إذا أنه نعتقد أننا وهو واحًدا شيئًا نعيد «وإنما ص٧٧: يف وقال
القرآن: فهو العربية، للغة مصدر أوثق لذلك وهو ريبًا، وال شكٍّا لغته تقبل ال عربي
بدل الجاهيل الشعر يسمونه ما صحة عىل يستشهد أن يجب وألفاظه القرآن وبنصوص
عالم إىل الشك يترسب كيف أفهم ولست القرآن. نصوص عىل الشعر بهذا نستشهد أن
النبي أيام العرب عرف ما عىل ونظمه وأساليبه ألفاظه واستقامة القرآن عربية يف جاد

وأسلوب.» ونظم لفظ من
فإن العرب شعر من بيشء القرآن كلمات من كلمة كل عىل العلماء يستشهد لم
لنا سبقت وقد شاهد، إىل إعرابه وجه أو معناه تقرير يف يحتاج ال ظاهر كالمه أغلب
النحاة بعض عىل أنكراه فيما حزم وابن الرازي قال ما لكم ونقلنا الصدد، هذا يف كلمة
شيئًا نعيد وإنما بالقرآن، االستشهاد يف توقفهم أو بالشعر القرآن عىل االستشهاد من
الصانع أنه املؤلف وزعم قديم، رأي القرآن عىل بالشعر االحتجاج إنكار أن وهو واحًدا
أن حد إىل تاريخها يغري أن اآلداب ألستاذ كان وما العربية، اللغة أدب تاريخ يف تغيريٌ له
الرابعة املائة ابن ويجعله الخامسة أو الرابعة أو الثالثة املائة يف نشأ الذي الرأي يأخذ
أو الرازي أن لطالبه يدَّعي أن من جناية بأقل اآلراء تاريخ يف الترصف وليس عرش.

يرزقون. أحياء زالوا ال وأنهم العرص هذا علماء من األنباري بن بكر أبا أو حزم ابن
غريب عىل االحتجاُج كثريًا والتابعني الصحابة عن جاء «قد األنباري: بكر أبو يقول
فعلتم إذا وقالوا: ذلك النحويني عىل لهم علم ال جماعة وأنكر بالشعر، ومشكله القرآن
وهو القرآن، عىل بالشعر يحتج أن يجوز وكيف قالوا: للقرآن. أصًال الشعر جعلتم ذلك
أصًال الشعر جعلنا أنَّا من زعموه كما األمر «وليس قال: ثم والحديث.» القرآن يف مذموم
َجَعْلنَاُه ﴿إِنَّا قال: تعاىل هللا ألن بالشعر؛ القرآن من الغريب الحرف تبيني أردنا بل للقرآن

ِبنٍي﴾.»14 مُّ َعَرِبيٍّ ﴿ِبلَِساٍن وقال: َعَرِبيٍّا﴾ ُقرْآنًا
علم ال جماعة جواب يف األنباري بن بكر أبو قال بما ثقة يزيدك حديثًا شئت وإن

الحديث: فإليك لهم،
ال الكلمات وهذه الناس، من الجمهور يعرفها مفردة معان ذات كلمات القرآن يف

النثر. أو الشعر من بيشء عليها االستشهاد إىل اآلية مفرس يحتاج

ص١٤٩. ج١، اإلتقان 14
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يف متداول معروف هو ما املعاني هذه ومن متعددة، معان ذات كلمات القرآن ويف
هذه مثل يحمل أن املفرس نظر يف البالغة اقتضت فإذا كذلك، ليس ما ومنها االستعمال،
أو بمنظوم االستشهاد إىل احتاج الجمهور لدى املعروف املعنى غري معنى عىل الكلمات
يقف لم من التفسري قبول يف يرتدد ال حتى واضحة، املعنى هذا عىل داللته تكون منثور

الجمهور. لدى مألوف هو ما غري يف عربية تستعمل قد الكلمة هذه أن عىل
من بيشء االستشهاد إىل معناها بيان عند املفرس يحتاج غريبة كلمات القرآن ويف
العربي اللسان حدود عن يخرج لم التفسري أن العلم طالب يعلم حتى العرب كالم
مطلق أحد فيه يشك ال هذا فإن عربي، القرآن أن إىل ال التفسري صحة إىل فيطمنئ

شاء. بمن ويلتقي شاء أنى يطوف الرجلني
يختلف اآلية معنى أن الواضح ومن اإلعراب، من أوجًها تحتمل آيات القرآن ويف
أثبت أو بالبالغة أليق يراه وجًها اإلعراب من املفرس يختار فقد إعرابها، وجه باختالف
لبعض معهود غري عربي حكم إىل يستند اإلعراب من الوجه هذا ويكون املعنى، بحكمة
هذا دفع إىل فيعمد عربية صحيًحا الوجه هذا يكون ألن إنكارهم فيخىش العلم، أهل

اإلعراب. من إليه ذهب ما صحة عىل العرب لسان من شاهد بإقامة اإلنكار
أو يخطئ املستشهد أن أما معقولة، دواع عىل قائم القرآن عىل بالشعر فاالستشهاد
أخرى. مقالة يف لك سنفصله آخر بحث فذلك ينتحله، أو الصادق باملثل يأتي يصيب،

التأويل وأصحاب العلماء أن وهي أخرى مسألة هناك «وإنما ص٧٧: يف املؤلف قال
نصوصه، وتأويل القرآن فهم عىل األحيان من كثري يف يتفقوا لم خاص بنوع املوايل من
خصومات نشأت الخصومات هذه وعن والتفسري. التأويل يف خصومات بينهم فكانت

الترشيع.» وأصحاب الفقهاء بني أخرى
األحكام يف االجتهاد درجة تبلغ لم طائفة طائفتان: القرآن يفرس أن له يحق من
األربعة، كاألئمة االجتهاد درجة بلغت وطائفة والزمخرشي. والزجاج كسيبويه الرشعية
يف يتفقه بحيث اللسان علوم يف راسخة بمكانة يكون أن املجتهد رشوط يف املأخوذ ومن
لغوي حكم يف اختالًفا وجد ومتى علمه، مقتىض عىل الحكم ويفصل بنفسه، اآلية معنى
غري عىل اآلراء أحد إىل يستند أو الحائر وقفة يقف وال الحقيقة، الستطالع نظره جرد

بينة.
ا جدٍّ واسًعا زمانًا يستدعي ال العربي اللسان علم يف االجتهاد منزلة الفقيه وإدراك
يقتيض الذي فإن األحكام، يف االجتهاد سبيل يف كئود لعقبة إقامٌة اشرتاطه إن يقال: حتى
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آثارها وتقيص العلوم هذه يف التوغل هو العمر معظم عىل يأتي قد وزمانًا متواصًال بحثًا
قوية ملكة إحراز عىل زائد أمر وهذا أحكامها، وتفصيل أدلتها بسط يف التوسع ثم

خالف. تفصيل أو بحث تحقيق إىل الحاجة عند إليها يرجع نافذة وبصرية
الترشيع أصحاب املؤلف سماهم الذين املجتهدين خصومات تكون أن يصح فال
بتأويل يثق ال املجتهد فإن املوايل، غري أو املوايل من التأويل أصحاب خصومات عن ناشئة

مستقل. بنظر اآلية من يفهمه ما عىل الحكم يبني وإنما غريه،

ص٧٨: يف وقال الجاهيل، الشعر من العلماء ينتحل ما كثرة عن يتحدث املؤلف انساَب
ينقضون املقاالت من املعتزلة وغري الجاهليني. العرب بشعر مذاهبهم يثبتون «فاملعتزلة
الشطر هذا أمام مثيل ضاحك أنك إال أرى وما الجاهليني، شعر عىل معتمدين املعتزلة آراء
علمه، هو واألرض السماوات وسع الذي هللا كريس أن ليثبت املعتزلة بعض رواه الذي

مخلوق.» هللا علم بكريس15 «وال طبًعا): (املجهول الشاعر قول هو الشطر وهذا
إىل يردوه أن يريدون تفسري، بأعجب القرآن «وفرسوا التأويل: يف قتيبة ابن يقول
ُكْرِسيُُّه ﴿َوِسَع تعاىل: قوله يف منهم فريق فقال نحلهم، عىل التأويل ويحملوا مذاهبهم،
«وال الشاعر: قول وهو يُعرف، ال بشاهد ذلك عىل وجاءوا علمه، أي َواْألَْرَض﴾ َماَواِت السَّ

مخلوق.» هللا علم بكريسء
«وهنا العربية: اللغة آداب تاريخ كتاب يف الرافعي صادق مصطفى األستاذ وقال
واملتكلمني املعتزلة بعض يولده ما وهو الثالث، القرن يف نشأ الشواهد من ثالث رضب
هذا عىل وساق عامة.» يومئذ فيهم الشعر رواية وكانت مذاهبهم، عىل به لالستشهاد
للجاحظ. الحيوان كتاب من آخر مثاًال إليه وأضاف آنًفا، إليك امللقى قتيبة ابن الكالم

يف نبحث أن نريد وال املؤلف، قبل العلم أهل نقده مما هذا إن نقول: أن نريد ال
يعرف، ال أم الرافعي، األستاذ ذكره الذي هذا غري مثاًال الغرض لهذا يعرف املؤلف أن
يسوق ثم الجاهليني، آراء عىل يعتمدون املعتزلة أن يدعي املؤلف إن أقول: أن أريد وإنما
يعرف.» ال «بشاهد قتيبة: ابن قال كما طبًعا» «املجهول بأنه قائله ويصف الشاهد
أو كان جاهليٍّا العربي بالشعر االستشهاد عادتهم وكانت باسمه، القائل يذكروا لم وإذا

الجاهليني؟ إىل الشاهد هذا نسبوا أنهم املؤلف علم أين فمن إسالميٍّا،

«بكريسء». والصواب الناسخ من تحريف ولعله الجاهيل، الشعر كتاب يف كذا 15
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ما «ألمر ص٧٩: يف قال ثم كثري الجاهليني عىل العلم أصحاب كذب بأن املؤلف تحدث
حتى العرب إىل يشء كل يرد أن الناس من فريق عند العبايس العرص يف البدع كان
كان وإذا وغريهم. والروم الفرس من املغلوبون بها جاء أو استحدثت التي األشياء
الحيوان كتاب يف نظرت إذا وأنت حد. الجاهليني عىل الشعر النتحال فليس كذلك األمر

ويرضيك.» يقنعك ما االنتحال هذا من رأيت للجاحظ
كتاب يف يكتبه من كل من جاهيل أنه عىل الشعر يأخذون العلم أهل يكن لم
مآخذه تتعدد أو الثقات يرويه الذي هذا بني يفرقون كانوا بل مجلس، يف ينشده أو
هذا ومن ثقة، عىل يجدوهم فلم نقدوهم أناس يرويه ما وبني واملعلقات كاملفضليات
عىل به يستعان مما وأدبه أحاديثه يعدون كانوا فإنهم الجاحظ، بروايته ينفرد ما النوع
بسطة أوتي «وكان الجاحظ: يصف تهذيبه مقدمة يف األزهري منصور أبو قال السمر،
بلغات املعرفة أهل أن غري فنونه، يف واسًعا ومجاًال خطابه، يف عذبًا وبيانًا لسانه، يف
مجلس يف ذكره جرى أنه الزاهد عمرو أبو وأخرب دفعوه، الصدق وعن ذموه، العرب
بأن وينبئك مأمون.» وال ثقة غري فإنه الجاحظ ذكر عن «اعزبوا فقال: يحيى بن أحمد
ونحوهم امللوك عند به يسمر فيما ويعدونه بروايته يثقون ال ما العربية األشعار هذه من
مصنوع أنه هذا يف اختالف «وال لبيد: إىل ينسبان بيتني ساق أن بعد سالم ابن قول

تستقيص». ال وامللوك امللوك، عند السمر عىل بها ويستعان األحاديث به تكثر
أهل به يثق ال بروايته وينفرد الشعر من الحيوان كتاب نحو يف الجاحظ يرويه فما
وإنما لغوية قاعدة أو حكم تقرير يف عليه يعولون وال تاريًخا، عليه يبنون وال العلم

قائله. غري إىل معزوٍّا كان وإن اللسان أدب من وهو أدب، إنه حيث من يقرأونه

فنونًا، الجاهليني إىل وإضافته الشعر انتحال يف الدينية العواطف لتأثري أن املؤلف ذكر
الفنون هذه أعظم عن يتحدث أن اآلن ويريد الهينة، فنونها قبل من به تحدث ما وأن
وأصحاب املسلمني بني الدين يف الجدال استؤنف عندما ظهر الذي النوع هذا وهو كلها
هذا يف املجادلون «وذهب ص٨٠: يف قال ثم والنصارى. اليهود سيما وال األخرى، امللل
من يشء يف بعضها إىل نشري أن نحب غرابة من تخلو ال مذاهب الخصومة من النوع
أن قبل كانت العرب بالد يف أولية لإلسالم أن يثبتوا أن أرادوا فقد املسلمون أما اإليجاز.
أوحاه الذي الحق الدين خالصة هي وصفوته اإلسالمي الدين خالصة وأن النبي، يبعث
أخذوه باإلسالم يدينون قوًما اإلسالم قبل نجد أن غريبًا فليس قبل. من األنبياء إىل هللا

القرآن.» قبل أوحيت التي السماوية الكتب هذه من
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النازلني العرب وأن الحرام، البيت بنى السالم عليه إبراهيم بأن القرآن يرصح
تتحدان اإلسالم ورشيعة رشيعته وأن رشيعة، الرسول لهذا وأن ذريته، من مكة حول
نطقت واآلداب العقائد يف امللتني والتحاد واآلداب، األحكام وبعض الخالص التوحيد يف
َعَليُْكْم َجَعَل ﴿َوَما تعاىل: هللا فقال السالم، عليه إبراهيم ملة هو اإلسالم دين بأن اآليات
إِبَْراِهيَم ِملََّة َفاتَِّبُعوا هللاُ َصَدَق ﴿ُقْل وقال: إِبَْراِهيَم﴾ أَِبيُكْم لََّة مِّ ۚ َحَرٍج ِمْن يِن الدِّ ِيف
َحِنيًفا﴾. إِبَْراِهيَم لََّة مِّ ِقيًَما ِدينًا ْستَِقيٍم مُّ اٍط ِرصَ إَِىلٰ َربِّي َهَداِني إِنَِّني ﴿ُقْل وقال: َحِنيًفا﴾
يريدون املسلمني أن ال القرآن بنص ثابت العرب بالد يف أولية لإلسالم أن فمعنى

إثباته.
األنبياء إىل هللا أوحاه الذي الحق الدين هو اإلسالمي الدين إن يقول: أيًضا والقرآن
يقول ورأيتموه السالم، عليه إبراهيم ملة اإلسالم دين يسمي كيف رأيتموه فقد قبل من
ِبَها يَْكُفْر َفِإن ۚ َة َوالنُّبُوَّ َواْلُحْكَم اْلِكتَاَب آتَيْنَاُهُم الَِّذيَن ﴿أُوٰلَِئَك عليه: هللا صلوات ملحمد
اْقتَِدْه﴾. َفِبُهَداُهُم ۖ هللاُ َهَدى الَِّذيَن أُوٰلَِئَك * ِبَكاِفِريَن ِبَها لَّيُْسوا َقْوًما ِبَها ْلنَا َوكَّ َفَقْد ُؤَالءِ ـٰ َه
يدعو ما عىل إليه يدعون ما بيان يف ويأتي قبل، من األنبياء قصص يسوق هو ثم
ال هللا غري أن واعتقاد بالعبادة، الخالق واختصاص الخالص، التوحيد من اإلسالم إليه

فاضلة. وأخالق رفيعة آداب من هذا يشاكل ما إىل نفًعا، وال ا رضٍّ يملك
وليس نفيه يريد واملؤلف القرآن، يقوله إنما املسلمني إلرادة املؤلف يعزوه الذي فهذا
واإلنكار التهكم نحو من الجاحدين قدماء من تعلمه ما غري حجة من النفي هذا عىل له

حجة. تكون أن تشبه وشبهة حجة كل من عاريًا يأتيك الذي

واإلنجيل التوراة يذكر فهو الكتب، هذه عن يحدثنا «والقرآن ص٨٠: يف املؤلف قال
صحف هو آخر شيئًا واإلنجيل التوراة غري يذكر وهو والنصارى: اليهود فيهما ويجادل

الصحيح.» معناها نتبني أن اآلن إىل نستطع لم التي الحنيفية هذه هو إبراهيم،
من يحكيه بما القرآن ودل السالم، عليه إبراهيم نبوة عىل الثالثة األديان اتفقت
ومكارم التوحيد إىل يدعو كان أنه رشيعته آداب من عليه يأتي وما لقومه محاجته
نسبة الحنيفية، ملته سميت وكذلك مستقيًما، أي حنيًفا، سمي املعنى ولهذا األخالق،
سمي وإنما حنيفية، سماوية رشيعة وكل حنيف، نبي وكل املستقيم، وهو الحنيف إىل
إبراهيم ملة عىل أنهم يدعون من خطأ عىل تنبيًها حنيفية وملته حنيًفا السالم عليه إبراهيم
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ويتبع ﴿َحِنيًفا﴾ بقوله: يصفه القرآن نرى ولذلك مستقيمة، غري شاكلة عىل يعملون وهم
ِكنَي﴾. اْلُمْرشِ ِمَن َكاَن ﴿َوَما بقوله: الوصف هذا

ينادي فالقرآن القرآن، من الحنيفية معنى يتبني أن يستطع لم أنه املؤلف أراد فإن
ناحية من يتبينه أن يستطع لم أنه أراد وإن بيان، بأفصح عنه ويعرب املعنى هذا عىل
والطبيعية. الرياضية كالعلوم يتبينه أن يستطيع ال ما إىل فليدعه القرآن، ناحية غري

إبراهيم دين إىل خالصته يف اإلسالم يردون املسلمون أخذ «فقد ص٨٠: يف املؤلف قال
والنصارى.» اليهود دين من وأنقى أقدم هو الذي هذا

واألديان السالم، عليه إبراهيم دين إىل خالصته يف اإلسالم يرد الذي هو القرآن
متماثلة الجهة هذه من وهي بالعبادة، وإفراده هللا توحيد إىل الدعوة يف تشرتك السماوية
خلوصه إىل ينظر حيث إال دين من أنقى دينًا إن يقال: وال آخر، عىل دين فيها يفضل ال
من فيها ما بكثرة األديان تتفاضل وإنما حقائقه، معرفة إىل الطريق يطمس تحريف من
وتتفاوت األمم، مصالح من االجتماعية أصولها تحت ينطوي ما وبسعة وموعظة، حكمة

خالدة. آيات من بها املبعوث صدق عىل يدل بما

اإلسالم أن فكرة وبعده اإلسالم ظهور أثناء العرب يف «وشاعت ص٨١: يف املؤلف قال
يف العرب دين كان قد هذا إبراهيم دين أن يعتقدون أخذوا هنا ومن إبراهيم. دين يجدد
األوثان.» عبادة إىل وانرصفت املضلون به أضلها ملا عنه أعرضت ثم العصور، من عرص
إبراهيم عليه كان الذي الحق الدين إىل يهدي اإلسالم بأن ينبئنا الذي هو القرآن
يف يزل لم الذين الرسل أقدم فألنه السالم عليه إبراهيم ذكر وإذا األنبياء، من وغريه
من والوثنيون والنصارى اليهود بها يعرتف نبوته ألن أو رشيعتهم، إىل ينتمي من األمم

واإلنجيل. التوراة يوافق مما أكثر رشيعته آداب يوافق اإلسالم ألن أو جميًعا، العرب
العرب يف شاعت فكرة السالم عليه إبراهيم لدين اإلسالم تجديد أن املؤلف فدعوى
حرمة، للدين يرى وال ا، حقٍّ للتاريخ يرعى ال من نزعة هي إنما اإلسالم، ظهور أثناء
قوم من كانوا وإن النغمة هذه تلذ طائفة يديه بني أو خلفه أن يحس من يفعل وكذلك

يعلمون. ال
بما تحدثوا البعثة قبل العرب من أفراًدا أن من الرواية به جاءت ما املؤلف ذكر
هو إبراهيم ودين إبراهيم، أتباع فهم يسري، ذلك «وتأويل ص٨١: يف وقال اإلسالم يشبه
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وضعت قد الناس هؤالء فأحاديث أيًضا، يسري العلمية الوجهة من هذا وتفسري اإلسالم.
قدمة العرب بالد يف لإلسالم أن ليثبت إال ليشء ال اإلسالم، بعد حمًال عليهم وحملت لهم

وسابقة.»
وضًعا وضعت أنها بدعوى روايات أو رواية إنكار يف يكتفي أال بجد الباحث شأن
يفعل واملؤلف العلمية. الوجهة من لها تفسريًا الدعوى هذه يسمي ثم حمًال، وحملت
أن هو إنما بالتصدية الهواء له تدق التي القليلة الطائفة هذه نظر يف العلم ألن هذا؛
من أذواقهم عىل وقًعا وأشد العلم؛ من خري السذج هؤالء نظر يف والتهكم فيتهكم، يقول

برهانًا. سبعني
إنكار عىل مبني العرب، بالد يف السالم عليه إبراهيم لدين أثر يبقى ألن املؤلف إنكار
عىل يقم لم اإلنكار هذا أن عرفت وقد مكة، إىل إسماعيل وهجرة هجرته أو إبراهيم وجود
بعصفرها املؤلف قلب وصابغ بنشأتها أعلم لست نزعة وليد هو وإنما واستدالل، بحث

القراء. هؤالء من
وما األشعار هذه يضعون فإنهم بينة عىل البحث يف يكونوا أن يريدون الذين أما
يدل ما معانيه أو ألفاظه يف أو رواته يف وجدوا فما النقد، موضع األخبار من بها يتصل
جانب كل من سليًما وجدوه وما أمره، يف ارتابوا أو اطَّرحوه ريبة إىل يجر أو وضعه عىل

وتناقلوه. قبلوه

األخبار هذه من تجد ما كل تحمل أن تستطيع النحو هذا «وعىل ص٨٠: يف املؤلف قال
من القرآن يف ما وبني بينها يظهر والتي الجاهليني، إىل تضاف التي واألحاديث واألشعار

ضعيف.» أو قوي شبه الحديث
تزول أن يمسكها بما تتصل وال نهاية، غري إىل تمتد قاعدة إىل ينظر أن شاء من
فينتكس يكتب أن يشتهي قلًما تمثل التي الفقرة هذه إىل فلينظر املؤلف، هذا إرادة إال

قياس. غري يف بالحديث ويرمي
القرآن من آية وبني بينه ويكون الجاهليني إىل يضاف حديث أو خرب أو شعر كل

مصنوع! فهو ضعيف أو قوي شبه
أبلغ وجه عىل الحكمة بهذه القرآن فيأتي بحكمة العرب ينطق أن الجائز من أليس

وأرقى؟!
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يقول شبهه ملجرد للقتل.» أنفى «القتل مثًال: قالوا العرب أن ننكر أن الحق أمن
قال: زهريًا أن ننكر أن الحق أومن اْألَْلبَاِب﴾؟! أُوِيل يَا َحيَاٌة اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم القرآن:

ب��س��ل��م ال��س��م��اء أس��ب��اب رام ول��و ي��ن��ل��ن��ه ال��م��ن��اي��ا أس��ب��اب ه��اب وم��ن

ُكنتُْم َوَلْو اْلَمْوُت يُْدِرككُُّم تَُكونُوا ﴿أَيْنََما القرآن: بقول ضعيًفا أو قويٍّا شبًها له ألن
َشيََّدٍة﴾. مُّ بُُروٍج ِيف

كأنه مرغليوث برأي يحدثنا إذًا هو قلنا: الدينية، املعاني الشبه من املؤلف أراد فإن
باقية. املقال ذلك يف له يبقى أن يأبى

وقد الدينية، الصبغة من الجاهليني إىل املعزوة األشعار خلو شبهة مرغليوث أورد
يف كثريًا يقسمون الجاهليني شعراء نجد نعم قال: ثم يدفعها، ما مع إليكم سقناها
هذه من كثريًا أن وذكر باهلل، هي دواوينهم يف الواردة إيمانهم كل ولكن أشعارهم،
يذكرها إنما أشياء وعىل هللا، إىل الترصف تنسب التي التوحيد عقيدة عىل تشتمل األشعار

شتى. شواهد وأورد القرآن،
الرشقية16 األدبيات مجلة يف الصادر مقاله يف براونلش أدور املسترشق تعرض وقد
(كاسكل) قال ولهذا ومحصورة، معينة كانت الشعر لغة «إن فقال: الشبهة هذه يف للبحث
معبود اسم يذكر لم الشعر إن الجاهيل):17 العربي الشعر يف (البحث املسمى كتابه يف

جميًعا. معتقدهم كانت ألنها والتمائم؛ والطالع الحظ بذكر اكتفى بل لقبيلة،
جميع أرباب فوق كان — اإلسالم يف الوارد التوحيد بمعنى يكن لم وإن هللا واسم
العربية»18 الوثنية «بقايا املسمى ولهوزن كتاب راجع به، االعتقاد يف يختلفون وال القبائل
وليس الجاهيل، الشعر لغة يف يذكر ما كثريًا هللا اسم نرى أن املستغرب من فليس وعليه
فيها ذكرت التي األبيات أما اإلله. أو هللا ذكر عىل اشتماله ملجرد مزوًرا البيت نعد أن لنا
فيها نأخذ أن لنا فيصح األمثال بعض (مرغليوث) منها لنا ذكر والتي قرآنية عبارات
شعر عىل مالحظته يف و«ليال» الجاهيل»19 الشعر «حقيقة كتابه يف «الورد» بمالحظة

.١٩٢٦ سنة أكتوبر عدد 16

.١٩٢٦ سنة طبع ص٥٤ 17

.١٨٨٧ سنة طبع ص١٨٤، 18

ص٢٧. 19
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صلتها لنعلم القصيدة من البيت موضع نفحص أن علينا «يجب وهي: قميئة، بن عمرو
ذكرها التي املواضع كل أذكر أن املمكن من «ليس قال: ثم إليه.» املنسوبة الشاعر بأقوال

ويفندها.» يدققها أن فلإلنسان إسالمية، إنها وقال: مرغليوث
رأسه بها ويرفع املسترشقني كتب من حوصلته يمأل املؤلف بأن خربة تزداد ولعلك

االفتضاح. عاقبة يبايل ال من تطاول الرشقيني عىل متطاوًال
شعر عن به تحدث فيما أعاده املؤلف فإن أخرى تارة البحث لهذا وسنتعرض

عبيد.

باليشء واليشء — وتذكر رشكاءه، يُرِيض ما قدر وعىل فمه بملء القرآن يف املؤلف طعن
اآلسيوية املجلة له نرشته فصل يف زعم قد كان هوار) (كليمان املسترشق أن — يذكر

الصلت. أبي بن أمية شعر وهو للقرآن جديًدا مصدًرا استكشف أنه
وإنما املبيتة، الدعاية تلك روح من فيه ونفخ املقال ذلك حديث يف املؤلف أسهب
إليه رغبت ومن الصلت. أبي بن أمية إىل املنسوب الشعر هذا بصحة وثوقه يف خالفه
واملؤلف (هوار) حديث إىل فلينظر حق، عىل الهجوم يف يتباريان باطلني يريها أن يف نفسه

الصلت. أبي بن أمية شعر عن
أنه ويزعم الشعر، من الصلت أبي بن أمية إىل يعزى ما بصحة هوار يثق
أن املؤلف ورأى القرآن. والسالم الصالة عليه النبي منها استمد التي املصادر من
يف له وهو الجاهيل، الشعر إنكار بنظرية يرض أمية إىل املعزو الشعر بصحة االعرتاف
أمية شعر القرآن مصادر من بأن القول مأرب عىل ترجح مآرب النظرية هذه تقرير
باليهودية تأثر القرآن «أن املسترشقني بلسان حدثك أن بعد سيما وال الصلت، أبي بن

جاورها». وما العربية البالد يف شائعة كانت بني بني أخرى ومذاهب والنرصانية
أراك أن بعد إال القرآن مصادر من أمية شعر أن زعم يف (هوار) يخالف لم فاملؤلف
ومذاهب والنرصانية باليهودية القرآن تأثر من عليك قصه بما أمية شعر عن غنى يف أنه

بني. بني أخرى
يستفيد حتى أمية شعر صحة يف (هوار) يوافق أن املؤلف عن غاب كيف ندري وال
إال عليه وما الجاهيل، الشعر يف الشك نظرية لشمل جمًعا ينكره ثم القرآن، عىل شبهة
تتنكر حتى بقلوبكم أمية شعر هذا أن اعتقدوا املستنرية: القليلة الطائفة لتلك يقول أن
وجد وإذا الجاهيل! الشعر يف الشك نظرية شمل ينتظم حتى بعقولكم وأنكروه للقرآن،
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تسمع أال ينبغي مجلس يف به وتحدث الهذيان، هذا مثل منه تقبل من األربعني أبناء يف
أيمانهم فيرضبون الحق طريق من املنكر لهم يخرج الذين األطفال يقبله أفال الغية، فيه

ا! رجٍّ بالتصدية الهواء له ويرجون شمائلهم عىل
اليهودية هي مصادر، للقرآن أن من املؤلف عنهم ويحكيه املسترشقون يقوله ما
القيمة» العلمية النتائج «من هو وال جديدة، بشبهة ليس بني، بني ومذاهب والنرصانية

الصحيح. النظر مناهج عىل إليها انتهوا التي
به تنتظم وما املاديات يف النظر وإجادتهم الغزيرة وعلومهم الغربيني نزدري ال
يبلغوا لم ولكنهم بأيدينا، ونلمسه بأبصارنا نشهده الذي العمران ووسائل الحياة مرافق
ذكاء عىل إال حقائقها إدراك يتوقف ال التي املباحث حتى علم كل يف بالثقافة يمتازوا أن

بصريته. وصفاء الباحث
حقائب من جرابه ويمأل املسترشقني، أصابع بني قلبه يضع املؤلف كان فإن
أن لهم تأبى بصائر للناس فإن املسترشقني، باسم الطائفة تلك ويستهوي املسترشقني،
بعد سيما وال والشقاء، السعادة أسباب يف والفصل والباطل، الحق بني الفرق يف يقلدوهم
وتعسًفا. وسالسة وبلًها، وذكاء وسفًها، وأدبًا وخلًال، ونظاًما وكدًرا، صفًوا فيهم رأوا أن
األحاديث يروون أنهم يف يمرتي ال واآلثار الحديث علماء من الثقات حال درس من
دخل كبريًا. أو صغريًا النبوية السرية من يكتموا أن بالهم عىل يخطر وال بأمانة، واآلثار
إىل الرواة يعمد أن أما الحفظ، عن املغني مقدمة يف بسطناها ألسباب الوضع الرواية يف
بحقيقة العارف يتصوره ال ما فذلك أسماعهم إىل وقع ما النبوية السرية من يحذفوا أن

الرواية.
وتاريخ اآلثار كتب يف عنه فليبحث النبوية بالسرية يتصل يشء إىل قصده توجه فمن
إلصاقه واملنافقني للجاهلني أمكن ما بروايته املوثوق بعد فيها يجد فإنه النبوة، عهد
إىل الرواية هذه فتدفع الروايات يف تعمل كيف الحديث أهل قواعد ويرى الخليقة، بأكمل

الشمال. إىل واألخرى اليمني
والسالم الصالة عليه النبي أن عىل يدل أثر وأساطريها صحيحها الروايات يف ليس
إىل طالب أبي عمه مع خروجه من روي ما إال قومه عن وغاب البعثة قبل مكة بارح
ألحد يستقيم فال أخرى. خطرة خويلد بنت لخديجة تجارة يف وسفره خطرة، الشام
يشعرون، ال وقومه مكة عن مغيبه مدة واإلنجيل التوراة ودرس القراءة تعلم أنه ادعاء
تطرح أن بعد سيما ال ديانتني أو ديانة لدرس تكفي ال معدودة أياًما التجارة لسفر فإن

ببعيد. منا للتجارة املسافرين حال وما التجارة، بشأن االشتغال أوقات منها
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والنصارى اليهود كتب تعلم والسالم الصالة عليه أنه يدعي أن ألحد يصح وال
القرآن يف يجئ لم هذا من يشء وقع لو إذ قومه؛ من مرأى وعىل مكة يف بني بني ومذاهب
من تعلم قد وكان اآليات هذه جاءت ولو البرش، من والتلقي القراءة بعدم تصفه آيات
هللا إىل أنصاًرا ويتعلم يقرأ رأوه الذين وعشريته قومه من يجد لم نرصاني أو يهودي

الطري. رؤوسهم عىل كأنما يديه بني ويجلسون به يؤمنون
ومذاهب والنصارى اليهود كتب تعلم قد والسالم الصالة عليه يكون أن يصح وال
يمكن قد خفاء يف الكتب بعض تلقي فإن قومه، من غفلة حني وعىل خلوة يف بني بني
األسبوع يف أو الشهر يف أشخاصيالقونه بضعة إال فيها يعرفه ال مدينة يف الغريب للرجل
له وتجذب األنظار له تلفت مزايا وذو عشرية ذو رجل أما مرتني، أو مرة اليوم يف أو
كمكة، معدودة وبيوت محدودة طرق لها بلدة يف ينشأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا عبد بن كمحمد القلوب
دون نرصاني أو بيهودي فيه يختيل موطن عىل الرتدد من يتمكن أن املقبول من فليس

األقربني. عشريته أو قومه من أحد به يشعر أن
اإلنجيل؛ من وأخرى التوراة من نسخة يده إىل وقعت قد يقال: أن املعقول من وليس
درس ولو العربية، اللغة درس من إال يقرؤهما وال بعد، العرب لسان إىل يخرجا لم ألنهما
القرآن عرج ملا الهجائية حروفها يقرأ كيف وعرف اللغة تلك والسالم الصالة عليه النبي
يشهدون والناس آياتها يتلو — عليه هللا صلوات — النبي ظل وملا باألمية وصفه عىل
ال يصادقونه أو يعرفونه غريهم من وطائفة يجاورونه قرى أولو له رجًال إن ويؤمنون.
أمره يكتم أن يف اجتهد ولو منهم أحد به يشعر أن دون لسانًا أو علًما يتعلم أن يمكنه

سبيل. كل وجوههم يف ويسد
بعد بني بني ومذاهب واإلنجيل التوراة يف ملا تعلمه زعُم أما البعثة، قبل شأنه هذا
بكل املؤزرة الدعوة بتلك القائم حكمه يالئم ال إذ بداهة؛ أشد فبطالنه بالدعوة، قيامه
لديهم يطلب ثم الخصام، وبينهم بينه ويشتد والنصارى اليهود يجادل أن وحزم جد
أصبح فقد كؤوًدا، عقبة دعوته سبيل يف ألقام ذلك لديهم طلب ولو واإلنجيل، التوراة علم
استجاب أن بعد سيما وال بنان، بكل إليه مشاًرا لحظ بكل مرموًقا بالدعوة ظهوره بعد

واإلبكار. بالعيش إليه يجلسون طائفة له
يجيء ثم أهلها من أسلم عمن األديان هذه علوم يأخذ أن البداهة عىل الباطل ومن
الطائفة الرتداد سببًا لكان هذا من يشء جرى ولو يوحى، وحي أنها عىل القرآن يف بها
لوجدنا الوجه هذا عىل ارتداد وقع ولو يحاورها، سمعته التي الطائفة أو عنها أخذ التي

أثًرا. الرواية يف له
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مجنون، إنه آخرين: وقول ساحر، إنه أرشكوا: الذين بعض قول القرآن علينا قص
وأورد برش.» يعلمه «إنما بعضهم: قول هذا إىل وأضاف شاعر، إنه ثالثة: طائفة وقول
وأطوار والسالم الصالة عليه النبي بنشأة العارفون يعلم بأقوال استخفاًفا املزاعم هذه
اآليات هذه صاحب أن والروية الحكمة أوتوا الذين يعلم كما مفرتى، إفك أنها حياته
هو يشء: عىل يقول أن من بريء يشبهها، بما األيام تتمخض لم التي والسرية الباهرات
بالحق ألتيناك النبوة دالئل عن للبحث املقام كان ولو هللا. عند من هو وما هللا، عند من

ِلواذًا. واملغامز املطاعن هذه ساحته من تتسلل الذي
قد واإلنجيل بالتوراة املتصلة واألنباء األحكام من القرآن يف جاء ما أن سلمنا ولو
دالئل يف لكان الطريق، قارعة عىل به يتحدث من إىل االستماع أو الصدفة لقاء فيه يكفي
برش، لدن من القرآن هذا بعض والسالم الصالة عليه النبي ي تلقِّ بأن يصدع ما النبوة

يكون. ألن محتمل وغري واقع غري
ال ولكنه قبل، من الناس يعلمه بنبأ واملوعظة التذكرة وجه عىل القرآن يجيء قد
الطعن هو فإنما الباطلة بالقصص يعظ أنه زعم ومن واقًعا، إال يحكي وال ا، حقٍّ إال يقول

الخائنني. كيد يهدي ال وهللا بمكيدة،
بل األنباء، أو الرشائع بعض يف واإلنجيل للتوراة موافًقا القرآن يكون بأن بأس وال
بقايا من القصص أو األحكام هذه أن وعىل الدعوة، صدق عىل حجة املوافقة هذه تكون
يرشع أن الكتاب بصحة يخل وإنما السالم، عليهما وعيىس موىس عىل نزل الذي الوحي
الطرق تردها بقصة يأتي أو حكمتها، عن الراجحة العقول ترىض ال وسننًا أحكاًما
ومن العلمية الطرق مخالفة من بريء والقرآن قاطعة رواية أو عقل أو حس من العلمية
الضمائر راحة وأن الخالعة، يف السعادة أن يرى من نظر يف إال بالحكمة يخل وجه كل

الخليقة. بمبدع الجحود يف
يشك وأنه جميًعا، الجاهليني شعر من وقفته أمية شعر من يقف أنه املؤلف ذكر
من لهم يكن ولم وزهري، واألعىش القيس امرئ شعر صحة يف شك كما شعره صحة يف
أرتاب أن عىل يحملني املوقف هذا إن «ثم :٨٤ صحيفة يف قال ثم أمية، موقف النبي
أصحابه هجا الخصومة: موقف النبي من أمية وقف فقد الصلت، أبي بن أمية شعر يف
رواية عن لينهى يكفي وحده هذا كان وإن املرشكني. من بدر أهل ورثى مخالفيه وأيد
فيه ُهجي الذي الوثني الشعر من املطلقة الكثرة ضاعت كما الشعر هذا وليضيع شعره

وأصحابه.» النبي
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الكتاب هذا يف فيحرشها واملوضوعة الشاذة الروايات عن بالبحث املؤلف يكتفي ال
االستنباطات بهذه يكتفي وال التعقل، ناحية من تجيء ال استنباطات إليه يضيف حتى
الحديث يف لكم قال كيف رأيتم وقد صحيفة، عليها تشتمل لم روايات بجانبها يضع حتى
سعد بدر أهل من مات من وآخر بدر. أهل من ثمانون فيها قتل إنه الحرة: واقعة عن
الجنايات بهذه املؤلف يكتف لم بإجماع، الحرة وقعة قبل تويف وقد وقاص،20 أبي بن
الشعر هذا أن ليثبت أمية شعر رواية عن النهي يف شيئًا يستنبط أن فحاول العلمية
«عن مسلم: لإلمام الصحيح الجامع ويف هذا يقول يشء، يف منه ليس أمية إىل املعزو
أمية شعر من معك هل فقال: يوًما، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ردفت قال: أبيه عن الرشيد بن عمرو
أنشدته حتى «هيه.» فقال: بيتًا. فأنشدته «هيه.» قال: نعم. قلت: يشء؟ الصلت أبي بن

بيت.» مائة
أمية شعر سمع عليه هللا صلوات النبي أن عىل يدل الصحيح الحديث فهذا
رواية عن النهي يف أثر يرد ولم بيت، مائة بلغ حتى منه املنشد واستزاد واستحسنه
رواية عن نهى والسالم الصالة عليه أنه من األغاني كتاب مثل يف يوجد ما إال شعره
النهي لكان األثر هذا صح ولو بدر. وقعة يف قريش قتىل أمية بها رثى التي القصيدة
أن أما وأصحابه، ملسو هيلع هللا ىلص للنبي هجاء فيه ما معها يأخذ أو القصيدة هذه عىل مقصوًرا
التي املؤلف أحاديث فمن بإطالق، أمية شعر رواية عن نهى قد غريه أو ملسو هيلع هللا ىلص النبي يكون
إن يقولون: التي القصيدة هذه نجد أنا عىل معقول. يقتضيها وال واقع بها يشهد ال
هشام ابن رواها وقد واملغازي، السري كتب بعض يف واردة روايتها عن نهى ملسو هيلع هللا ىلص النبي
ملسو هيلع هللا ىلص.»21 هللا رسول أصحاب من فيهما نال بيتني منها «تركنا وقال: بيتًا ثالثني نحو يف

الصلت أبي ابن أمية إىل يضاف الذي الشعر هذا أن نعتقد «ونحن ص٨٦: يف املؤلف قال
انتحله انتحاًال. انتحل إنما قبله جاءوا أو النبي عارصوا الذين املتحنفني من غريه وإىل

العربية.» البالد يف وسابقة قدمة لإلسالم أن — قدمنا كما — ليثبتوا املسلمون
ويف التوحيد، من يشء يف شعره يصوغ كان أمية بأن الصحيحة الرواية جاءت
سمع حني قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن آنًفا املسوقة الرشيد بن عمرو لحديث مسلم اإلمام رواية

ص٢٢٢. ج٧، حجر ابن للحافظ الباري فتح 20

ص٦٤. ج٢، السرية 21
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وفيه أمية إىل يعزى شعر من يروى فما يسلم.» أن الصلت أبي ابن «كاد أمية: شعر
بانتحاله الحكم إىل الترسع البحث أدب من وليس عنه، ثابتًا يكون ألن محتمل تحنف،
نصل لم فإن املعنى، هذا من خال كشعر فيه ينظر وإنما التحنف، من فيه ما ملجرد
يف نكتبه أن لنا جاز الرواية أو املعنى أو اللفظ طريق من أمية إىل نسبته يف الطعن إىل

ألمية. الشعر هذا إنشاده: عند ونقول أمية، ديوان
عن تحدث ثم العربية، البالد من جزءًا واستعمارهم اليهود حال عن املؤلف تحدث
أن «ويظهر ص٨٧: يف قال ثم العرب، بالد بعض يف ديانتهم انترشت وكيف النصارى
نعلم فنحن وقًرصا. طوًال تختلف بأزمان اإلسالم قبل تنرصت البادين العرب من قبائل
يقبل ال أنه فالقاعدة الفقه. مسائل من مسألة أثارت وأنها نرصانية كانت تغلب أن مثًال
قبلت تغلب ولكن العرب. غري من فتقبل الجزية فأما السيف، أو اإلسالم إال العربي من

الفقهاء.» يقول فيما عمر قبلها الجزية، منها
ملا يطمئنوا حتى الرشيعة درس أنه للقراء ليظهر دينية مسائل يف املؤلف يتحدث
إال العربي من يقبل ال أنه القاعدة املؤلف: يقول إخالص. غري يف اإلسالم عن يقوله
املؤلف هذا هل يدري وال مرتدد وقفة الفقرة هذه يف القارئ يقف السيف. أو اإلسالم
يف قاعدة يحكي كأجنبي أو االجتهاد لذوي مقلًدا أو لنفسه مجتهًدا الدين يف يتكلم

تقليد؟ أو اجتهاد صلة به له وليس اإلسالم
االجتهاد من كالٍّ ألن باإلسالم؛ تقليد أو اجتهاد صلة من للمؤلف ليس أن نعلم نحن
العقل، ناحية من يدخل أن اإليمان هذا ورشط بالقرآن، اإليمان عىل إال يقوم ال والتقليد
القرآن، حول يعبث كيف املؤلف رأيتم وقد رأًسا، القلب إىل األذن أو اليد من يذهب أن ال

تقليد. ذي وال اجتهاد بذي هو ليس إذًا بالهزل، هو وما فصل قول والقرآن
يعزوها قاعدة يقرر ال فاألجنبي الدين، عن أجنبي بلسان الدين يف يتكلم كان وإذا
كلمة عليها تواردت التي املواضع من تكون أو عليها مجمًعا يكون أن إال اإلسالم إىل
أو اإلسالم إال منه يقبل ال العربي أن وهو املؤلف قاعدة إىل نظرت إذا وأنت الجمهور.
فالشافعية الجمهور. كلمة عليه تواردت فيما وال عليه أجمعوا فيما تجدها لم السيف،
من يقبل ال يقولون: والحنفية عجًما،22 أو كانوا عربًا الكتاب أهل من تقبل يقولون:
سائر ومن العرب من الكتاب أهل من وتقبل السيف، أو اإلسالم إال العرب مرشكي

حجر. ابن للحافظ الباري فتح 22
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أم كانوا عربًا واملجوس الكتاب أهل من تقبل يقولون والحنابلة الجزية،23 العرب كفار
وقال العرب، مرشكي إال املخالفني جميع من تقبل الجزية أن مالك عن واملروي عجًما24
وفقهاء األوزاعي يقول وكذلك منهم25 قبلت الجزية كلهم األمم رضيت إذا القاسم: ابن
الجزية، منهم تقبل الكتاب أهل من العرب أن إىل يذهبون األئمة معظم فهؤالء الشام.26
ويعزى الفقهاء، أحد رأي هو إنما كتابيٍّا كان ولو الجزية منه تقبل ال العربي بأن والقول

بالقاعدة. عنه يعرب أن اإلسالم عن يتحدث ألجنبي يصح فال يوسف،27 أبي إىل
قبولها وهي القاعدة عىل وارد منهم الجزية فقبول نصارى تغلب بنو كان ومتى

عجًما. أم كانوا عربًا الكتاب أهل من

وأكرب العرب، بالد يف اليهودية تغلغلت كما إذن النرصانية «تغلغلت ص٨٧: املؤلفيف قال
الديانتني، هاتني إحدى اعتناق إىل بالعرب األمر النتهى يظهر لم لو اإلسالم أن الظن
والذي الدينني، لهذين يستقم لم الذي الخاص مزاجها لها كان العربية األمة ولكن

العربية.» األمة لطبيعة تامة مالءمة مالئم أنه به يوصف ما أقل جديًدا دينًا استتبع
ظنٍّا وظن لنرصانية، وال ليهودية يستقيم ال فوجده العربية األمة مزاج املؤلف سرب
هاتني إحدى إىل األمر بها النتهى اإلسالم لوال الخاص، املزاج ذات األمة هذه أن أكرب
اإلسالم يظهر لم ولو النرصانية، وال لليهودية يستقم لم العربية األمة فمزاج الديانتني،

إلحداهما! مستقيًما مزاجها لصار
ممكن، غري إىل تأويلها يف ويذهب الواقعات يف فلسفته يضع بأن املؤلف يكتفي ال
لم اإلسالم أن يتخيل لندعه انتفائه! عند يكون ماذا ويخربك الواقع انتفاء يفرض فجعل
فاإلسالم شاء، دين أي إىل يهبها ثم العربية، األمة مستقبل عن بالحديث ويلهى يظهر،

يرىض. ال أم عنها املؤلف أيرىض عليها وسواء اعتنقته، العربية واألمة ظهر
وإنما العربية، األمة مزاج استتبعه اإلسالم) (يعني الجديد الدين أن املؤلف يزعم
أمم اعتنقته وقد بصرية، ذي كل يألفها وحقائق منحرف، مزاج لكل إصالح اإلسالم
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كانت وما العربية، األمة مزاج تقويم من بأقل ألمزجتها تقويمه يكن ولم العرب غري
انتشاره يكن ولم العربية، األمة ملدارك مالءمته من بأضعف السامية ملداركها مالءمته
كلمة إىل معزوٍّا االنتشار هذا يكن ولم العربية، األمة بني انتشاره من رسعة بأدنى بينها
وبسط الدعوة لحماية يُشهر وإنما اإليمان، عىل الناس يكره ال اإلسالم سيف ألن السيف؛
والدعوة القرآن طريق من القلوب يف يلج كان فإنما الدين أما بسلطان، إال عزة وال العزة،

صحيًحا. تمثيًال هدايته يمثلون الذين سرية ومن بالحكمة،

الجاهليني من ألسالفهم تعصبوا والنصارى اليهود يف كذلك «فاألمر ص٨٨: املؤلفيف قال
وسؤدد مجد لهم يكون أن إال وأبوا الوثنيني من غريهم كشعر شعر لهم يكون أن إال وأبوا
أضافوه شعًرا ونظموا غريهم، انتحل كما فانتحلوا أيًضا، وسؤدد مجد لغريهم كان كما

والنصارى.» اليهود شعراء من وغريهما زيد بن عدي وإىل عادياء بن السموأل إىل
املسلمون، انتحله الوثنيني إىل املعزو فالشعر يشاء، كما الجاهيل الشعر املؤلف قسم
كانوا من إىل املعزو والشعر اليهود، انتحله اليهودية دين عىل كان من إىل املعزو والشعر
أو اليهود مع حاًرضا كان من هيئة يف هذا يقول النصارى! انتحله النرصانية يتقلدون
أن العجب ومن صنعوا! بما يحدثك توٍّا وجاءك لشعرائهم، انتحلوا حني النصارى مع

منفذًا! اليقني إىل الناس يجد ال حيث يتيقن الشك مذهب داعية
املعزو الشعر وضعوا الذين هم اليهود أن به عرف الذي الطريق املؤلف ذكر هل
عدي إىل املعزو الشعر وضعوا الذين هم النصارى وأن اليهود، من وغريه السموأل إىل
وهؤالء أولئك أن سوى يقول ما عىل دليل من لديه وهل النصارى؟ من وغريه زيد بن

النرصانية؟ أو اليهودية يف يشرتكون
ملن الناحل يكن لم فلماذا للقبيلة، عصبية للوثنيني الشعر نحلوا املسلمون كان وإذا
شعر ألقى املؤلف ولعل املسلمني؟ من قبيلته أبناء أو ذريته أحد نرصانيٍّا أو يهوديٍّا كان
يرضب لم هو إذا يغضبوا أن مخافة النصارى، عىل عدي وشعر اليهود، عىل السموأل

بسهم. االنتحال هذا يف لهم

فيما يجدون فهم هذا، من شيئًا يحسون أنفسهم القدماء «ورواة ص٨٨: يف املؤلف قال
فيحاولون الجاهيل، العرص يالئمان ال ولينًا سهولة الشعر من زيد بن عدي إىل ينسب
يصطنعها كان التي الحرضية الحياة واصطناع بالفرس واالتصال باإلقليم ذلك تعليل

الحرية.» أهل
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بوجه السهولة هذه وعللوا سهولة فيه ووجدوا زيد بن عدي شعر يف القدماء نظر
كتبهم يف ونبهوا كثريًا مصنوًعا فيه أن فعرفوا عدي إىل نسبته حيث من ونقدوه معقول،
ومراكز الحرية يسكن كان زيد بن «وعدي الشعراء: طبقات يف سالم ابن قال كله، هذا عىل
واضطرب شديد، وتخليصه كثري، بيشء عليه فحمل منطقه، وسهل لسانه فالن الريف
حسن.» شعر بعدهن وله روائع، قصائد أربع وله فأكثر، املفضل فيه وخلط خلف، فيه
املوشح: كتاب يف املرزباني قال بنجدية، ليست ألفاًظا فيه أن شعره مميزات يف وذكروا
وعن بنجدية. ليست وأنها الحريية ألفاظه الشعراء شأو عن زيد بن بعدي قعد الذي «إن
لغاتهم يسمع زيد بن عدي فكان بالحرية امللوك عىل تفد الوفود كانت قال: املفضل؛
وأبو زيد بن «عدي قال: أنه األصمعي عن املوشح صاحب وروى شعره.» يف فيدخلها
صاحب وقال بنجدية.» ليست ألفاظهما ألن أشعارهما؛ العرب تروي ال اإليادي دؤاد

الشعراء. مذاهب ملخالفتهما شعرهما الرواة تروي ال األغاني:
عنهم انفرد وإنما رأيتم، التي الوجوه هذه من زيد بن عدي شعر نقدوا فالقدماء
أنه وهو منه، االنتحال عهد إىل أقرب كونهم من الرغم عىل إليه يصلوا لم بيشء املؤلف
أن يف الرغبة سوى شاهد من له وليس النصارى، إىل الشعر من عدي عىل حمل ما نسب

مثًال. الدين عاطفة تأثري تحت املنحول للشعر يرضب

قافية قصيدة انتحلوا السموأل ولد بأن األغاني صاحب «ويحدثنا ص٨٩: يف املؤلف قال
إىل طريقه يف سالحه أودعه حني السموأل بها مدح أنه وزعموا القيس، امرئ إىل أضافوها
تضاف التي القصيدة هذه انتحلوا الذين هم السموأل ولد أن نحن ونرجح قسطنطينية.
الكلبي.» مع املشهورة قصته يف السموأل بن رشحبيل بها مدح إنه يقال: والتي لألعىش
املؤلف القيسوهذا امرئ إىل املضافة القافية القصيدة ينقد األصبهاني الفرج أبو هذا
نقد بني توازن أن من الفرصة أمكنتك وقد األعىش، إىل املضافة الرائية القصيدة ينقد
القيس: امرؤ «فقال األغاني:28 كتاب يف الفرج أبو يقول ديكارت. منهج ُعبَّاد ونقد القدماء

ت��ط��رق ذل��ك ق��ب��ل ت��ك ول��م وه��ن��ا ت��ج��ن��ب ط��ول ب��ع��د ه��ن��د ط��رق��ت��ك

ص٧٢. ج٨، 28
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والتوليد القيس، امرئ كالم تشاكل ال ألنها منحولة؛ وأظنها طويلة قصيدة وهي
ولد من ألنه دارم؛ صنعه مما وأحسبها الثقات. من أحد ديوانه يف دونها وما بني فيها

هنا.» تكتب فلم ذلك، من عنه روي من صنعه ومما السموأل
القصيدة أن ظنه مستندات لك يذكر ثم و«أحسب.» «أظن.» يقول: الفرج فأبو
يدونها لم وأنه فيها التوليد وظهور القيس، امرئ لكالم مشاكلتها عدم وهي منتحلة،

ديوانه. يف الثقات من أحد
القصيدة هذه انتحلوا الذين هم السموأل ولد أن نحن ونرجح لك: يقول واملؤلف
نفسه يكلف أن دون انتحال من عنده ترجح بما يخربك لألعىش. تضاف التي الرائية
اليشء يرجح بنانه، طوع القراء قلوب كأن الرتجيح، هذا يف له يستند الذي الوجه ذكر

منكًرا. فتعده وينكره راجًحا، فتعتقده
البحث يف مناهجهم «ولكن وقوله: القدماء عن حديثه بقيمة خربة تزداد ولعلك

مناهجنا.» من أضعف
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بالقصص، تقوم طائفة وجدت أنه فذكر القصص عن بالحديث الفصل هذا املؤلف شغل
القصص، مصادر عن وتكلم اليوناني، والقصص اإلسالمي القصص بني للفرق وتعرض
وأنهم كثريًا، شعًرا وضعوا القصاص وأن بالشعر، إال يزدان ال القصص أن إىل انتقل ثم
الناس أن زعم إىل خرج ثم وينسقونها، القصائد لهم ينظمون بأفراد يستعينون كانوا
وحمري وثمود وعاد إسحاق ابن حديث يعيد ورجع بفطرته، شاعر عربي كل أن يعتقدون
أيًضا، خدعوا قد الشعر انتحال يف القصص ألثر فطنوا الذين العلماء أن وذكر وتبع.
كل عىل تأتي تكاد بكليات الفصل وختم مصنوعة، أنها عىل وأخباًرا وأمثاًال أبياتًا وأورد

اإلسالم. قبل العرب عن روي ما
فيه بحث فصًال العرب آداب تاريخ كتاب يف الرافعي صادق مصطفى األستاذ عقد
كتب ما عىل الفصل هذا أوائل يف املؤلف عرج ما وألمر ا، شيقٍّ بحثًا وأطواره القصص عن
قدره القصص يقدروا لم األدب تاريخ درسوا الذين أن ص٩٠ يف فذكر الرافعي األستاذ
يمكن ملا فطن قد فهو الرافعي صادق مصطفى األستاذ إال منهم أستثني أكاد «ال وقال:
ألشياء فطن كما القدماء، إىل وإضافته الشعر انتحال يف القصص تأثري من يكون أن
العرب.» آداب تاريخ كتابه من األول الجزء يف حسنة إحاطة بها وأحاط قيمة أخرى
ال ومن بأسه، ويكف الجاهيل الشعر يف كتاب ينقد أن إال أبى الرافعي األستاذ ولكن
املخلصني املؤمنني سكوت يشرتي أن باله عىل يجيء قد اإلخالص، وال اإليمان ما يدري

وإطراء. مديح بكلمة
جرجي كتبه ما وإىل الرافعي األستاذ فصل إىل هذا فصله يف ينظر كان واملؤلف
مد ما بعض وسنريكم اإلسالم، قبل العرب كتاب ويف العربية اللغة آداب تاريخ يف زيدان

أخرى. كتب من نظره مواقع أريناكم كما عينه إليه
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ناحية من اإلسالمية العربية الحياة تناول قد الفن هذا إن «نقول: ص٩١: يف املؤلف قال
هذا بدرس عنوا أنهم لو العربي األدب تاريخ يدرسون الذين أن ونعتقد خالصة. خيالية

األدب.» تاريخ يف رأيهم ولغريوا قيمة نتائج إىل لوصلوا صحيحة علمية عناية الفن
أنه عىل راويه أو منشئه يورده قد منظوم، أو منثور من األدب تاريخ يف يدخل ما
عىل يورده وقد جماد، أو حيوان لسان عىل املصنوعة والحكايات كاملقامات خيايل قصص
ولهم مصنوعه، من صحيحه ليميزوا يبحثونه األدب علماء كان ما وهذا واقع، أمر أنه
أن وإما العلم، بمكان ويضعوه صحته إىل يطمئنوا أن فإما أحوال. ثالثة البحث بعد
ملعرفة الطريق أمامهم يتوعر وقد الخيال، جانب إىل ويطرحوه مصنوع أنه إىل يصلوا
عليه الحكم وجه لهم يتضح لم وإذا مصطنع، أو حقيقة املنظوم أو املنثور هذا أن
صحته. من ثقة عىل يكونوا لم وإن أدب أو عربة من يحتويه ملا نظًرا يروونه باالنتحال
إىل وبالنظر منتحل، أنه اعتقاد إىل الصحة احتمال من تغريه يمكن الذي هو النوع وهذا

األدب. تاريخ يف الرأي تغيري يمكن النوع هذا
األخبار باصطناع العلم عىل تساعد القصص فن بدرس العناية تكون أن الجائز من
فن بمعرفة يتظاهر ممن املؤلف ولكن القدماء، نظر يف للصحة محتملة كانت التي
ال جيل، أو شخص بأخبار أو عرص، أو شاعر شعر بانتحال يحكم حني ونراه القصص،
فن بدرس يعن لم من بال عىل تخطر قد شبه فإىل تجاوزه وإذا املجرد، اإلنكار عىل يزيد
الطريقة هذه والقصص األشعار نقد يف املؤلف فسلوك صحيحة. علمية عناية القصص
األدب تاريخ يف الرأي تغري القصص فن بدرس العناية أن من ريبة يف يجعلنا الساذجة

عليه. كان مما أصوب إىل

ص٩١: يف قال حتى اليوناني والقصص اإلسالمي القصص بني يفرق املؤلف جعل
كان فبينما اليونان؟ عناية من الثاني وجد مثلما املسلمني عناية من يجد لم األول «وإن
عناية وإذاعتهما وترتيبهما بجمعهما ويعنون و«واألوديسا» «اإللياذة» يقدسون: اليونان

هذا.» قصصهم عن وعلومه بالقرآن مشغولني املسلمون كان بالقرآن، املسلمني
الناصعة، العدالة إىل الصادقة، الحرية إىل يهدي أقوم، هي للتي يهدي القرآن هذا إن
سياسية، ونظم قضائية وقوانني اجتماعية وسنن نفسية آداب فيه الخالصة، املساواة إىل
فوق رفعهم ما العزة من بهم بلغ حتى بتدبر، يقرأونه كانوا يوم باملسلمني نهض وقد

درجات. األمم من وغريهم و«األوديسا» «اإللياذة» يقدسون: من
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شهامته من تأخذ ال بلذائذ الحياة هذه يف يتمتع أن من أحًدا يمنع ال القرآن إن
يف يلهو أو طاهر أنس يف نفسه يرسل أن أحد عىل يحجر وال حق، عىل بها يعتدي وال
هذه يف طور وأرقى السعادة مظاهر أجىل إىل األمم بهذه الصعود يريد وإنما باطل، غري

الحياة.
رجل شاكلة عىل يعمل املؤلف وقام الهداية، هذه ويف الحكمة هذه يف القرآن جاء
إىل منه خرج إال حديث يف يأخذ يكاد فال الصباح، وغرة الليل فحمة نظره يف تستوي

القرآن. حول العبث

األوىل اإلسالمية العصور يف يدرس لم العربي األدب أن الحق «ويف ص٩٢: يف املؤلف قال
األحكام واستنباط وتأويله القرآن تفسري إىل وسيلة هو حيث من درس وإنما لنفسه،

منه.»
العرب:1 أدب تاريخ يف الرافعي األستاذ قول إىل تنظر وعينه هذا املؤلف قال
القرآن غريب من يشتبه ما تفسري عىل به للقيام األدب رواية يطلبون إنما جميًعا «وكانوا
الذي هو القرآن لفهم وسيلة إنه حيث من لألدب درسهم يجعل املؤلف ولكن والحديث.»
ويمثل الشعب نفس من «يتقرب الذي القصص عن املسلمني من الجد أصحاب رصف

العليا». ومثله وشهواته أهواءه له
القرآن فهم وسائل من كوسيلة األدب إىل نظروا وإن العربية علماء أن والحق
فهم إىل به التوسل غرض يستدعيه مما أوسع طريقة عىل فيه يبحثون كانوا والحديث،
إىل يرمون إنما عليها القائمني أن يحسب األدبية العلوم يف الناظر ويكاد والسنة، الكتاب

وآدابها. الراقية اللغة هذه بأصول االحتفاظ وهي أوسع، غاية
يف الرشيعة ومقاصد التنزيل بمعاني االحتفاظ أن يرون كانوا العربية فعلماء
يسعه ما إىل البحث يف أعنتهم يطلقون هذا مع وكانوا وآدابها، اللغة بعلوم االحتفاظ
الحكيم الكتاب فهم وسائل من وسيلة أنها إىل ناظرين اللغة آلداب درسهم وكان اإلمكان،

راقية. لغة آداب إنها حيث من لها درسهم عن فائدة يقل ال
يف أن يرون كانوا فلعلهم بالقصص املسلمني من الجد أصحاب احتفال عدم أما
محارض أو خطيب تناوله لو ما الصادقة الحكمة أوتوا الذين وآثار والحديث القرآن

ص٢٩٢. ج١، 1
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تزن أن يمكنها أمة الناس لرأى بيانه، يضع أين ويدري يخاطب، من مزاج يعرف
عشيٍّا. مجامعها ويشهدون صباًحا القصص يقرأون الذين هؤالء من مائة منها بالواحد

مصادر: أربعة للقصص أن املؤلف ذكر
والروايات. األحاديث من به يتصل وما القرآن أولها:
الكتاب. أهل عن القصاص يأخذه كان ما ثانيها:

الفرس. من يستقونه كانوا ما ثالثها:
األخالط. من إليهم ومن والرسيان األنباط نفسية يمثل ما رابعها:

واحدة غاية إىل حديثه يسوق الذي الباحث منوال عىل ينسج أن املؤلف يستطيع وال
تأثري هنا ننىس أن ينبغي «وليس ص٩٤: يف قال أن إىل الثاني املصدر ذكر من فانرصف
أو مخلصني ويدسونها األحاديث يضعون وأخذوا أسلموا الذين والنصارى اليهود أولئك

مخلصني.» غري
يف يكتفوا ولم يفاع، عىل نار من أوضح الحديث رواة نقد يف اإلسالم علماء مزية
بها ليزنوا أحكموها قواعد إىل االحتياط بهم وذهب الراوي عدالة بتحقق الحديث قبول

املصنوع. من الصحيح تمييز يف بها ويستضيئوا نفسه الحديث
األغبياء بعض ووضع اإلسالم، حكمة ببهاء ليذهبوا أحاديث الزنادقة بعض وضع
نقد من العلماء به ُعني ما وبفضل يزعمون، فيما كمال وشاهد خريًا ليزيدوه أحاديث
ومفصولة املاكرون يصنع مما محفوظة الرشيعة بقيت األحاديث لقبول واالحتياط الرواة

الجاهلون. أصدقاؤها إليها يضيفه مما
الخطباء، من العامة وأشباه العامة ألسنة عىل يخطر ما األحاديث تلك من بقي وإذا
الخلل ذلك إصالح وما املنكر، عن النهي موضع يف السكوت وعيب التعليم خلل فذلك

ببعيد. الحق وأنصار العلم حماة من العيب هذا وعالج

الحق من «أليس ص٩٥: يف قال ثم إسحاق أبي عن سالم ابن به تحدث ما املؤلف أعاد
كل كان وإنما فحسب، الناس إىل يتحدثون يكونوا لم القصاص هؤالء أن نتصور أن لنا
حتى واملنسقني، النظام ومن وامللفقني الرواة من قليلة غري طائفة عىل يرشف منهم واحد
من فيه ونفخوا بطابعهم طبعوه هؤالء وتنسيق أولئك تلفيق من مقدار لهم استقام إذا

الناس؟» بني وأذاعوه روحهم
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ومسه القصاص من العدوى إليه رست حتى القصص عن يتحدث املؤلف انساب
الرشكة ولهذه القصاص، باسم مؤلفة رشكة هناك أن يفرض فجعل الخيال، من طائف
هذه من مصنع عىل يقوم أعضائها من واحد وكل واألشعار، األخبار لعمل مصانع
وبعد التنسيق، مصنع إىل به بعث التلفيق مصنع يف مقدار تهيأ إذا حتى املصانع،
بطابعهم ويطبعونه القصصية الرشكة أعضاء يأتي شعر أو قصة هيئة يف ينسق أن
طاب ما أو استطاع ما عضو كل فيحمل بإصداره، يأذنون ثم روحهم من فيه وينفخون

الناس. بني ويذيعه له
هذا له يجيز ا نصٍّ لديه أن ويزعم فرًضا املنسق امللفق الحديث هذا املؤلف يسمي

فأحمله.» به أوتى إنما بالشعر يل علم «ال إسحاق: ابن قول وهو االفرتاض
سنة ألف بعد املؤلف يجيء أن إىل مكتوًما ا رسٍّ أمرها ويبقى الرشكة، هذه توجد

فأحمله.» به أوتى «وإنما إسحاق: ابن قول يف رمزها فيجد
عىل يقرتح كان الذي هو بأنه الرواية جاءت وقد بالشعر، خاصة إسحاق ابن عبارة

السرية. أخبار بعض تناسب أشعاًرا له يضعوا أن الشعراء بعض
أبا رأيت يقول: الشيباني عمرو أبا أن االعتدال ميزان يف الذهبي الحافظ روى
أن الخطيب بكر أبي عن ونقل الشعر، عليها يقولون األحاديث الشعراء يعطي إسحاق
األشعار فيها يقولوا أن ويسألهم املغازي أخبار وقته شعراء إىل يرفع كان إسحاق أبا

بها. ليلحقها
ذات رشكة هناك أن ودعوى عرصه، علماء بني به عرف وقد إسحاق ابن شأن ذلك
من داللة أوضح أمارة إىل تحتاج للتنسيق وأخرى للتلفيق مصانع ولها وطابع أعضاء

الشعر. اصطناع تبعة نفسه عن ليبعد إسحاق ابن قالها كلمة
ملا يطمنئ أن عجب وال عنها، بالحديث ويشغلك لها ويطمنئ أشياء يتخيل فاملؤلف
الرجعة إىل بنسيئة يحجم بالكوفة حجاًما رأى أنه الجاحظ عثمان أبو حكى فقد يتخيل

بها. إيمانه لشدة
ويتحدث قصصية رشكة هناك أن إسحاق ابن كلمة من يستخرج املؤلف كان وإذا
التي واملقاالت تؤلف التي الكتب هذه نرى حني حالنا يكون فماذا سمعتم بما عنها
الحقد يف املتهالك بلسان تنطق وكلها تعقد، التي واملجالس تلقى التي واملحارضات تنرش
يكونوا «لم املائقني امللحدين هؤالء» أن نتصور أن لنا الحق من «أفليس اإلسالم، عىل
من قليلة غري طائفة عىل يرشف منهم واحد كل كان وإنما فحسب، الناس إىل يتحدثون
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وتنسيق أولئك تلفيق من مقدار لهم استقام إذا حتى واملنسقني، والنظام وامللفقني الرواة
الناس»؟! بني وأذاعوه روحهم من فيه ونفخوا بطابعهم طبعوه هؤالء

بقي فيما تنبث التي الشعرية الكثرة هذه رأيت إذا تدهش «وأنت ص٩٦: يف املؤلف قال
الشعر.» من دواوين وحدها هشام ابن سرية يف فلديك القصاص. آثار من لنا

نسميها أن ولنا دواوين، الشعر من هشام ابن سرية احتوته ما يسمي أن للمؤلف
أو الرومي ابن ديوان نصف يتجاوز ال شعر من السرية يف ما كل فإن ديوان، نصف

مهيار. ديوان نصف

األمصار يف الشعرية املصانع عن صدر الذي الشعر هذا «وكثرة ص٩٦: يف املؤلف قال
كانوا القدماء أن يظهر رأي نشأة يف سببًا كانت العباس وبني أمية بني أيام املختلفة
العربية األمة أن وهو اقتناًعا به أقل ليست املحدثني من املطلقة الكثرة وأن به، مقتنعني
فإذا القول إىل همه يرصف أن يكفي وسليقته، بطبعه شاعر عربي كل وأن شاعرة، كلها

انسياًقا.» إليه ينساق هو
الشعر نظم أسباب هي وإنما وسليقته، بطبعه شاعر عربي كل أن يعتقد أحًدا أرى ال
واملخاطبات املبذولة، املعاني من كثري يف صاغوه حتى بألسنتهم، ته وسريَّ لهم، تهيأت

املعتادة.
املجاز وإرضاب الرتادفات كثرة من اللغة سعة إىل يرجع ما األسباب هذه ومن
يف حياتهم من املكتسبتني الفكر وحرية الخيال سعة إىل يرجع ما ومنها والكنايات،

مرهقة. قوانني أو قاهرة سلطة تعلوها ال أوطان
الشعر يكربون العرب أن من ريبة عليها تحوم ال بطرق ثبت ما هذا إىل ويضاف
منهم األذكياء يدفع مما الحظوة لهذه الشعر وإحراز منزلة، أسمى إىل الشاعر ويرفعون
بهم التشبه وجه عىل ولو بهؤالء االقتداء إىل العامة ويدعو صنعه، إجادة يف التنافس إىل

والقافية. بالوزن مقيًدا الكالم إلقاء يف
يف يأخذ أو حكمة عىل يغوص الذي الشعر يقول أكثرهم وال العرب كل فليس
النظم صور يف الكالم إليراد استعداد عىل أكثرهم يكون أن ببعيد وليس مذهبًا، الخيال
تأليفها وأصول اللغة بمفردات الطبقات معرفة تكون حيث سيما وال بقافية، املنتهي

متقاربة.
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سالم ابن وهذا شاعرة، كلها العربية األمة بأن املحدثني وأكثر القدماء يقتنع وكيف
قط»؟ شعًرا يقولوا لم الذين الرجال أشعار من السري يف «فكتب إسحاق: عن يقول

انسياًقا، إليه ينساق هو فإذا القول، إىل همه يرصف عربي كل أن يرون كانوا وما
بل مرتجًال القديم يف الشعر جميع «وليس الخصائص:2 كتاب يف يقول جني ابن فهذا
نحو صنعته وإحكام رياضته عىل والتلوم له واملالطفة عليه الصرب فيه لهم يعرض قد
«من يقول: الرمة ذا أن ديوانه رشح يف األصمعي وروى املولدين.» من لكثري يعرض ما
ينظم كان زهريًا أن وروي نفيس.»3 فيه أجهدت ما ومنه القول، فيه ساعدني ما شعري

زهري.4 حوليات قصائده تسمى وكانت سنة يف وينقحها شهر يف القصيدة
أولها: التي أرجوزتي قلت لقد قال: أنه العجاج عن ويروون

ال��ب��ك��ي وال��م��ح��ت��زن ب��ك��ي��ت

الكثرية األيام يف دونها اليوم ألريد وإني انثياًال، قوافيها عيلَّ فانثالت بالرمل وأنا
ونزع ساعة عيلَّ مرت وربما الناس أشعر الناس عند أنا الفرزدق: وقال عليه. أقدر فما

شعًرا. أقول أن من عيلَّ أهون رضيس
يقل لم من العرب من أن عىل الدالة اآلثار هذه لنا رووا الذين هم القدماء كان إذا
أن يعتقدون بأنهم اتهامهم أفيسوغ شهر، يف القصيدة ينظم من منهم وأن قط، الشعر

شاعرة؟ كلها العربية األمة
مزايا بيان يف الجاحظ أنشأه مقال إىل القدماء به اتهم فيما استند املؤلف ولعل
إلهام، وكأنه وارتجال، بديهة هو فإنما للعرب يشء «وكل املقال:5 بعض وإليك العرب،
همه يرصف أن هو وإنما استعانة، وال فكرة، إجالة وال مكابدة، وال معاناة هناك وليست
عند أو لبعري، يحدو أو برئ رأس عىل يمتح حني أو الخصام، يوم رجز وإىل الكالم، إىل
املذهب، جملة إىل همه يرصف أن إال هو فما حرب، يف أو رصاع، عند أو واملناقلة، املقارعة

انثياًال.» األلفاظ عليه وتنثال إرساًال، املعاني فتأتيه يقصد، إليه الذي العمود وإىل

ص٣٣٠. ج١، 2

ص٣٧٩. ج١، األدب خزانة 3

ص٣٧٦. ج١، األدب خزانة 4

والتبيني. البيان 5
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وإن القدماء، من واحًدا إال الجاحظ وليس الجاحظ، كالم بأنه هذا ندفع ونحن
خطبة بمنزلة مقاله فكأن الشعوبية، عىل يرد إنما فهو القدماء كل هو الجاحظ أن سلمنا
يجيزون ال ما املبالغة من املديح فن يف يجيزون وهم والفخر، للمديح أنشأت قصيدة أو

التاريخ. يف يبحث الذي للكاتب مثله
هو فإنما للعرب يشء كل قال: وإنما شاعر، عربي كل يقل: لم الجاحظ إن ثم
وال يخطب ومن ارتجاًال، ينظم شاعرهم يكون أن هذا لصدق ويكفي وارتجال، بديهة
«ويف والتبيني:6 البيان كتاب يف قوله نصف بما ويشهد ارتجاًال، الخطبة يلقي يشعر
قرض يف الخطباء حال وكذلك الخطابة، يستطيع ال من وفيهم يخطب من الشعراء
بعد الجاحظ كالم يف يبقى وال الشعر.7 يستطيع ال من العرب يف يندر وقال: الشعر.»
الحالة أضاف حيث وارتجال، بديهة هو فإنما للعرب يشء كل قوله: يف املبالغة إال هذا

منثور. أو منظوم قول من لهم ما كل إىل واالرتجال البديهة وهي العرب عىل الغالبة

جميًعا يكونوا لم العرب أن عىل تدلنا قديمة نصوص «ولدينا ص٩٧: يف املؤلف قال
يف النبي إىل طلب وقد يشء. إىل يوفق فلم الشعر قول العربي حاول ما فكثريًا شعراء
شعًرا يقول أن يف لعيل يأذن أن الشعر إىل فيها املسلمون احتاج التي املواقف بعض
وأذن يشء، يف ذلك من يكن لم ألنه له؛ يأذن أن النبي فأبى قريش، شعراء عىل به يرد

لحسان.»
عىل ويستشهد رأي، يف — وعامتهم علمائهم — القدماء بخطأ املؤلف يحكم

أيديهم! من إال تناولها يمكنه ال قديمة بنصوص تخطئتهم
إذ نقريًا؛ املوضوع يف يجديه ال — عنه هللا ريض — عيل قصة من به استشهد وما
بالكالم اإلتيان يستطيع عربي كل أن فمعناه شاعر عربي كل بأن االعتقاد وجد متى
الشعراء مناظرة يف الخيال وقوة املعاني يف الترصف عىل القدرة يستلزم ال وهذا منظوًما،
األسلوب وحكمة العارضة قوة يف يتفاوتون املمتازين الشعراء إن ثم ومفاخرتهم، البارعني
إىل طالب أبي بن عيل عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي عدول يكون أن الجائز فمن باملعاني. والتالعب
الشعراء أمام يقف ألن تؤهله بالتي الشعر يف منزلته تكن لم عليٍّا ألن ثابت؛ بن حسان

ص١١٧. ج١ 6

ص١٦٤. ج٢، والتبيني البيان 7
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مساق من نفهمه ما وهذا مذهب. كل الشعر صناعة يف وذهبوا واد كل يف هاموا الذين
يومئ شعًرا، يقول أن يف لعيل يأذن أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل الناس طلب فإن نفسها القصة

سابقة. الشعر نظم يف له أن إىل خفي غري بطرف
فمنهم له، ينسب ما مقدار يف يختلفون وإنما شعًرا، عيل لإلمام أن عىل الرواة واتفق
تكلم أنه يصح لم املازني: قال بيتني، إىل به يرجع من ومنهم ديوان8 إىل به يبلغ من

وهما: البيتني هذين غري الشعر من بيشء

ظ��ف��روا وال ب��روا م��ا ورب��ك ف��ال ل��ت��ق��ت��ل��ن��ي ت��م��ن��ان��ي ق��ري��ش ت��ل��ك��م
أث��ر ل��ه��ا ي��ع��ف��و ال ودق��ي��ن ب��ذات ل��ه��م ذم��ت��ي ف��ره��ن ه��ل��ك��ت ف��إن

فيه: اختالف ال الذي عيل شعر ومن الكامل: يف املربد وقال

أح��م��د ال��ن��ب��ي دي��ن ع��ل��ى أن��ي ف��اش��ه��د ع��ل��يَّ ال��ل��ه ش��اه��د ي��ا
م��ه��ت��د ف��إن��ي ال��ل��ه ف��ي ش��ك م��ن

غري يف الكالم صوغه أن عىل يدل املأخذ، قريب الرجز من كان وإن النظم وهذا
ببعيد. ليس األوزان من الرجز

إىل يضاف الشعر من كثريًا تجد أنك قدمنا ما إىل أضفت «فإذا ص٩٧: يف املصنف قال
األول، قال وأخرى الشاعر، قال مرة يقولون فرتاهم مسمى غري بل معروف غري قائل
— جرٍّا وهلم أعرابي قال وخامسة فالن، بني من رجل قال ورابعة اآلخر، قال وثالثة
شعراء.» كلهم العرب أن اعتقدوا إذا واملحدثني القدماء عذرت كله هذا الحظت إذا نقول:
هو إنما مجهول، قائل إىل أو قائل، غري إىل يضاف الذي الشعر هذا أكثر «وإن قال: ثم
ومنها بإزائها نحن التي األسباب هذه من لسبب انتحاًال انتحل موضوع مصنوع شعر

القصص.»
يقرأ الذي يظن وقد مسمى، غري أو معروف غري قائل إىل املصنوع الشعر يضاف قد
أهل أما مصنوع. غري الشعر هذا أن للنفس وتسلية للخاطر ترويًحا األدب كتب من شيئًا

ص١٠٢). الصحابة (حسن والغرر الدرر صاحب املرتىض للرشيف الديوان هذا إن يقال 8
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غري أو معروف غري قائل إىل ينسب شعر من أسماعهم عىل يمر بما يثقون ال فإنهم العلم
بأنه معروًفا قائله يكون أن بالشعر االحتجاج رشط يف يأخذون لتجدهم وإنك مسمى،
أو بشعر االحتجاج يجوز «ال اإلنصاف: كتاب يف يقول األنباري ابن فهذا فصيح، عربي
بكالمه.» يوثق ال ملن أو ملولد أو مصنوًعا الكالم ذلك يكون أن مخافة قائله يعرف ال نثر
كي، بعد أن إظهار جواز عىل الكوفيون به استشهد بيتًا تعليقه يف النحاس ابن وأورد
أيًضا الكوفيون به استشهد بيت شطر وأورد قائله. يُعرف ال البيت هذا إن رده: يف وقال
أوله وال قائله يُعرف ال البيت هذا إن رده: يف وقال لكن، خرب يف الالم دخول جواز عىل
بالضبط مشهور إىل ُعزي وال اللغة يف وثق ممن أحد ينشده ولم هذا، إال منه يذكر ولم
وقال: الزجاج فرده ، كاتبيَّ نحو يف املتكلم ياء خفض عىل شاهًدا الفراء وأورد واإلتقان.
وكثريًا تعاىل. هللا كتاب يف به يحتج مما هو وال العرب من الشعر هذا قائل يُعرف ليس
لشاعرين مروي ألنه أو لشهرته إما به، املستشهد البيت قائل اسم املؤلفون يهمل ما
مملوء سيبويه وكتاب العرب، من مسموع بأنه الوثوق مع التأليف وقت لنسيانه أو
عرصه. يف العربية لعلماء معروًفا أكثرها وكان باسمه، قائل إىل تُضف لم التي بالشواهد
فقد األلف فأما بيتًا، وخمسون ألف فيه فإذا سيبويه كتاب «نظرت الجرمي: قال

قائليها.» أسماء أعرف فلم الخمسون وأما فأثبتها، قائليها أسماء عرفت
التاريخ، يف به ويعتدون اللغة يف به يحتجون قائله يعرف الذي الشعر أن والتحقيق
التاريخ يف له شأن وال اللغة يف به يحتجون مطبوع عربي من ويسمع قائله يعرف ال وما
بفطرته الفصيح غري ويرويه قائله يعرف ال وما عامة، أدبية جهة من فيه ينظر حيث
أنس؛ مجلس أو سمر يف ينشد أن إال تاريخ وال لغة يف عليه يعولون وال جانبًا يطرحونه

يفعلون. كانوا وكذلك أدب، ألنه
مجهول، قائل إىل أو قائل غري إىل يضاف الذي الشعر هذا أكثر إن املؤلف: فقول
اللسان أدب من أنه عىل الكتب يف املسوق الشعر أراد إن انتحاًال، انتحل موضوع مصنوع
برشط أنفسهم يأخذون وال الشعر من النوع هذا يقرأون والناس محتمل، يدعيه فما
أكثره فهذا الشواهد من النحو أو اللغة كتب تحتويه ما أراد وإن صحته. من الثقة
الذين العرب من الثقات سمعه قد قائله يسمَّ لم ما وبعض قائله، إىل الواقع يف معزو
كان لو أن به االستشهاد يف يقدح ال بل قائله، يعرف أال يرضه فال بمنطوقهم، يحتج

انتحاًال. انتحله به الناطق العربي هذا
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قصصهم به لتزدان القصاص إليه احتاج الذي الشعر هذا «كثرة ص٩٨: يف املؤلف قال
العلماء من فريًقا خدعت أخرى ناحية من والسامعون القراء وليسيغها ناحية من

ا.» حقٍّ العرب عن صدرت أنها عىل فقبلوها
القصاصون كثر «فلما العرب:9 آداب تاريخ يف الرافعي األستاذ قول إىل ينظر هذا
حتى األساطري من يلفقونه ملا الشعر يضعوا أن ذلك أجل من اضطروا األخبار وأهل
العوام.» أفئدة إىل الطرق أقرب من األساطري تلك وليحدروا الكالم رقعتي بني يالئموا
ا، حقٍّ عربية أنها عىل قبلوها أو العلماء، من فريًقا خدعت يقل: لم الرافعي األستاذ ولكن
لروايته يأمنوا أن إال ا حقٍّ العرب عن صادر أنه عىل شعًرا يقبلوا أال العلم أهل شأن فإن
أضيف أنه عىل ويتناقلونه شعًرا يقبلون قد ولكنهم بصحته، الوثوق من أيديهم ويمألوا
وشعر بقصص يستشهد املؤلف كان وقد ا، حقٍّ عنهم صادر أنه عىل ال ا، حقٍّ العرب إىل
تلك وأن ا، حقٍّ وقعت أنها عىل القصص تلك قبل فهل األغاني، كتاب يف إال يرهما لم
من أنه القراء به يصفه ما فأقل شأنه ذلك كان لنئ ا؟ حقٍّ أربابها عن صدرت األشعار

ا. حقٍّ العرب من صادر أنه عىل الشعر ويقبل ينخدع الذي الفريق هذا

وإسفاف، سخف أو تكلف من الشعر هذا يف ملا فطنوا العلماء بعض أن املؤلف ذكر
هؤالء سلك يف وعد إليهم، ينسب عمن صدر قد يكون أن يستحيل بعضه أن إىل وفطنوا
ابن روى ما أنكروا سالم ابن غري «وآخرون ص٩٨: يف وقال سالم، بن محمد العلماء
كان ما السرية يف لنا يروي الذي هشام ابن منهم نذكر القصاصون، وأصحابه إسحاق
بالشعراء العلم أهل وأكثر قال: القصيدة رواية من فرغ إذا حتى إسحاق ابن يرويه

إليه.» تضاف ملن ينكرها أو القصيدة هذه ينكر بالشعر العلم أهل وبعض
إسحاق ابن فنقدوا أنظارهم، فيه العلماء أفرغ قد إسحاق ابن رواه الذي الشعر هذا
من النقاد وتناوله شأنه، يف األدب علماء أقوال من شيئًا آنًفا إليكم سقنا وقد نفسه،
وأمانته، صدقه يف طعن من ومنهم ضعفه، من ومنهم وثقه، من فمنهم الحديث علماء
ذنب عندي له «ما معني: ابن قال الشعر. من يرويه بما الثقة عدم عىل يتفقون وكادوا

املكذوبة.»10 واألشعار املنقطعة املنكرة األشياء من السرية يف حشا قد ما إال

ص٣٧٥. ج١، 9

الذهبي. للحافظ االعتدال ميزان 10
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وغريه هشام ابن نفى وقد صحته، يف مرتاب الشعر من إسحاق ابن يرويه ما إذًا
أن إىل الريبة مكان يربح ال والباقي املصنوع، املنتحل حساب يف ودخل منه عظيًما قسًما
انتحاًال. انتحل مصنوع أنه إىل اهتدى كيف ويرينا هادئ بنظر غريه أو املؤلف ينقده
إن راكبًا «يا قصيدة هشام ابن لنقده يتعرض ولم إسحاق ابن رواه الذي الشعر ومن
بعض «إن النسب: يف بكار بن الزبري قال فقد النرض، ابنة لقتيلة املنسوبة مظنة» األثيل

مصنوعة.»11 أنها ذكر العلم أهل

الشعر انتحال يف القصص ألثر فطنوا الذين العلماء هؤالء «ولكن ص٩٩: يف املؤلف قال
ذو منهم كان بل محمقني، وال ضعاًفا جميًعا الشعر صناع يكن فلم أيًضا؛ خدعوا
انتحاله ويحسن الشعر يجيد فكان اللطيف، والطبع الذكي والفؤاد النافذة البصرية

الكثري.» اليشء إىل ذلك من ق ويوفَّ صنعته إخفاء يف يجتهد فطنًا وكان وتكلفه،
يقوى ما الظن ومن تتفاوت. ظنيات وفيها قطعيات، العلوم يف أن الناس يعرف
أصول من أن ويعلمون بالشك. يتصل فيكاد يضعف ما ومنه اليقني، من يقرب حتى
العلم، من القريب الظن فيه يكفي ما ومنها يقني، عىل قام إذا إال به يعتد ال ما العلم
والعلوم ذرة، بمثقال إال الشك عىل يرجح لم ولو الثبوت احتمال فيه يكفي ما ومنها

القبيل. هذا من يشء مسائلها يف يكون أن تأبى ال األدبية
أنهم القبول هذا معنى فليس العرب إىل يضاف شعًرا العلم أهل بعض قبل فإذا
يرتاء فلم نقدوه ألنهم بل صحيحة، اإلضافة هذه أن العلم من قريبًا ظنٍّا ظنوا أو تيقنوا
خطر وإذا وزنًا. أخف الصحة احتمال إزاء الوضع احتمال وأصبح وضعه عىل دليل لهم
العربي الشعر تقليد يف وبارًعا باالستقامة التظاهر يف ماهًرا الراوي يكون أن بالهم عىل
كل رفض إىل يفيض ألنه الخاطر؛ هذا عن أعرضوا النحرير، الناقد عىل يخفى حيث إىل

متعددة. طرق من يجئ لم أدبي أثر
يف أنظارهم يرددون كانوا أنهم الشعر نقد يف عنهم يؤثر ملا املالحظة كثري يعلم
العرص هذا شعر بني تفرق أذواق منهم لطائفة يرتبى حتى والحديثة القديمة األشعار
هذا أن وتدرك ثابت، بن حسان ونسج — مثًال — النابغة نسج بني وتميز العرص، وذاك

بعينه. شاعر طريقة به تحاكي أن إىل عمدت وهذا بفطرتها، القريحة أرسلته

ص١٣٣. ج١، السبكي، البن الكربى الطبقات 11
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غريبها يف بحث أو األشعار حفظ من كل عىل يسهل ال النقد من الطريق وهذا
فنون يف وتقلبت البلغاء، منشآت درست طائفة عرص كل يف يستطيعه وإنما وإعرابها،
وتدري نزعته تعرف حتى خاصة، نظرات شاعر كل منظوم عىل وألقت أطواًرا، البيان
الطريق هذا يف امليض فيستطيع يركبها، صورة أي ويف األلفاظ، تأليف يف يأخذ كيف
أحد وصف يف قالوا وإذا األصبهاني، الفرج وأبي والجاحظ األصمعي أمثال النقد من
له.»12 وأنقدهم بالشعر الناس أعلم «وكان األخفش: الخطاب أبي يف قالوا كما العلم أهل

خاص. بوجه النقد من الفن هذا — أحسب فيما — يقصدون فإنما
بالنظر عنايتهم إليها وأضفنا النقد، صناعة عىل املقدرة هذه يف القدماء كان وإذا
ولم الجاهلية إىل الثقات الرواة يعزوه الذي الشعر هذا أن ظننا يف ذهبنا الراوي حال يف
العامة الوجوه من وأريد يشء، يف الجاهلية من هو عام، بوجه أو خاص بنظر ينقدوه
من إىل شعر بنسبة الثقة عدم عىل وتنبيههم الرواة، بعض أمانة يف طعنهم أمثال للنقد
فيه مرتابًا نظرهم يف يعد الجاهلية يف العهد لقديم ينسب ما فكل الجاهلية، يف عهده قدم
تسمية من يمتنع قد سيبويه إن قالوا: أنهم هذا وشاهد منحوًال، بعضهم يسميه قد بل
العهد لقدم قائله يُعرف ال منحول وبعضه لشاعرين يروى الشعر بعض ألن الشاعر؛
من يسمع حيث الشعر من النوع بهذا يستشهدون وغريه سيبويه أن عرفتم وقد به،13
اسم معرفة عىل به االستشهاد يتوقف ال القّح العربي من يسمع وما الخلَّص، العرب

الواقع. يف قائله

األبرش، جذيمة إىل يضاف الذي الشعر هذا يف هذا مثل «وقل ص١٠١: يف املؤلف قال
قصري. ووزيره عدي بن عمرو أخته وابن الزباء وصاحبته بجذيمة يتصل ما كل ويف
هؤالء أسماء فيها ذكرت األمثال من طائفة تفسري وهو واحد، أصل إال كله لهذا فليس

بعضهم.» أو كلهم الناس
من نقدوها الناس أن متجاهًال القصة يف الواردة األمثال ساق ثم هذا املؤلف قال

املشوهة. أو امللفقة القصص إىل بعضهم طرحها وقد قبله،

للمرزباني. املوشح 12
ص١٧٨. ج١، الخزانة، 13
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سلطانة تاريخ يف رسالة به تجد املرشق ملجلة األوىل السنة من العارش العدد اقرأ
أخبارها أن «غري عنها: الحديث يف يقول وتجده اليسوعيني، ألحد الزباء، أو زينوبيا تدمر:
عنه ينبئنا ما تطابق تكاد ال خرافة حديث من أقاصيص إال ليست العامة بني املتداولة
تاريخ كتاب يف برسڤال دي كوسني الحكايات تلك بجمع اعتنى وقد الصحيح، التاريخ
يف واختلقوه تدمر ملكة شأن يف العرب مؤرخو أورده ما كل فيه فذكر الجاهلية، عرب
إىل الصحيفة بأسفل تعليق يف وتعرض الرتهات.» وأنواع الخرافات رضوب من سريتها
قبل «العرب كتاب يف زيدان جرجي وقال الزباء. قصة من العرب استخرجها التي األمثال
غريها؟ هي أم تدمر، ملكة زينوبيا هي هذه: الزباء يف مناقشات وللباحثني اإلسالم»:14

ضافية. رسالة ذلك يف وله ردهوس اإلنكليزي املسترشق غريها أنها يرى وممن
البحث من نحو هيئة يف بها يحدثك واملؤلف والرشق، الغرب كتاب تناولها فالقصة

جديد.

شديًدا، اتصاًال بالبادية األمر يتصل حني انخداًعا أشد «والرواة ص١٠٣: يف املؤلف قال
هذه بعض سمعوا فهم الناس أيام أو العرب أيام يسمونها التي األخبار هذه يف وذلك
أنه عىل منها يروى كان ما فقبلوا مطولة مفصلة تقص رأوها ثم األعراب، من األخبار

األمر.» من جد
فيما النظر أمعنا «إذا العربية: اللغة آداب تاريخ كتاب يف زيدان جرجي قال كذلك
وقد … معانيه بأعم التمثيل من يخلو ال وجدناه وآدابهم أخبارهم من العرب خلفه
كان أو موضوع نظرنا يف أكثره لكن التاريخية، والحقائق القصص قالب يف إلينا وصل

املطلوب.» املوقف يف قدوة أو عربة ليكون ونمقوه وطولوه فوسعوه أصل له
يستمعون قوًما إال جديد باحث املؤلف أن يتوهمون كانوا الذين أولئك أحسب ال

غافلون. والحديث القديم األدب كتب عن وهم إليه

وهذه الفساد15 وحرب والغرباء داحس وحرب البسوس «فحرب ص١٠٤: يف املؤلف قال
األمر حقيقة يف ليست الشعر فيها ونظم الكتب فيها وضعت التي الكثرية «األيام»

ص٨٩. 14

يوم عن محرفة ولعلها الفساد يوم يسمى ما العرب أيام يف نعرف وال الجاهيل الشعر كتاب يف كذا 15

الفجار. أو النسار
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يتحدثون العرب كان وذكريات ألساطري وتنمية توسيًعا إال — نظريتنا استقامت إن —
اإلسالم.» بعد بها

التي شبه بن عمر مجموعة العربية اللغة آداب تاريخ كتاب يف زيدان جرجي ذكر
وغريهم، ربيعة بني وقع أكثرها عديدة حوادث عىل تشتمل «هي وقال: الجمهرة سماها
ثم والقصة.» التاريخ بني متوسطة األخبار هذه أن كثرية مواقف من يتبني املطالع لكن
استغرقت بنفسها قائمة قصة «وهي وقال: البسوس حرب املجموعة تلك من أن ذكر
ثم ذلك.» وغري ومناشدات ومبارات وحماسات عنرتية حوادث يتخللها كبرية صفحة مائة
والقصة وجساس، كليب خرب وفيه وائل ابني وتغلب بكر كتاب القبيل، هذا «ومن قال:
زاد وقد التاريخ، يف ذكر لها وقائع عىل تشتمل ألنها الرواية؛ إىل منها التاريخ إىل أقرب

خيالية.» نظنها وتفاصيل قصائد املؤلف فيها
قيمة؟! من نظريتنا.» استقامت «إن املؤلف: لقول هذا بعد يبقى وهل

قبله من الُكتاب به تحدث ما إىل يده مد وإنما بجديد، يأت ولم القصص يف املؤلف كتب
يف فقال وحرضموت، اليمامة بني ما عرضها بكليات علينا انهال ثم له، نظرية وسماه
ال موضوع والعماليق وجرهم وجديس وطسم وثمود عاد عن يروى ما «كل ص١٠٤:

له.» أصل
عىل محموًال جاء قد وثمود، عاد كخرب السبيل هذا يف القرآن قصه الذي املقدار
هذه ناحية من يتقبل وما والسالم، الصالة عليه محمد بنبوة الناطقة الحجج سواعد
واملنطق العلم يستطيع وال بصحته، املقطوع مأخذ النفوس من يأخذ إنما الحجج
الرواة، أيدي إليه وصلت ما منتهى فذلك الرواية طريق من جاء ما أما طلبًا. ملخالفته
دونوه إنكاره يقتيض وجًها نقده يف يروا لم وما طرحوه، الوضع أمارة فيه الحت فما
التي اآلراء هذه غري علمي بطريق وينقده عنه، سكتوا فيما يبحث أن وللمؤلف وتناقلوه.

واستقراء. بحث غري عن املرمية الكليات هذه وغري شتات، بعد شملها جمع
قبل العرب كتاب يف فقال وثمود عاد مثل عن زيدان جرجي قبله تحدث وقد
من املحققني أذهان إىل سبق حتى البائدة القبائل يف العرب مبالغات «وأكثر اإلسالم:16
ذلك املسلمون لقال والحديث القرآن يف بعضها ورود ولوال موضوعة، أنها املسلمني غري

ص٩. 16
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وجودها، أثبت وغريهم اليونان كتب يف أخبارها وبعض أسمائها ورود أن عىل أيًضا.
العرب.» روايات يف املبالغة إظهار مع ذلك يؤيد بما األثرية االكتشافات وجاءت

العصور يف اليمن وشعراء وحمري تبع عن يروى ما «وكل ص١٠٤: يف املؤلف قال
أصل ال موضوع بعده العرب وتفرق العرم بسيل يتصل وما الكهان، وأخبار القديمة،

له.»
منها يصح ال واختالف، تخليط التبابعة أنساب «ويف خلدون: ابن قال فقد تبع أما
«وأكثره قال: ثم وحمري، تبع تاريخ يف زيدان جرجي وتكلم القليل.»17 إال أخبارها ومن

الحقائق.»18 إىل منه الخرافات إىل أقرب وبعضه فيه، مبالغ
يف العبارة بصوغ املؤلف فضلهم وقد وحمري، تبع يف واملحدثني القدماء كالم هذا
من اليوم بعث ثم القديمة العصور تلك من ومرأى مسمع عىل كان كأنه الكلية، قالب

ويرى! يسمع كان مما شيئًا يوافق ال وحمري تبع عن يروى ما كل أن وعرف مرقده
القرن أوائل يف الهمداني شاهد وقد القرآن يف تعاىل هللا ذكره فقد العرم سيل وأما
مع األنقاض تلك فوصف ويفهمه املسند يقرأ «وكان العرم سد أنقاض للهجرة الرابع
مطابقة وأكثر السد هذا خرب عن جاء ما أصدق القوالن وهذان القرآن، قول عىل تطبيقها

املايض».19 القرن يف الخزان ذلك آثار اكتشفوا الذين النقابون وجده ملا
أمة تاريخ عن يحكم أن لتحامى بإخالص الحقائق عن البحث املؤلف اعتاد ولو
ظهور سوى شبهة عنده تجد لم كنانته نثلت إذا وأنت له، أصل ال موضوع جميعه بأن

منه. كثري يف أو بعضه يف الوضع

ص٤٤. ج٢ 17

.١٠٧ اإلسالم قبل العرب 18
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نتيجتني: إىل الفصل هذا يف املؤلف حديث يرجع
أن والثانية منهم. وغض للعرب عيب فيه ما الشعر من انتحلوا الشعوبية أن األوىل

االنتحال. من بلون أجابوهم قد الشعوبية عىل بالرد يعتنون كانوا الذين
عىل وجد أنه أوالهما مقدمتني: سوى حديثه يف لها تجد ال فإنك األوىل النتيجة أما
شعراء الشعوبية يف أن والثانية الشعوبية، لها: يقال العرب تبغض طائفة األرض ظهر
الناس بعض هكذا: القياس تأليف فيكون يسار، بن وإسماعيل األعمى العباس أبو منهم
النتيجة: جاهليٍّا، شعًرا ينتحل شعوبي شاعر وكل شعراء، الشعوبية وبعض شعوبية،

الشعر» وانتحال «الشعوبية عنوان إذًا الجاهيل. الشعر انتحال أسباب من الشعوبية
الزم غري الجاهيل الشعر انتحال أن يرى املنطق قانون عىل القائم ولكن مستقيم، عنوان
برواية يأت لم بل بينهما، التالزم عىل دليًال املؤلف يقم ولم عادة، وال عقًال ال للشعوبية

جاهليٍّا. شعًرا انتحل الشعوبية بعض أن عىل تدل
انترصوا كالجاحظ طائفة أن سوى مقدمات من لها فليس الثانية النتيجة وأما
علماء إن لكم: قلنا وقد جاهليٍّا، شعًرا الصدد هذا يف وأوردوا الشعوبية عىل وردوا للعرب
نقلوه جاهيل شعر بإنشاد انفرد فإذا بروايتهم، يوثق ال ممن الجاحظ يعدون العربية
ما نسمي أن هذا مع لنا حق وال تاريخ. أو لغة يف عليه يعولوا أن دون األدب وجه عىل
النظر من بد ال بل الشعوبية، عىل الرد سبيل يف وقوعه ملجرد ومنتحًال مصنوًعا يرونه
الثابت الشعر يقوم أن املحتمل من إذ الطائفة؛ هذه عىل الرد سياق يف يقع لم كشعر فيه

وانتحال. اختالق إليه يضم أن إىل يحتاج وال عليهم بالرد وحده
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بينهم ما وتستغل العرب تزدري التي الطائفة من يسار بن إسماعيل أن املؤلف ذكر
بأنه تشهد قصة القراء عىل يتلو ووقف وأهوائها، لحاجاتها السياسية الخصومات من
امللك عبد بن الوليد عىل يوًما «فاستأذن ص١٠٨: يف فقال أمية بني بغض يف أصيل
الرابع1 الجزء يف الواردة القصة وساق يبكي.» عليه دخل له أذن إذا حتى ساعة فأخره

آخرها. عىل أتى حتى األغاني كتاب من
التثبت بعدم يرميهم يفتأ وال العلم أهل بازدراء يملؤه كتابًا يؤلف أن نحسب كنا
بيل املؤلف ولكن به. رهم يشهِّ ما مثل يف الوقوع من بالتحفظ نفسه يأخذ الرواية، يف
يقول: األغاني وصاحب األغاني من مأخوذة فالقصة بخري، يأت ال يوجهه أينما بقلم
الوليد كان وإذا إلخ.» فحجبه يوًما امللك عبد بن يزيد بن الغمر عىل إسماعيل «استأذن
يف مخطئًا املؤلف كان «الوليد» يسمى ال يزيد بن والغمر «الغمر» يسمى ال امللك عبد بن

امللك». عبد بن «الوليد يسمى رجل مع كانت إسماعيل واقعة أن زعمه

عن قصًصا األغاني كتاب من واغرتف يقول، أن شاء ما الشعوبية عن املؤلف قال
األول أن القصص هذه عليه تدل ما وقصارى يسار، بن وإسماعيل األعمى العباس أبي
باألعاجم، به يفخر شعر وله مروان، آل يبغض كان الثاني وأن الزبري، آل يهجو كان
لم ولكنه الشعر، انتحال يف الشعوبية تأثري من يريده كان ما إىل بهذا وصل أنه وزعم
بمنهج فضاق جاهليٍّا، شعًرا الشعوبية انتحلت كيف يريك مثًال لك يرضب أن يستطع
عن يحدثك وأخذ حدوًدا، للباحث ترسم التي القوانني هذه عىل وجهل ذرًعا ديكارت
مدح فيه وشعره، الكالم نثر من بكثري العرب أنطقوا «فهم ص١١١: يف لك ويقول املوايل
وظفر ومدحه كرسى زار األعىش أن لنا زعموا وهم منهم. وتقرب عليهم، وثناء للفرس،
كثريًا والعباد إياد من وغريهما يعمر بن ولقيط زيد بن عدي إىل أضافوا وهم بجوائزه،

وجيوشهم.» وسلطانهم الفرس بملوك اإلشادة فيه الشعر من
أن من يتأملون وال صدًقا، تسمونه ما يحرتمون ال كيف الجديد أنصار إىل انظروا
للمؤلف: قولوا وقوعه! يف يشكون ال ما صورة يف إليكم ويسوقوه يتخيلونه، عما يتحدثوا
والشعر النثر هذا اصطنعوا الذين هم املوايل أن أدركت ذوق بأي أم سمعت، أذن بأي

الفرس؟ عىل ثناء أو لكرسى مدح فيه الذي

ص١٢٠. 1
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ملوك عىل يرتدد كان بأنه واألدب التاريخ كتب جاءت أو شاعًرا األعىش كان إذا
يشتمل الشعر هذا وأن شعًرا، أيديهم بني يلقي كان أنه عىل أمارة هذا يكفي أفال الفرس،

وثناء! مديح عىل
ويتوىل كرسى عىل يرتدد كان بأنه التاريخ وحدثنا شاعًرا زيد بن عدي كان وإذا
كرسى عىل الثناء من يشء شعره يف يأتي أن هذا مع أفنستبعد ديوانه، يف العربية الكتابة

سلطانه! أو
إىل وقسًطا اليهود إىل منه قسًطا فأعطى األعىش شعر عىل املؤلف هذا ُسلَِّط لقد
أولئك ذهب واملوايل النصارى عىل مقسًما فجعله زيد بن عدي شعر عىل وُسلِّط املوايل،

اآلخر! بالشطر هؤالء وذهب منه، بشطر
يدَّعي أن إىل يحتاج زيد بن وعدي األعىش عن الشعر هذا ينفي أن يريد الذي إن
األعىش فال بكرسى، يتصال لم أنهما أو شاعرين، يكونا لم أنهما أو خياليان، اسمان أنهما

دولته. يف عمل زيد بن عدي وال زيارته، من تمكن
كتب تواردت وقد ببعيد، منها زيد بن عدي يكن ولم البعثة، عهد األعىش أدرك وقد
عىل هذا يف يناقش أن للمؤلف فهل كرسى، عىل يفدان كانا أنهما عىل واألدب التاريخ

الصحيح! النظر طريقة

الثقات رواها بأبيات الطائف شعراء من شاعًرا أنطقوا «وهم ص١١١: يف املؤلف قال
ربيعة، بن الصلت أبي إىل تضاف أبيات وهي فيها، شك ال صحيحة أنها عىل الرواة من
وهي: األبيات هذه نروي أن الخري من يكون وقد املعروف. الصلت أبي بن أمية أبو وهو

خ��رج��وا ع��ص��ب��ة م��ن دره��م ل��ل��ه

بقوله: تنتهي أبيات سبعة منها ورسد

أب��واال ب��ع��د ف��ع��ادا ب��م��اء ش��ي��ب��ا
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أن نريد ما عىل الداللة يف أبلغ وهي األبيات هذه أوله يف قتيبة ابن زاد «وقد قال: ثم
وهي: عليه ندل

أح��واال ل��ألع��داء ال��ب��ح��ر ف��ي ل��ج��ج ي��زن ذي اب��ن أم��ث��ال ال��وت��ر ي��ط��ل��ب ل��ن
ق��اال ال��ذي ال��ق��ول ع��ن��ده ي��ج��د ف��ل��م ن��ع��ام��ت��ه ش��ال��ت وق��د ه��رق��ل أت��ى
إي��غ��اال أب��ع��دت ل��ق��د ال��س��ن��ي��ن م��ن ت��اس��ع��ة ب��ع��د ك��س��رى ن��ح��و ان��ت��ح��ى ث��م
ق��ل��ق��اال» أس��رع��ت ل��ق��د ع��م��ري إن��ك ي��ح��م��ل��ه��م األح��رار ب��ب��ن��ي أت��ى ح��ت��ى

العرب وعىل الشعر أول يف الروم عىل الفرس قدم كيف إليه «فانظر املؤلف: قال ثم
سائره.» يف

العرب. عىل تقديمهم سائره يف فليس الروم عىل للفرس تقديم الشعر أول يف كان إن
قوله: أما

أم��ث��اال ال��ن��اس ف��ي ل��ه��م ت��رى إن م��ا

هذه تكون وقد الحقيقة، حدود يف نفسه يحبس ال الذي الشاعر مبالغة هي فإنما
عنه املتحدث مدح يف للمبالغة — اليوم نستعملها مثلما — العهد لذلك تستعمل الكلمة
أن شاعر وهو الصلت أبي من أنستبعد سواه، من كل عىل تفضيله إىل قصد غري من
كانت طائفة طرد عىل يزن ذي ابن ساعدت أمة إىل املديح يف البالغة الكلمة هذه يقدم
العقلية فضل قد شاعر غري وهو املؤلف وهذا فساًدا! العرب بالد من قسم يف تسعى
عليه تفضله كدت أو فضلته فقد آخر عىل عقليته فضلت ومن قومه، عقلية عىل الغربية
ليس الجاهيل الشعر يف كتاب أن إىل يذهب أن القابل الجيل من ينتظر إذن يشء، كل يف

املسترشقني. بعض به أنطقه وإنما يشء يف حسني طه الدكتور من
الكتاب ذلك يف وقع والشعراء الشعر كتاب من املأخوذة األبيات من األول والبيت

هكذا: تحريفه عىل الجامعة يف العرب آداب أستاذ ونقله محرًفا،

ي��زن ذي اب��ن أم��ث��ال ال��وت��ر ي��ط��ل��ب ل��ن
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وصوابه:

ي��زن ذي اب��ن أم��ث��ال ال��وت��ر ل��ي��ط��ل��ب

ملقام املناسب وهو األغاني، وكتاب هشام ابن وسرية جرير ابن تاريخ يف ورد كما
وهي: املعنى، هذا تناقض ال أخرى برواية األغاني2 كتاب يف وورد واملديح، التهنئة

ي��زن ذي ك��اب��ن إال ال��ث��أر ي��ط��ل��ب ال

الفخر يف يسار بن إسماعيل قالها أبياتًا نروي أن الخري «ومن ص١١٢: يف املؤلف قال
من يشء عىل يحمل ما الصلت أبي إىل يضاف الذي الشعر وبني بينها فسرتى بالفرس،

قال: والريبة. الشك

ب��م��ه��دوم» ح��وض��ي وال ال��ح��ف��اظ ع��ن��د خ��ور ب��ذي ع��ودي م��ا وج��دك إن��ي

األغاني. كتاب من الرابع3 الجزء يف الواردة الثمانية األبيات ورسد
بينهما الشبه فتجد يسار بن إسماعيل وأبيات الصلت، أبي إىل املعزوة األبيات تقرأ

الصلت: أبي قول (أحدهما) شطرين يف

ل��ه ال��ج��ن��ود وس��اب��ور ك��س��رى م��ث��ل م��ن

يسار: ابن وقول

م��ًع��ا ال��ج��ن��ود وس��اب��ور ك��س��رى م��ث��ل م��ن

ويسمونه قائلهما، يختلف اللذين الشعرين بني تقع قد النحو هذا عىل واملشابهة
لم الشاعرين أحد أن علم متى الخواطر توارد قبيل من يجعلونه أو استعانة أو رسقة

ص٧٥. ج١٦، 2

ص١٢٥. 3
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املتقدم الشعر إلعطاء سببًا هذا مثل يجعل أن الالئق من وليس اآلخر، نظم ما عىل يطلع
املتأخر. الشعر صاحب إىل

الشعر يف قتيبة ابن رواية أما املؤلف، رواية يف كذلك جاء الصلت أبي وشطر
فهي: والشعراء

ل��ه ال��ج��ن��ود وب��اذان4 ك��س��رى م��ث��ل م��ن

رسد وقد له.» امللوك شاهنشاه كرسى مثل «من تاريخه: يف جرير ابن ورواية
ما هذا وقال: جملة البيت بهذا فيها يأت ولم الصلت أبي أبيات السرية يف هشام ابن
وهو األغاني، رواية يف أيًضا البيت هذا يجئ ولم منها. إسحاق ابن روى مما له صح
يف ويدخلها الصلت أبي شعر من القصيدة يخرج أن القوة من يملك ال ثبوته تسليم عىل

يسار. بن إسماعيل حساب
الصلت: أبي قول فهو الشطرين ثاني أما

م��رازب��ة غ��را ج��ح��اج��ح��ة ب��ي��ض��ا

يسار: ابن وقول

م��رازب��ة ب��ل��ج س��ادة ج��ح��اج��ح

أنهما عىل يدل ال أكثر أو شطرين أو شطر يف القصيدتني تشابه أن عرفت وقد
اتفاق كان ولو الخواطر، توافق أو االسرتفاد أو االختالس هو وإنما واحدة، قريحة بنتا
إضافة لكانت التايل الشعر ناظم إىل السابق إضافة يجيز بيت أو شطر يف الشعرين

وهو: فيها بيت آخر فإن أوىل، النابغة إىل الصلت أبي أبيات

أب��واال ب��ع��د ف��ع��ادت ب��م��اءٍ ش��ي��ب��ا ل��ب��ن م��ن ق��ع��ب��ان ال ال��م��ك��ارم ت��ل��ك

العجم. والة من اليمن قدم من آخر 4
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وإلحاقه أمية شعر من نفيه هشام ابن أراد وقد النابغة، إىل يعزى شعر يف مروي
ألبي األغاني5 صاحب به وقىض له. قصيدة يف للنابغة فإنه بيتًا آخرها إال فقال: بالنابغة

التضمني. جهة عىل له قصيدة يف النابغة أدخله إنما وقال: الصلت
يسار ابن وأبيات الصلت أبي أبيات بني شبه وجه الشطرين هذين بعد يكن ولم
الفرس، مدح من يشء عىل ومشتمل الطويل، بحر يف مصنوع الشعرين كال أن سوى
الرواية، به ترد أن فيها التماثل يبلغ ال عامة أحوال وهذه اللغة، مقاييس فيه ومراعى

يسار. بن إسماعيل إىل الصلت أبي من الشعر به وينقل

الفرس عىل للعرب كانت التي والوقائع األيام هذه هنا من «ثم ص١١٣: يف املؤلف قال
قار.» ذي يوم وهو بعضها عن النبي تحدث والتي

بها يتهجم التي الفقرة لهذه مناسبة من يجد فال بسذاجة أو بدقة القارئ ينظر
سيئًا. نباتًا كتابه قراء أو طالبه نفوس يف ينبت أن إال الرسالة صاحب حرضة عىل املؤلف
أال عنه! تحدث النبي إن الرصيحة: بعبارته يقول أن دون قار ذي يوم إنكار يسعه أال
ويطعن يغمز برقًعا العلم يف البحث اسم اتخذ املؤلف أن فهم إذا حق عىل القارئ يكون
الذي القلم طعن سوى يشء يبقى فال ينزاح قد الربقع هذا وأن يرىض، حتى ورائه من

باإليمان. املطمئنة القلوب فتنة يلذ
الحرضة إىل فأضافه التاريخ أو األدب كتب يف األثر هذا رأى قد املؤلف يكون ربما
إذا الكتب بهذه يؤمن فاملؤلف كذبًا، اليوم واقعة جعل ثم روايته، بصحة كالواثق النبوية
والبهتان بالزور ويرميها غمز، أو طعن يف عليه يتوكأ أن له يبدو خربًا أو حديثًا روت

اإلسالم. أو للعرب صالًحا أثًرا نقلت إذا
األيام هذه من قار ذي فيوم بعيد، تخاذل يف أقواله فرتكت املؤلف أهواء تشعبت
ذي فيوم النبي! عنه تحدث قار ذي ويوم االنتحال، من بلون الشعوبية إلجابة املوضوعة

اختالقه. قبل النبي عنه وتحدث الشعوبية لعهد اختلق قار
تقتضيه ما وعىل بلغتهم العرب آداب تاريخ يف يتحدث كان إن كالمه معنى هذا
منهم، الجد ذوو به ينطق ال بما الناس عىل ينطق أنه زعم فإن وبيانهم، نحوهم قواعد

ص٧١. ج١٦، 5
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نحن فما يقظة غري يف أو هزل يف تنطق حني ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ملقام تتعرض ال له: قلنا
بعاملني. الهذر أو الهزل منطق بتأويل

مسمى، وقتًا لها يذكر من املؤرخني ومن اإلسالم، ظهور بعد قار ذي واقعة وقعت
مصطنًعا، يكون أن بها املتصلة األخبار بعض احتمل وإذا للبعثة6 الثالثة السنة وهو
وانتصار الواقعة أصل أن تفيد شتى، طرق يف الواردة واألشعار األخبار مجموع فإن
أن إىل املضطرين العرب إىل اليوم هذا حديث ونسبة فيه، شك ال مما العجم عىل العرب
ابن تاريخ يف مروية أخباره من كثريًا بأن مدفوعة االنتحال من بلون الشعوبيني يجيبوا
ذلك خرب أن فلوال املثنى، بن معمر عبيدة أبو وهو شعوبي عن الفريد والعقد جرير
الذي عبيدة أبو رواته من كان ملا إنكاره، من الشعوبي يتمكن ال وجه عىل ثابت اليوم

العربية. األمة بشأن املزرية األخبار صناع طبقة يف املؤلف سيعده

انرصفوا الذين العلماء من املطلقة الكثرة أن تالحظ «ولعلك ص١١٤: يف املؤلف قال
بسلطان يستظلون وكانوا املوايل، العجم من كانوا والفلسفة والكالم واللغة األدب إىل
من استحالت العلماء هؤالء غاية أن زعم أن وبعد أيًضا.» الفرس من واملشريين الوزراء
قال: العباس بني أيام كسبوه الذي السلطان ترويج إىل السلطان يف الفرس سابقة إثبات
من وغض عليهم ونعي للعرب ازدراء أصحاب واملناظرون العلماء هؤالء كان هنا «ومن

أقدارهم.»
بن الخليل مثل العرب من كثري املؤلف عنه يتحدث الذي للعهد واألدب اللغة علماء يف
واملربد الجمحي سالم بن ومحمد واألصمعي الضبي واملفضل العالء بن عمرو وأبي أحمد
الهروي عمرو وأبي كالزجاجي بمواٍل وليسوا العجم بالد من كثري وفيهم دريد، وابن
والكسائي سيبويه مثل املوايل، من كثري وفيهم الدينوري. حنيفة وأبي درستويه وابن
ممن وأمثالهم هؤالء آثار تقصيت إذا وأنت الشيباني. عمرو وأبي األعرابي وابن والفراء
سامية، علمية روح سوى بها تجد ال والتأليف بالرواية وآدابها العربية اللغة خدموا
من ويغضون العرب يزدرون كانوا إنهم عنهم: يقال أن البحث يف اإلنصاف قلة ومن
عجم أصلهم أن سوى شبهة من له تجد لم املؤلف به جاء الذي هذا تبينت ولو أقدارهم،
أبي إىل منهم طائفة ويضم األربعاء» «حديث رجال: إىل يده يمد أو شعوبية، العجم ويف

خلدون. ابن تاريخ 6
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األدب إىل انرصفوا الذين العلماء من املطلقة الكثرة يمثلون هؤالء لك: يقول ثم عبيدة،
واللغة.

الفصل هذا يف والفلسفة الكالم علماء عن الحديث هذا وجه ما القارئ يدري ال
الهيئة هذه عىل البحث يف يميش أحًدا أحسب وال الشعر، وانتحال للشعوبية املعقود
حاجة ليقيض أذرًعا عنها وينحرف الفصل، عنوان يرسمها التي الغاية ينىس حيث إال

أخرى.
دعوى أما واللغة، األدب علماء يف عبيدة أبي مثل والفلسفة الكالم علماء يف يوجد قد
عليها االفرتاء تستحل أو العرب تبغض الكثرة هذه وأن املوايل، من املطلقة الكثرة أن
مساوي يحمل تاريًخا العهد لذلك يصنع ألن محاولته إال سلطان من بها للمؤلف فليس

حسنة. سرية أو طيبة رسيرة بينها نرى ال

فيما إليه العرب يرجع الذي املثنى بن معمر عبيدة أبو «فأما ص١١٤: يف املؤلف قال
وضع الذي وهو لهم، وازدراء للعرب بغًضا الناس أشد كان فقد وأدب، لغة من يروون
يبغض أحًدا بأن يؤمن ال املؤلف كأن العرب).» (مثالب وهو اسمه إال اآلن نعرف ال كتابًا
والغرب الرشق يف نعرف ونحن كذبًا، عليه يفرتي أن دون شعبًا أو حزبًا أو شخًصا
أو أشخاًصا يبغضون كانوا وربما والصحبة، الصداقة صلة وبينهم بيننا انعقدت أناًسا
ويحتفظون الصدق فضيلة يقدرون ولكنهم اإلسالم، بعد للعرب املؤلف بغض جماعات
التي املبتدعات أو املبالغات هذه أمثال من يقرب ما سريتهم يف نلمح فلم املروءة بلباس
التاريخ يف تلج أن تقبل ال وهي التاريخ يف ويدسها الجاهيل» «الشعر يف كتاب يصوغها

الخياط. سم يف الجمل يلج حتى
ونذكر يفرتون، وال يبغضون الذين هؤالء قبيل من عبيدة أبو يكون أن نستبعد

بأناة! سريته يف نبحث أن دون الشعر انتحال أسباب يف اسمه
نقدهم نتيجة وأذاعوا املستقيم بالقسطاس الرجال يزنون أناس عبيدة أبا نقد قد
كثري بالنحو مخالٍّ وكان العرب. وأخبار والغريب الشعر عليه الغالب «كان فقالوا: له
مذموم وهو وسمني، غث لكل جامًعا العرب، مثالب بنرش مغرى ذلك مع وكان الخطأ،

الغريب.»7 من العرب عن يروي فيما به وموثوق الجهة، هذه من

التهذيب. كتاب مقدمة يف األزهري منصور أبو 7
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أنه وأروك مثالبهم، وينرش العرب يبغض شعوبي بأنه عبيدة أبي عن حدثوك فقد
أنه عىل الشأن هذا يف يرويه ما كل تتلقى ال حتى وسمينًا غثٍّا العرب أخبار يف يجمع
فيما ترتاب ال حتى الغريب، من العرب عن يرويه فيما ثقة إنه لك: وقالوا ا، حقٍّ واقع

كذبًا. اللغة يف يقول ال وألفوه بلوه فقد إليهم، يعزوها كلم من طريقه عىل يجيئك
يجمع كان وإنه وأخبارها، العرب أليام رواية عرصه علماء أوسع عبيدة أبا إن قالوا:
من يروون فيما العرب إليه يرجع الذي إنه املؤلف: قال كما يقولوا ولم والسمني، الغث
أن والواقع به، يتصل إنما واألدب اللغة سند أن يف ظاهر التعبري هذا فإن وأدب، لغة
طبقة عنهم وتلقت الطلب يف عارصوه أو عبيدة أبا تقدموا الذين واألدب اللغة علماء
عمرو وأبو حبيب بن ويونس أحمد بن الخليل هؤالء ومن بقليل، ليسوا بعدهم من
والكسائي وسيبويه واألصمعي األنصاري زيد وأبو الضبي واملفضل العالء بن

وأمثالهم. األعرابي وابن الشيباني عمرو وأبو
دعامة بن قتادة وصفوا فقد عبيدة، أبي قبل من تروى كانت العرب أيام وأخبار
العرب علم من أحد عن يأتنا لم وقالوا: وأيامها، العرب بأنساب عامًلا كان بأنه السدومي
عبيدة. أبي شيوخ عنهم أخذ الذين الرجال من هذا وقتادة قتادة.8 عن أتانا يشء من أصح

فقد وفالسفتهم ومتكلميهم املوايل علماء من عبيدة أبي غري «وأما ص١١٤: يف املؤلف قال
شعرهم، يف ينالونهم حروبهم، يف ينالونهم حد. غري إىل العرب ازدراء يف يمضون كانوا
مظاهر من مظهًرا إال الزندقة فليست أيًضا. دينهم يف وينالونهم خطابتهم، يف ينالونهم

الشعوبية.»
عرب من بها القائمني الرجال بحياة ويلم األول للعهد العلمية الحالة عىل يقف من
أكثرهم اإلسالم يف العلم حملة «إن مقدمته: يف خلدون ابن قول صحة يعرف وعجم
الذي هذا من برآء كانوا العجم أولئك من املطلقة الكثرة أن هذا بعد ويدري العجم.»

بالجامعة. العلم طالب صدور يف املؤلف يدسه
والكالم واللغة األدب إىل انرصفوا الذين العلماء من املطلقة الكثرة إن املؤلف: يقول
ازدراء أصحاب واملناظرون العلماء هؤالء كان ويقول: املوايل. العجم من كانوا والفلسفة

ص١٧١. ج٢، املزهر 8
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املوايل العجم من املؤلفة املطلقة الكثرة هذه يصف ثم منهم، وغض عليهم ونعي للعرب
حروبهم يف العرب ينالون كانوا وأنهم حد، غري إىل العرب ازدراء يف يمضون كانوا بأنهم

ودينهم. وخطابتهم وشعرهم
بوصمة املؤلف يرميها التي املطلقة الكثرة هذه من طائفة أسماء عليك رسدنا قد
لك: يقول أن إىل التاريخ عىل االفتيات به ويذهب اإلسالم، أو للعرب اإلخالص عدم
سالم بن القاسم عبيد وأبي سيبويه أمثال بأن يصدق ذا ومن دينهم. يف ينالونهم
دين من أقالمهم أو ألسنتهم تنال الشيباني عمرو وأبي األعرابي وابن والفراء والكسائي

اإلسالم!
وليس للعجم املطلقة الكثرة وإنما للموايل والفلسفة الكالم علماء يف الكثرة تكن ولم
وهذا بالتقوى. إال عربي عىل أعجميٍّا يفضل ال من املوايل أو العجم ومن موايل، العجم كل
عىل الرد يف بيانًا وأوسعهم العرب أنصار أشد من كان قد — فاريس وهو — قتيبة ابن
أن ليثبت قوة من يملك «ما أنفق قد — املوايل من وهو — الجاحظ وذلك الشعوبية،

منها».9 بخري يأتوا وأن األعجمية املفاخر هذه لكل ينهضوا أن يستطيعون العرب
الراقية، الحياة ونظام اإلنسانية، أدب هو وإنما وحدهم، العرب دين اإلسالم وليس
أوتوا ما وأنفقوا كلمته إعالء يف فجاهدوا العرب، نصح له نصحوا من واملوايل العجم ويف
طرف من الرش وأصبح روية غري عىل نشأ من إال منه يغض وال حكمته، بيان يف قوة من

قريبًا. لسانه
باجتهاده فيها يتحدث أن املؤلف عىل يسهل حتى محضة نظرية املسألة ليست
غري إىل املنقول فيها يرتك ال التاريخية واملسائل تاريخية، مسألة هي وإنما املطلق،

منقول.
التسوية» «أهل فسموا الشعوب بني باملساواة تنادي قامت طائفة أن التاريخ يحكي
العرب ازدراء إىل فيذهب الطائفة هذه من أفراد بعض يغلو وربما «الشعوبية» وسموا
كازدراء إال هو وما زندقة يكون أن إىل العرب ازدراء يبلغ وال شأنهم، من والغض
وقد عمياء، عصبية أو غالبًا هوى يكون أن يتجاوز ال لقريش، األنصاري أو التميمي
بن وسهل يسار بن وإسماعيل عبيدة كأبي أشخاص بعض النزعة بهذه التاريخ يصف

هارون.

ص١١٥. الجاهيل الشعر يف كتاب 9
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وأكثر القومية وشؤونهم عوائدهم بعض يف العرب تنال أن الطائفة هذه تتعدى وال
ألن خطوة؛ ولو الدين ساحة إىل ترضب تجدها وال جاهليتهم، أيام إىل ذمهم يف تميش ما

سواء. عىل فيه أصبحا والعربي العجمي
هناك أن الشعوبية: عن فيه حدثنا الذي املقام عن منفصل مقام يف التاريخ وحدثنا
منطوية وهي اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل تؤمن بأنها: تتظاهر كانت طائفة
كل يف والزنادقة النحلة، بهذه يتهمون كانوا أفراد أسماء التاريخ حمل وقد زندقة، عىل
التأويل، وسوء االختالق رذيلة غاربها يركبون رذيلة وأول واملجون، الفسوق عرصمظهر
يف والعبقرية االستقامة يمثلون رجاًال أنشأ وأنه وحجة حكمة اإلسالم يف أن يعرفون هم
عن الحديث وإىل صبغتها، غري يف حقائقه إراءة إىل همهم فيرصفون مظاهرهما، أسمى

منها. برآء هم مبتدعات أو بمبالغات رجاله تاريخ
تتغري ال والحقائق التاريخ، حقائق يغري أن يحب ألنه يكتب؛ فيما املؤلف يضطرب
العصور يف يدرس لم العربي األدب إن سلف: فيما يقول نظام. عىل املنسوجة باألقوال
وتأويله القرآن تفسري إىل وسيلة هو حيث من درس وإنما لنفسه، األوىل اإلسالمية
رواية يف العربية األمة يصف قوله هذا ويضاهي الحديث. ومن منه األحكام واستنباط
كغريها تكن لم التي اللغة وبحكم الدين بحكم الوراء إىل تنجذب «كانت األربعاء: حديث
صيانتها يف واالحتياط وقواعدها بأصولها فاالحتفاظ دينية، لغة كانت وإنما اللغات، من

جحوده.»10 إىل سبيل ال ديني واجب السيئة وآثاره التطور من
علماء من املطلقة الكثرة إن لك: يقول أن من مانًعا يجد ال ثم وذاك، هذا يقول
األدب فعلماء دينهم. يف العرب ينالون كانوا املوايل هؤالء وإن املوايل، من واللغة األدب
كانوا واللغة األدب علماء من املطلقة والكثرة والسنة، الكتاب لفهم األدب يدرسون كانوا

السنة! وتلك الكتاب ذلك يف يطعنون
وينالون بقلوبهم، مسلمون ألنهم فهمهما؛ إىل وسيلة األدب يجعلون كانوا ولعلهم
توزيع نظرية للمؤلف استقامت ومتى بعقولهم، مسلمني غري ألنهم بالعرب؛ نكاية منهما
يريك أو نفس، يف والكفر اإليمان يجمع أن من تمكن والقلوب العقول عىل والعقائد اآلراء

نقطة! يف والسواد البياض

ص١١. ج١، 10
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من مظهًرا إال آدم عىل وإبليس الطني عىل النار تفضيل «وليس ص١١٤: يف املؤلف قال
اإلسالم.» عىل املجوسية تفضل كانت التي الفارسية الشعوبية مظاهر

العجم، وتفضل العرب تبغض أو غريهم عىل العرب فضل تنفي طائفة الشعوبية
القلب، يف ومرض العقل يف خلل والزندقة مسلمني. قوم نفوس يف املعنى هذا يتحقق وقد
وقد مسلًما. شعوبيٍّا ترى كما زنديًقا، عربيٍّا فرتى قلبه ويعتل العربي عقل يختل وقد
من واحدة ولكل شعوبيٍّا، زنديًقا فيكون العرب وبغض الدين إنكار بني الرجل يجمع
وآثار مثالبهم، تتبع أو العرب فضل جحود الشعوبية فآثار خاصة، آثار النزعتني هاتني
عىل وإبليس الطني عىل النار وتفضيل حكمتها. يف والطعن بالرشائع التهكم الزندقة
غري الزندقة آثار من أثر فهو إليه نسبته صحت وإذا برد. بن بشار إىل ينسبونه آدم

الشعوبية.

الفرق بني تشتد حني الخصومة أن العلم حق نعلم «ونحن ص١١٦: يف املؤلف قال
للعرب عيب فيه ما الشعر من تنتحل الشعوبية كانت الكذب. وسائلها فأيرس واألحزاب

منهم.» وغض
فأيرس األحزاب بني اشتدت إذا الخصومة إن قوله: يف املؤلف مع البحث باب نفتح ال
يشء عن يحدثك الذي وليس السبيل، هذا يف مستعمًال املؤلف كان فقد الكذب، وسائلها
نشك وإنما أهله». عن حمل ما العلم «وخري بعيد بمكان إليه ينظر كمن خياله فيه أجهد
حينما شكنا ويزداد منهم، وغض للعرب عيب فيه ما الشعر من انتحلت الشعوبية أن يف
تحت كان ولو قائًما، مثًال الشعوبية النتحال نجد وال الغرض لهذا املعد الفصل هذا نقرأ
وحاول الصلت أبي بن أمية أو الصلت أبي أبيات عىل تجارس ملا قريبة أمثال املؤلف يد

يسار. بن بإسماعيل إلحاقها

أن إىل وأنصارهم العرب دعت والعجم العرب بني الخصومة «إن ص١١٦: يف املؤلف قال
العلوم عليه تشتمل يشء من يخلو يكاد ال أو يخلو ال القديم العربي األدب أن يزعموا
العرب أن يثبتوا أن من بد فال األجنبية العلوم هذه يف مما ليشء عرضوا فإذا املحدثة،
هذه من شيئًا تجد تكاد ال هنا ومن به. ويلمون يعرفونه كادوا أو به أملوا أو عرفوه قد
شيئًا فيه العرب قالت وقد إال الحيوان كتاب يف الجاحظ لها عرض التي الحيوانية األنواع
كل يف قول للعرب يكون أن يجب غامًضا، أو واضًحا قصريًا أو طويًال كثريًا أو قليًال

يشء.» كل يف وسابقة يشء،
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مبالغات يف يقع املؤلف قلم بأن خربة ليزدادوا القراء أنظار عىل الجمل هذه نعرض
الشعراء. عليها يغبطه

الشعر هذا يف نرى وال الحكمة، من ومبلغ العلم من نصيب الجاهلية يف للعرب
وقف املؤلف تحسبوا وال حكمتهم، تبلغه أو علمهم يسعه ما فوق شيئًا إليهم يعزى الذي
ولعلكم املحدثة، العلوم هذه من معان عىل تشتمل وهي الجاهلية إىل تضاف أشعار عىل

الحيوان:11 كتاب يف يقول الجاحظ أن سوى فيها تجدون فال كنانته تنثلون

كتب يف وقرأناه الفالسفة من الحيوان معرفة باب يف سمعناه معنى وكل
واألعراب، العرب أشعار يف منه قريبًا وجدنا قد ونحن إال واملتكلمني األطباء

الجميع. لك لذكرت الكتاب يطول أن ولوال وملتنا، لغتنا أهل ومن

الجاحظ كالم أن رأيتم وقد — أحسب فيما — املؤلف عليه يحوم الذي هو فهذا
فيما وقلنا وإسالمها، جاهليتها يف العربية األمة ويتناول الحيوان، معرفة بباب يختص

بروايته. انفردوا بما يوثق فيمن الجاحظ يعدون ال العلم أهل إن سلف:
يف يمثلهم الجاهليني إىل يضاف الذي الشعر هذا أن إىل كتابه أوائل يف املؤلف ذهب
عواطف وأصحاب وذكاء علم أصحاب كانوا إنهم ويقول: وخشونة وغلظة وغباوة جهل
همجية. جاهلة أمة ال راقية متحرضة أمة كانوا إنهم وقال: ونعمة. لني فيه وعيش رقيقة
يضيفه شعًرا ينكر فلماذا راقية متحرضة أمة وكانوا وذكاء، علم أصحاب كانوا وإذا
الذي وما راقية؟ وحضارة وذكاء علم عن ينبئ أنه بعلة ويرده الرواة، بعض إليهم
أو الفالسفة من الجاحظ سمعه مما قريبًا الحيوان أحوال من يعرفوا أن عن يعوقهم

األطباء! كتب يف قرأه

ص٨٣. ج٣، 11
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يضعونه كانوا وما بهم، الثقة قلة جهة من الرواة حال عن الفصل هذا يف املؤلف تحدث
بحث وقد األدب، كتب يف تذكر أشياء هذا يف وأورد القدماء، لبعض وينحلونه الشعر يف
زيدان وجرجي العرب،1 آداب تاريخ يف الرافعي األستاذ الناحية هذه من الشعر رواة يف
اآلسيوية. الجمعية مجلة يف املنشور مقاله يف ومرغليوث العربية2 اللغة آداب تاريخ يف
عليها. القلم بمرور بأس ال ومغالطات بمبالغات الباحثني هؤالء عن املؤلف امتاز وإنما

نقلوا الذين أولئك بأشخاص تتصل التي األسباب عند يقف أن إىل مضطر أنه املؤلف ذكر
إما اثنتني: بني وهم الرواة. هم األشخاص «وهؤالء ص١١٨: يف وقال ودونوه العرب أدب
املوايل، من يكونوا أن وإما العرب. به يتأثر كان بما متأثرون فهم العرب، من يكونوا أن
بهذه تأثرهم عىل وهم العامة. األسباب تلك من املوايل به يتأثر كان بما متأثرون فهم
قصرية.» وقفات عندها أقف أن أريد التي هي أخرى بأشياء متأثرون العامة األسباب

من عنه الحديث بصدد كان ما وهي املؤلف إليها يومئ التي األسباب القراء عرف
هذه عىل دائر الرواة أمر أن هنا زعم وقد وشعوبية، وقصصية ودينية سياسية دواع
يتأثروا أن إما اثنتني بني هم يقول: ألنه منها؛ بيشء متأثر وهو إال راو من فما األسباب
بطبيعة — التأثر من ويريد املوايل، به تتأثر بما يتأثروا أن وإما العرب، به تأثر بما
نفي هذا ومعنى الجاهلية، إىل وعزوه الشعر صنع عىل يحمل الذي الوجه — السياق

ص٣٧٥. ج١، 1

ص١١٠. ج٢، 2



الجاهيل» الشعر «يف كتاب نقض

تأثًرا األسباب هذه من بيشء يتأثروا أال وهي ثالثة، خطة الرواة من لطائفة يكون أن
املؤلف أن إال لها تأويل ال مبالغة وهذه كذبًا، الناس عىل االفرتاء بموبقة معه يستهينون
بها تخرق طريق كل عليك يسد أن ويحاول منحوًال؛ الجاهيل الشعر هذا يكون أن يحب

يشء. يف الجاهلية من الشعر هذا يكون أن وتظن النظرية، هذه
يجعل الذي التأثر هذا بالدين يتأثروا لم العلم أهل من عظيًما قسًما أن نعلم نحن
مقام إىل يضاف ما ينقدون الذين الرواة أولئك القبيل هذا ومن هينًا، أمًرا الكذب وزر
املعجزة، أو املوعظة أو الحكمة من يشء عىل اشتمل ولو الحديث من ينفونه وقد النبوة،
الحقيقة يف يترصفوا ألن قناتهم تلني وال لفضيلته، العلم يطلبون عظيًما قسًما أن ونعلم
شمائلهم ويف الصفراء أيمانهم يف وضعت أو ورجلها، بخيلها السياسة عليهم جلبت ولو
أوتي مما حاجة صدره يف يجد فال راقية، آداب عىل ينشأ من املوايل يف أن ونعلم البيضاء.
ال ما ألسنتهم عىل ويقول الكذب وزر يستخف أن عن فضًال سعادة، أو مجد من العرب

يعلمون.
الكذب، له يقال الذي هذا يعاف من األدب رواة يف يوجد أن القريب الجائز فمن
أمًرا كان القريب الجائز هذا أن نريك ولعلنا لسانه، طرف عىل منه شيئًا يضع أن ويأبى

واقًعا.

وجعلت العربي باألدب عبثت التي املؤثرات هذه أهم «ولعل ص١١٨: يف املؤلف قال
أصول عن وانرصافهم والعبث اللهو يف وإرسافهم الرواة مجون عظيًما الهزل من حظه
كتبته الذي بعد أحتاج ال ولعيل األخالق، وتنكره الدين يأباه ما إىل األخالق وقواعد الدين
الناس هؤالء فيه كان ما وصف يف أطيل أن إىل األربعاء حديث من األول الجزء يف مفصًال

واملجون.» اللهو من
ويكثر املتهتكني عن يتحدث أن إىل األربعاء يوم غري ويف األربعاء يوم يف املؤلف ينزع
كلها األمة يريك أن أحب فجور، يف خاضوا نفر الناس من أمة يف كان فإذا سوادهم،

ماجنة. فاسقة
يشعرك أن إال مقبولة تكون ال أنها ونعلم البالغة، فنون من فن املبالغة أن نعلم
باسم تسمى فإنها املحضة الحقيقة صورة يف عليك ألقاها إذا أما مبالغة، بأنها صاحبها

لسان. عىل الصدق مع يلتقي ال ما
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فيقسمهم يشء عىل صدره يطوي ال الذي الباحث هيئة يف الرواة عن املؤلف يحدثك
ثم املوايل، به تتأثر بما له يندفع وشطر العرب، به تتأثر بما للكذب يندفع شطر شطرين:
األخالق. وقواعد الدين عن واالنرصاف باملجون ويصفهم الفريقني، تتناول بعبارة يأتي
ويمثل ديكارت، منهج يلعن هو فإذا األربعاء» «حديث كتابه: عىل املؤلف يحيلنا
األقالم وأن سبات، يف العيون وأن صمم، يف األسماع أن يعتقد من تمثيل والتاريخ باألدب
الصحيح، التاريخ يدرس أن قبل يقرؤه من الطيب نشئنا يف أن ولوال يلتقيان. ال واألنامل

قراءته. يف أمره انكشاف فإن صفًحا نقده عن ارضبوا للكتاب لقلنا
يف إن لك: نقول بأن ونكتفي كتاب، أجل ولكل قريب، أجل إىل األربعاء حديث ندع
بأناة، باحث الكتاب ويف ومروءة، جد أصحاب الرواة ويف ومجون، لهو أصحاب الرواة
الفاحمة كالزجاجة الرجل، فؤاد عىل يستويل والهوى هوى، بداعية باحث الكتاب ويف

قاتم. لون يف كلها األشياء فريى برصه عىل يضعها

كلها الرواية ذكرت فقد ذكرتهما إذا اثنني إال هنا أذكر «فلست ص١١٩: يف املؤلف قال
األحمر.» فخلف اآلخر وأما الراوية. فحماد أحدهما فأما جميًعا: والرواة

الرواية يف طعن فيهما الطعن أن وال كلها الرواية مرجع وخلف حماد يكن لم
العالء بن عمرو كأبي عنهما يأخذ لم من الشعر رواة من عهدهما يف كان فقد جميًعا،
منصور أبو قال والبرصيون. الكوفيون عنه أخذ ممن وكالهما الضبي، محمد بن واملفضل
والكوفيون البرصيون عنه «أخذ العالء: بن عمرو أبا يصف تهذيبه مقدمة يف األزهري
بألفاظ الناس أعلم وكان والقراءات القرآن وعلم اللغات يف الكتب صنفوا الذين األئمة من
من أوثق «كان ثقة الضبي املفضل وكذلك أشعارهم.» وفصيح كالمهم ونوادر العرب
كثريًا».3 شعًرا زيد أبو عنه روى وقد بالشعر يختص وكان الكوفيني، من الشعر روى
الذي املفضل طريق من جاءت قد قصيدة، وعرشين مائة نحو وهي املفضليات وهذه

فأفسده. الراوية حماد الشعر عىل سلط قد قال: أنه عنه روي
والكسائي وسيبويه األنصاري زيد كأبي هؤالء بعده من خلفت التي الطبقة إن ثم
وال خلف هناك يكون وال أسماعهم، إىل أفواههم من األعراب، فصحاء عن يروون كانوا

حماد.

التيمورية. بالخزانة نسخة اللغوي الطيب ألبي النحويني مراتب 3
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املسترشق قال وقد مرغليوث مقال من بأمثالها الكلمات هذه يف انخدع واملؤلف
ما وإن عظيًما، الرواة نظر يف واملفضل حماد بني الفرق «نرى ردها: يف اليل تشارلس
مثال حماًدا يجعل معقول سبب يوجد وال حماد، وتزوير الشك عن بعيد املفضل جمعه

التدوين.» إىل وصل حتى العربي الشعر بها مر التي األخرى املنابع

إياس، بن ومطيع الزبرقان وحماد عجرد لحماد الراوية حماد صداقة املؤلف ذكر
هؤالء «وكان ص١١٩: يف وقال نواس، ألبي وأستاذيته الحباب بن لوالبة خلف وصداقة
اتهم من إال منهم ليس والخالعة، الدعابة مظهر الثالثة العراق أمصار يف جميًعا الناس
لهم يزعم وال بخري أحد يصفهم ال جميًعا. الناس ذلك عىل يتفق بالزندقة، وُرمي دينه يف

دنيا.» أو دين يف صالًحا أحد
يف إخوانهم لحال الوجوه أكثر من مطابًقا فتجده الزنادقة من القدماء تاريخ تطالع
ويأتون الرشاب عىل يجتمعون كانوا الطائفة: تلك يف وغريه الجاحظ يقول العرص، هذا
الهزل من املثال هذا عىل الجديدة طائفتهم رأيت وإذا العفاف، غري إىل ويدعون املنكر

بالبارحة! الليلة أشبه ما قلت: الشباب، أعني يف التهتك وتزيني والفسوق
مللك كتابًا كتب «كان فروة: بن يونس أن القدماء أولئك عن به يتحدث فيما تقرأ
هذا يف أوليائهم من نرى أصبحنا وقد بزعمه.»4 اإلسالم وعيوب العرب مثالب يف الروم
إراءة عىل واالحتيال العرب ملجد التنكر إىل اإلسالم يف الطعن بعد همه يرصف العرصمن

مشوهة! صورة يف األمة هذه رجال
وجوه عىل الرشائع تأويل اإلسالم شوكة عند راموا املجوس من «طائفة والقرامطة
هو هل املدعو: حال تفرس وهو الذوق مراتب: الدعوة يف ولهم أسالفهم، قواعد إىل تعود
ثم وخالعة، زهد من إليه يميل بما واحد كل باستمالة التأنيس ثم ال، أم للدعوة قابل

الرشيعة».5 أركان يف التشكيك
املدعو حال يختربون فإنهم العرص، هذا مالحدة من أولياؤهم هذا يف ويحاكيهم
حق تلبس التي الكتب هذه من يشء عىل عرضوه غباوة، أو جهالة منه آنسوا فإن
بالتأنيس يأخذونه ثم غرفات، الكتاب هذا يف املؤلف منها اغرتف والتي بالباطل، اإلسالم

ص١٤٣. ج٤، للجاحظ الحيوان 4
ص٣٨٩. ج٨، املواقف رشح يف السيد 5
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التشكيك إىل أيًضا الفئة هذه وتلجأ الحياة. هذه متاع من نفسه تهوى بما ويستميلونه
بني فرق كان وإن مواضعه. عن الكلم تحرف أن صفاقة بكل وتحاول الرشيعة أركان يف
التضامن عىل تحملهم مادية منافع اإللحاد يف يجدوا لم القدماء أن فهو وأولئك هؤالء
يشء يف قال حني األربعاء6 حديث يف الفارق لهذا املؤلف نبهنا وقد الزندقة، يف والصدق
زندقتهم، يف صادقني يكونوا لم الزنادقة هؤالء أن عىل هذا من أدل «وليس األسف: من
متضامنة ممتازة أقلية منهم وتكون ا حقٍّ بينهم تجمع متينة دينية صلة هناك أن فلو
بعض عىل بعضهم استعدى وملا بعض يف بعضهم سعى وملا بعض إىل بعضهم أساء ملا
تبلغ لم عاقبته الفضيلة وعشاق األدب حماة قدر لو مغزى الجمل هذه ويف السلطان.»

القدماء. أولئك وبني بينها بالفرق نشعر يجعلنا حاًال املمتازة األقلية هذه

الزنادقة، من لطائفة ومصادقتهما وخلٍف حماد يف الرواة قاله مما شيئًا املؤلف ساق
يف قال ثم العرب إىل وإضافتها األشعار صنعهما من مرغليوث عليه أتى ما عىل وأتى
أنه الضبي املفضل هو الكوفة رواة خرية من راوية عنه فيحدثنا حماد «فأما ص١٢٠:
الشعر يقول يزال «فال املفضل: قول إىل أبًدا.» بعده يصلح ال إفساًدا الشعر أفسد قد
أشعار فتختلط اآلفاق، يف عنه ذلك ويحمل شعره يف ويدخله الرجل مذهب به يشبه

ذلك.» وأين ناقد عالم عند إال منها الصحيح يتميز وال القدماء،
فقال: املفضليات مقدمة يف اليل تشارلس املسترشق الرواية هذه لبحث تعرض
أال واجبنا من كان صحتها فرضنا وإذا التحريف، من يشء الرواية هذه يف دخل ربما
شك بال املفضل وكان منه، سنٍّا أصغر كان وربما للمفضل معاًرصا كان حماًدا أن ننىس
العرب من الرواة إن ثم مصنوع، شعر أي إلظهار كفاية أكثر وكان االطالع واسع عامًلا
منهم تلقى قد يكون أن املفضل يفوت ال عنهم، رواه فيما ر زوَّ قد حماًدا إن يقال: الذين
ما العربية األشعار يف زاد حماًدا أن الرواية تلك عليه تدل ما وقصارى املحفوظات. هذه
الشعر هذا عىل الحكم نستطيع فكيف هكذا الحال كان وإذا والعواطف. اللغة يف يماثلها
يكون ذا ومن املنحول، وأدرك األصل عرف لرجل إال يتيرس ال الحكم هذا باالنتحال؟

املفضل! من بذلك أدرى

ص٢٠٢. ج١، 6
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األشعري، موىس أبي بن بردة أبي بن بالل عىل دخوله يف حماد قصة املؤلف ذكر
الحطيئة يمدح ويحك له: بالل وقول موىس، أبي مدح يف للحطيئة قصيدة إياه وإنشاده
يف وقال الناس، يف تذهب دعها ولكن الحطيئة! شعر أروي وأنا ذلك أعرف وال موىس، أبا
أنفسهم والرواة الحطيئة. ديوان يف وهي الناس يف فذهبت حماد تركها «وقد ص١٢١:

ا.» حقٍّ قالها الحطيئة أن يزعم من فمنهم يختلفون،
املؤلف، إليه ساقها الذي الغرض يف مرغليوث وساقها األغاني7 صاحب رواها القصة
السكري سعيد أبو الديوان جملة يف رشحها وقد الحطيئة ديوان يف مروية والقصيدة
وحماد بالل قصة ذكر أن بعد األغاني وصاحب لها. الحطيئة إنشاد لسبب وتعرض
قالها صحيحة، وأنها موىس أبي يف القصيدة هذه قال الحطيئة أن املدائني وذكر قال:
يلومه — عنه ريضهللا — عمر إليه فكتب موىس أبو فوصله للغزو، جيًشا جمع وقد فيه
أنشده بردة أبي بن بالل ويل وملا بها. منه عريض اشرتيت إني له: فكتب ذلك، عىل
عنه قال الذي محمد بن عيل الحسن أبو هو واملدائني أيًضا. فوصله الراوية حماد إياها

املدائني.8 بكتب فعليه اإلسالم أخبار أراد من ثعلب: العباس أبو
فهل الحطيئة، قصيدة يف روايتهما اختلفت وقد عرص، يف كانا واملدائني فالجمحي
مرغليوث تقليد هو أم وروية؟ موازنة عىل قائًما الجمحي لرواية املؤلف ترجيح كان

االنتحال! وقائع تكثري عىل والحرص

كان حماد، عن يروي ملن العجب يقول: حبيب بن يونس «وكان ص١٢١: يف املؤلف قال
الناس يف فأعلن حاجبه فأمر للمهدي، الرواية يف حماد كذب وثبت ويكذب. ويلحن يكرس

حماد.» رواية يبطل أنه
القصة هذه صحة يف وقدح السياق، هذا يف املهدي مع حماد قصة مرغليوث أورد
سنة يف أو خلكان، ابن تاريخ يف كما ١٥٥ سنة تويف حماًدا بأن اليل تشارلس املسترشق
والقرص املؤمنني، أمري املهدي فيها يلقب والقصة النديم، البن الفهرست يف كما ١٥٦
عرش عىل يجلس لم وهو للخالفة، تقلده بعد املهدي بناه إنما القصة هذه يف املذكور

.١٥٨ سنة يف إال الخالفة

ص٥٠. ج٢، 7

للسمعاني. األنساب 8
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معرش يا وقال: خرج الخادم أن القصة يف تجد فإنك الوجاهة من قسط النقد ولهذا
درهم ألف بعرشين حماًدا وصل قد أنه يعلمكم املؤمنني أمري إن العلم، أهل حرضمن من
املهدي عىل دخال واملفضل حماًدا أن فيها وتجد لزيادته. روايته وأبطل شعره، لجودة
بعيساباذ ١٦٤ سنة يف بنى املهدي أن الطربي جرير ابن تاريخ ويف بعيساباذ. داره يف

السالمة. قرص وسماه باآلجر الذي قرصه بنى أن إىل لبن من قًرصا الكربى

بأنه ينبئنا سالم وابن كثري. كذبه يف الناس فكالم خلف «فأما ص١٢١: يف املؤلف قال
يضع أن هللا شاء ما الكوفة ألهل وضع أنه ويتحدثون شعر، ببيت الناس أفرس كان
فأبوا الشعر؛ من لهم وضع قد كان بما الكوفة أهل فأنبأ أيامه آخر يف نسك ثم لهم،

تصديقه.»
يختطفها جملة هذا عىل شاهًدا ويورد كثري، خلف كذب يف الناس كالم املؤلف: يقول
عبارة ونص خلف، يرويه ما بصحة الشاهدة قرينتها عن ويقطعها سالم ابن حديث من
لسانًا، وأصدقه شعر ببيت الناس أفرس كان أنه أصحابنا «أجمع الطبقات: يف سالم ابن
سالم بن ومحمد صاحبه.» من نسمعه أال شعًرا أنشدنا أو خربًا عنه أخذنا إذا نبايل ال كنا
جودة شعر، ببيت الناس أفرس بقوله: يعني هو إذن جليًال. ثقة وكان خلف، عن أخذ
صار «فرس البالغة: أساس ويف الشعراء، يقصد ملا بيانه وحسن األبيات معاني يف نظره

بصري.» به عالم أي: باألمر؛ فارس «رجل اللسان: ويف باألمور.» وعلم رأي ذا
وبينه ينتحله كان بما اعرتف إنه تقول: الشعر بانتحال خلًفا تصف التي والرواية
هذا يكون أن الظن وأقرب نواس، أبو عنه حمله شعًرا له بأن الرواية جاءت وقد للناس،
رواه الذي هذا أن شك وال حياته، يف عنه أخذ الذي شعره إىل أضافه قد املنتحل الشعر
عزاه ملن يرووه أن وتحاموا البرصيون عرفه قد انتحاله، يف تصديقه وأبوا الكوفيون عنه
راويه: لهم قال الذي الشعر هذا يف يرتابوا أن الكوفيني من الثقات الرواة وشأن إليهم.

أثًرا. غريه رواية يف له يجدوا ولم منحول، إنه
فقد روايته يف الطعن إىل املؤلف بها ح لوَّ التي الحباب بن لوالبة خلف صداقة أما
الحال بطبيعة — الزنادقة كان فقد بها، يكاشفه وال خلف عن زندقته يكتم والبة يكون
بعضهم أن أخبارهم من شيئًا تسوق التي الكتب يف تجد بل باإلسالم، يتظاهرون —
بطونهم شهوات عن باإلمساك ويراءون والسجود، بالركوع رؤوسهم يخفضون كانوا
كنت قال: أنه القاسم بن عيل عن األغاني صاحب حكى رمضان، شهر يشهدون حني
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فقال: بذلك فأخربته زنديق، إنه يل: وقالوا جماعة عرشته يف فعنفني مطيع بن إياس آلف
صالة يف بالفرائض أخل وجدتني هل أو ذلك؟ عىل يدل شيئًا رأيت أو مني سمعت وهل

قالوا. بما خربتك ولكن اتهمتك، ما وهللا له: فقلت صوم، أو
ولم زندقته، عىل يدل شيئًا ير ولم منه يسمع لم ألنه والبة؛ أِلف خلف يكون فقد
صلته يقطع وال والبة بزندقة خلف يشعر وقد صوم، أو صالة يف بالفرائض يخل يجده
إياس بن مطيع إىل يخلو أن إىل وغمزها مجونها ويدع زندقته يكتم والبة دام ما به

الزبرقان. بن وحماد فروة أبي بن ويونس
أهل وشأن فيه! نقول ماذا ندري فال نواس ألبي بأستاذيته خلف يف الطعن وأما
وازرة تزر وال والفاجر، الرب عنهم لألخذ فيتعرض عندهم، مما لإلنفاق يتصدوا أن العلم

أخرى. وزر

يف هذين صاحبيه من حظٍّا أقل يكن لم كويف راوية «وهناك ص١٢١: يف املؤلف قال
بخطه مصحًفا كتب قبيلة شعر جمع إذا حتى القبائل شعر يجمع كان واالنتحال. الكذب
الخمر، رشب يف إرسافه لوال ثقة كان إنه خصومه: ويقول الكوفة. مسجد يف ووضعه

قبيلة.» سبعني شعر جمع إنه ويقولون: الشيباني. عمرو أبو وهو
يقولون: خصومه إن لك: ويقول واالنتحال، بالكذب الشيباني عمرو أبا املؤلف يرمي
تصفه أن ضمائرهم أبت ومسمع منه مرأى عىل كانوا الذين الرجل خصوم ثقة، كان إنه
مريدوه، أو خصومه نقله ما إال عمرو أبي أثر من يلق لم الذي املؤلف وهذا الثقة، بغري
هذا قذف من إليه استند عما املؤلف سلوا واالنتحال! بالكذب يصفه أن إال لسانه يأبى
روى عمرو أبا أن إال له جواب فال سلوه، ثقة، إنه خصومه: عنه يقول الذي الراوية

بعيد. خيال يف إال يحوم ال مغرب كعنقاء الجاهيل والشعر جاهليٍّا، شعًرا
فإنه الخمر، يرشب كان بأنه عمرو أبي عىل شهادته يف إليه استند عما سلوه
معروف والخمر النبيذ بني والفرق النبيذ، يرشب كان إنه لكم: تقول كتب عىل سيحيلكم
بالخمر؛ النبيذ عبارته يف واستبدل الفرق هذا يدري املؤلف ولعل واألدباء، الفقهاء بني
يضع أن ديكارت منهج يف له يسوغ التاريخ تغيري عىل والعامل التاريخ، ليغري يعمل ألنه

التاريخ! أجله من يغري الذي بالغرض وأنهض أوىف كانت إذا أخرى بدل الكلمة
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التمر من يتخذ ما والنبيذ واإلجماع، والسنة بالكتاب محرمة وهي معروفة، الخمر
يف العلماء اختلف وقد منه، الكثري إال يسكر وال والشعري والحنطة والعسل والزبيب
بحرمته القائلني ويف مشهورة، فيه العراق أهل وفتاوى النبيذ، من يسكر ال الذي املقدار

به. املجاهرة عىل يؤدب أن للمحتسب يرى وال ا، حدٍّ فيه يوجب ال من
الخالفية مسألته فإن الشارع نظر وجهة من النبيذ عن البحث بصدد ولسنا
يبايل ال املؤلف أن أريناكم وإنما والفروع، األصول كتب يف وأقيستها بأدلتها مبسوطة

النبيذ. موضع الخمر ويضع األمانة طوق عنقه من يخلع أن

واحدة لكل يجمع للقبائل نفسه يأجر كان أنه الظن «وأكرب ص١٢٢: يف املؤلف قال
يف كثريًا مثله كان فقد األدب تاريخ يف غريبًا هذا وليس شعرائها. إىل يضيفه شعًرا منها

والروماني.» اليوناني األدب تاريخ
اليونان تاريخ عىل لنا يركبها أقيسة األدب رجال بتاريخ نستبدل أن املؤلف يريد
خصومه وشهادة ثقة.»9 كان إنه خصومه: «يقول الشيباني عمرو أبو والرومان!
الضبي.10 املفضل عىل الشعر دواوين قرأ إنه الرواة: ويقول مريديه، لشهادة مطابقة

الكوفيني. من رواه من وأوثق الشعر بعلم ا مختصٍّ الضبي املفضل وكان
الشعراء من بطائفة االتصال يستدعي عمل يف للقبائل نفسه عمرو كأبي عالم إيجار
أحًدا يمكن وهل منافسيه، أو خصومه من أحد به يشعر أن دون يقع الذي باألمر ليس
فينفقوا آخرين، قوم إىل يضيفها قصائد له يضعوا أن عىل الشعراء بعض مناجاة اليوم
نبأه تلقط وال الناس سائر عن مطويٍّا أمرها ويبقى الدواوين هذه إنشاء يف طويلة أوقاتًا

واعية؟ أذن
األدب أويل من طائفة فيه تشرتك أدبيٍّا عمًال أن نصدق أن علينا السهل من ليس

الثرى. أطباق تحت خربه ويذهب أجوًرا القبائل عنه وتدفع

ص١٢١. الجاهيل، الشعر يف كتاب 9

األزهري. منصور ألبي التهذيب مقدمة 10
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وال بفسق يعرفوا ولم مروءتهم تفسد لم رواة أن «والعجب ص١٢٢: يف املؤلف قال
األعىش عىل وضع بأنه يعرتف العالء بن عمرو فأبو أيًضا، كذبوا قد شعوبية وال مجون

بيتًا:

وال��ص��ل��ع��ا» ال��ش��ي��ب إال ال��ح��وادث م��ن ن��ك��رت ال��ذي ك��ان وم��ا وأن��ك��رت��ن��ي

بيتًا زاد أنه اعرتف وقد العالء بن عمرو أبو لخلف املعارصين من مرغليوث: قال
بيت! من أكثر فيه يزد لم إذ له؛ والعجب األعىش، شعر يف

أبا أن يرفعه: أصحابنا بعض حدثنا فقال: الخصائص يف جني ابن رواها القصة
من لألعىش يروى ما يعني واحًدا، بيتًا إال العرب شعر يف زدت ما قال: العالء بن عمرو
أبي أمانة عىل إال تدل ال صحتها فرض عىل الرواية وهذه البيت.» إلخ «وأنكرتني قوله:
البدر هذا أن ترى أفال سلف: ما حكاية بعد جني ابن قال الرواة. بإجماع الثابتة عمرو
فيه زاد ملا إنه حتى وتحرجه العلم هذا تبعات من تخلصه كيف الزاخر والبحر الباهر،

به. لالعرتاف تعاىل هللا وفقه واحًدا بيتًا وانتشاره سعته عىل
هو بأنه يرصح ال وجه عىل اللغوي الطيب ألبي النحويني مراتب يف القصة وجاءت
قال: البرصي الهمذاني روق أبو إيلَّ به كتب «ومما ولفظه: األعىش، شعر يف زاده الذي

قلت: أنا عمرو أبو قال قال: مناذر ابن عن الريايش أخربني

وال��ص��ل��ع��ا ال��ش��ي��ب إال ال��ح��وادث م��ن ن��ك��رت ال��ذي ك��ان وم��ا وأن��ك��رت��ن��ي

ومذاهب والشعر بالعربية وأعلمهم الناس سيد وكان األعىش، شعر الناسيف فألحقه
العرب.»

أمران: القصة أصل يف بالريبة قلبك يمس وقد
خاتمه: نقش «وكان عنه: الحديث يف يقول األصمعي أن أحدهما:

غ��رور ب��ح��ب��ل م��ن��ه��ا ل��م��س��ت��م��س��ك ه��م��ه أك��ب��ر دن��ي��اه ً ام��رأ إن
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واألصمعي البيت.»11 هذا إال شعًرا له نعرف وال صالًحا رجًال وكان له، البيت وهذا
إلخ» «وأنكرتني بيت أن البال عىل فيخطر عمرو، أبي عن أخذوا الذين الرواة أشهر من
األصمعي شأن من لكان به واعرتف األعىش بيت يف زاده الذي هو عمرو أبو كان لو

البيت. هذا غري شعًرا له نعرف وال يقول: وال عليه يطلع أن
العقد يف ربه عبد ابن قال حماد، إىل البيت وضع يعزو األدب أهل بعض أن ثانيهما:
فجازت أبياتًا شعره يف حققت قد إال شاعر من ما يقول: الراوية حماًدا إن الفريد:
البيت وما له: قيل بيت. غري قط شعره يف أزد لم فإني — بكر أعىش — األعىش إال عنه

فقال: األعىش؟ شعر يف أدخلته الذي

وال��ص��ل��ع��ا ال��ش��ي��ب إال ال��ح��وادث م��ن ن��ك��رت ال��ذي ك��ان وم��ا ف��أن��ك��رت��ن��ي

هذا.» يشبه بيشء األصمعي «ويعرتف ص١٢٢: يف املؤلف قال
وبلغ يقول. فيما صدوًقا يروي فيما ثقة كان األصمعي أن عىل الرواة كلمة تواردت
وييسء املعنى يخطئ أن من حذًرا القرآن، يف كلمة يفرس أن يتحامى حيث الورع به
أتقن وال جوابًا أحرض الناس ير لم النحويني: مراتب يف اللغوي الطيب أبو قال التأويل.
إسفاف فأما الخصائص: يف جني ابن وقال منه. لهجة أصدق وال األصمعي، من يحفظ ملا
غري فكالم العرب كالم يف يزيد كان األصمعي إن به مسكة ال من وقول له، علم ال من
فكلهم يناوئهما، كما ويناوئانه األصمعي يخالفان عبيدة وأبو زيد أبو وكان به. معبوء

بالتزيد.12 يذكره وال الرواية قليل بأنه صاحبيه عىل يطعن كان
يكن لم أنه الجاهليني إىل وإضافته الشعر اصطناع تهمة من األصمعي ويُبعد
أحمد بن الخليل وكان الفريد: العقد يف ربه عبد ابن وقال الشعراء، قبيل يف معدوًدا
يمنعك ما لألصمعي: وقيل األصمعي، كان وكذلك بيتًا، يقول وال بالشعر الناس أدرى

لجيده. نظري قال: الشعر؟ قول من

الطيب. ألبي النحويني مراتب 11

الطيب. ألبي النحويني مراتب 12
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فعال، العرب إعمال عن سأله سيبويه إن الالحقي: «ويقول ص١٢٢: يف املؤلف قال
البيت: هذا له فوضع

األق��دار» م��ن م��ن��ج��ي��ه ل��ي��س م��ا وآم��ن ت��ض��ي��ر ال أم��وًرا ح��ذر

وقد إلخ» أموًرا «حذر الشاعر: قول فعل عىل جاء ومما الكتاب:13 يف سيبويه قال
وأضافه الالحقي إىل بعضهم فأضافه البيت بهذا االستشهاد يف العلم أهل بعض طعن
يقولوا: أن النحاة من لطائفة السبيل هيأ قد الرواية هذه واختالف املقفع،14 ابن إىل آخر
فيما لهم وكان رواه15 ما رد إىل سبيل ال ثقة وهو العرب بعض عن رواه سيبويه إن
إذا والكذاب سيبويه، عىل يدعيه ما لرد وجه الزندقة من املقفع وابن الالحقي به يتهم

بمعانقتها. إال يرض ولم صبابة بها هام الزندقة رأى

والغريب، الشعر عن ليسألوهم األمصار رواة إليهم يرحل الذين األعراب عن املؤلف تحدث
إىل انحدروا البضاعة هذه عىل األمصار حرص ازدياد أحسوا ملا األعراب هؤالء أن وزعم
األعراب هؤالء «فأخذ ص١٢٣: يف قال ثم بضاعتهم. فنفقت خاصة العراق يف األمصار

الكذب.» يف وأرسفوا يكذبون
فصحاء من طائفة أسماء — الفهرست يف النديم كابن — املؤلفني بعض ذكر
فيه، اإلرساف عن فضًال بالكذب يرموهم ولم الحرض، إىل البادية من نزلوا الذين األعراب
وغري والثقة، والغبي، األملعي، فيها يكون الطوائف كسائر إال األعراب أولئك كان فما
يصف من املؤلف من األعراب هؤالء بأحوال أعرف هم الذين الباحثني يف رأينا وقد الثقة،
وأبو زيد أبو عنهم روى عمن الحديث يف اللغوي الطيب أبو قال والعلم، بالثقة بعضهم
طفيلة وأبي مهدية أبي مثل وعلمائهم األعراب ثقات من جماعة «وعن واألصمعي: عبيدة
النوادر صاحب كركره بن عمرو مالك وأبي لقيط بن إياد واسمه خرية وأبي البيداء وأبي
وقد دونه، ذكرنا الذين وليس الناس، أفصح وكان األعرابي الدقيش وأبي نمري، بني من

ص٥٨. 13

للمفصل. يعيش ابن رشح 14

ص٨٢٨. للمفصل يعيش ابن رشح 15
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«ومن الشيباني: عمرو أبي عن الحديث يف وقال إليهم.»16 واختلف هؤالء عن الخليل أخذ
مرار بن وإسحاق عمرو أبو األعراب ثقات عن أخذًا وأكثرهم وأحفظهم باللغة أعلمهم
يف مرسفون إنهم عنهم: املؤلف ويقول ثقات، إنهم طائفة: عن الرواة يقول الشيباني.»
من القليلة الطائفة «هذه حساب من أخرجه الشهادة هذه عىل يتابعه لم ومن الكذب،

املستنريين»!

نويرة بن متمم بن داود أن عبيدة أبي عن سالم ابن «ويحدثنا ص١٢٤: يف املؤلف قال
حاجته، وكفاه أبيه شعر عن يسأله عبيدة أبو فأخذ األعراب، له يقدم فيما البرصة ورد
عىل يضع أخذ به عبيدة أبي عناية تنقطع أن وكره أبيه شعر رواية من داود فرغ فلما

عبيدة.» أبو ذلك وعرف يقل، لم ما أبيه
يزيد جعل أبيه شعر نفد «فلما عبيدة: أبي قول حاكيًا الطبقات يف سالم ابن نصُّ
فيذكر كالمه عىل يحتذي هو وإذا متمم، كالم دون كالم وإذا لنا، ويضعها األشعار يف
يفتعله.» أنه علمنا علينا ذلك تواىل فلما شهدها، التي والوقائع متمم ذكرها التي املواضع
بضعة ويذكر ألًفا، بها ويلحق الواقعة يذكر إذ املؤلف؛ بطريقة نرىض كنا لو
الرواة إن وقلنا: القصة هذه إيراد إىل لسبقناه كاملة، أمة مثال ويجعلهم فساق أشخاص
متمم بن داود نحله الذي الشعر عرف عبيدة أبا فإن منحول، شعر كل يميزون كانوا
وال تطيق ما فوق األشياء نحمل وال االستدالل من الرضب هذا يف نرغب ال ولكنا أباه.
وتدل أبيه، إىل ويضيفه الشعر يفتعل من الناس يف أن عىل تدل القصة أن سوى نقول
املؤلف ونذكر واملصنوع. الصحيح بني ويفرق الشعر ينقد من الرواة يف أن عىل هذا مع
ينحله ولد له كان العجيل األغلب أن وهي عبيدة: وأبي داود قصة تشبه أخرى بقصة
الحديث يف يصدق إنسان ولده من «وكان األغلب: عن الحديث يف خلف قال شعًرا،
عىل دلت ملا قصة، سبعني الصدد هذا يف رسدنا ولو شعره.»17 يف عليه ويكذب والروايات
القراء صغار به العلم يف يستوي أمر وهذا انتحاًال، العربي الشعر يف أن من أكثر يشء

وكبارهم.

النحويني. مراتب 16

ص٢٢٣. املوشح، 17
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يدعو كان األوىل الثالثة القرون يف املسلمني حياة يف يشء «كل ص١٢٤: يف املؤلف قال
والحياة والربرة، األتقياء حياة الصالحة الحياة ذلك يف سواء وتلفيقه الشعر انتحال إىل

املجون.» وأصحاب الفساق حياة السيئة
والسرية الراجحة األحالم يمثلون رجاًال البسيطة هذه ظهر عىل لينبت اإلسالم جاء
وأعالم ملسو هيلع هللا ىلص األعظم الرسول سرية بمشاهدة أعينهم مألوا الذين القوم وتلقاه القيمة،
وإذا السياسة، يف النظر وحسن العزيمة ومضاء اللهجة لصدق العايل املثل فكانوا نبوته،
أيد يف يقع زمامه هو فإنما ملتئم، غري حال يف العهد ذلك بعد اإلسالمي العالم ظهر
أو األديب عني عنها تنبو حال يف املسلمني من طائفة ظهرت وإذا بصرية. غري عىل تديره

القرآن. هداية من أثارة عىل تكن لم نفوسهم هي فإنما العالم
صدرهم بتاريخ والعارفون املفرغة، كالحلقة والصدق االستقامة يف املسلمون يكن لم
إىل يدعو كان املسلمني حياة يف يشء كل أن من املؤلف يقوله الذي هذا يقبلون ال األول
حياة يف يشء كل إن يقال: أن واملنطق التاريخ عىل جناية وأكرب وتلفيقه، الشعر انتحال
أنه هذا مغزى فإن وتلفيقه، الشعر انتحال إىل يدعو كان القرون تلك يف والربرة األتقياء
األتقياء حياة يحيون كانوا الذين بأن يحدثنا التاريخ ولكن بررة، وال أتقياء هناك ليس
األسباب تلكم من بيشء يتأثر ال البار التقي بأن النفس علم ويحدثنا قليل، غري والربرة

قائله. غري إىل وإضافته شعر اصطناع إىل يدعو تأثًرا

يكونا لم والتاريخ األدب يف واالنتحال الكذب هذا أن قدمنا «وقد ص١٢٤: يف املؤلف قال
كلها.» القديمة اآلداب يف شائع حظ هما وإنما العرب، عىل مقصورين

تذكرك كلمة وإليك رشه، معظم القدماء كفانا وقد العربي الشعر يف االنتحال وقع
والرواة: الرواية نقد يف صنعوا بما

جهتني: إىل الشعر رواية يف النظر يرجع
العلماء أنظار ومطمح قاعدة، تقرير أو لغة إثبات من عليها يرتتب ما جهة أوالهما:
يكون أن هذا بعد يعنيهم وال فصيح، عربي من صدر املروي بأن يثقوا أن هذا يف
يمس وال وإسالميني، جاهليني من بينهما ما أو ميادة ابن أو القيس امرؤ البيت قائل
نجدهم ولهذا مطبوع، عربي من تلقوه متى منحوًال البيت يكون أن بسوء غرضهم

قائله. يف الرواة اختالف مع بالبيت يستشهدون
إليه. نسبته وصحة بقائله الشعر صلة جهة ثانيهما:
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أن من بمنعة وبيانها ونحوها اللغة يجعل أساس عىل األوىل الجهة يف النظر يقوم
قواعدها وتقرير اللغة لتدوين قاموا يوم العلم أهل فإن تحريف. أو بفساد كاتب ينالها
يتلقون فكانوا الفصحى باللغة مأخوذة تزل ولم األوىل لهجتها عىل العرب ألسنة وجدوا
أنفسهم من الكالم أنشأوا سواء الخالصة العربية بفطرهم يتكلمون ممن ونثرها شعرها

غريهم. قال ما لك رووا أو
من الثقة يسمعه أن عىل لغوية قاعدة تقرير أو كلمة إثبات يف به يعتد ما فمدار
فيما القول وفصلوا الرواة حال عن بالبحث العربية علماء ُعني هنا ومن فصيح. عربي
بهم يوثق من طبقة طبقتني: اللغة علماء وجعلوا ذممهم، يف الطعن أو بهم الثقة إىل يرجع
واألصمعي الضبي واملفضل العالء بن عمرو وأبي أحمد بن كالخليل روايتهم إىل ويطمأن
وأبي البغدادي سعيد وأبي الشيباني عمرو وأبي شميل بن والنرض والكسائي وسيبويه
األعرابي، وابن سالم بن القاسم عبيد وأبي األنصاري زيد وأبي والفراء األخفش الخطاب
بكر وأبي كالجاحظ بروايته ينفردون بما الناس يثق ولم استقامة عىل يكونوا لم وطبقة
بيشء ويرمونه بروايته يثقون من ومنهم ثعلب، بغالم املعروف عمرو وأبي دريد بن
مسلم بن محمد تهذيبه مقدمة يف األزهري منصور أبو وصف كما الرأي يف الغفلة من

الدينوري.
عىل الرواة من املحققون فيها نظر فقد بقائله الشعر صلة وهي الثانية الجهة أما
بعض يزيده فيما سالم ابن قول سمعتم وقد قيًما، دقيًقا كان بأنه آثاره تشهد وجه
املولدون. وضع ما وال ذلك، زيادة العلم أهل عىل يشكل «وليس األشعار: من الرواة
ليس الرجل أو الشعراء، ولد من البادية أهل من الرجل يقول أن بهم عضل وإنما
نقد يف يرصفون كانوا أنهم إال أحسبهم وال اإلشكال.» بعض ذلك فيشكل ولدهم من
متمم ولد ينحله ما عرفوا وبهذا عنايتهم، أشد اإلشكال بعض عليهم يشكل الذي هذا
الشعر رواة إن القطان: سعيد بن يحيى وقال العجيل، األغلب ولد ينحله وما نويره بن

مصنوع.18 هذا ويقولون ينتقدونه املصنوع ينشدون ساعة
عليهم حمل الذين للشعراء ينبهونك أنهم النقد من الوجه هذا يف نظرهم أثر ومن
تارة، القصيدة وينكرون وعلقمة؛ وعبيد العجيل واألغلب خازم أبي بن كبرش كثري شعر
يرويه ما كل الشاعر شعر من ينفون وقد أخرى. تارة األبيات أو منها البيت وينكرون

ص١٠٥. القايل، أمايل ذيل 18
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الصمة بن لدريد الكلبي ابن يورده الذي الشعر األغاني صاحب أنكر كما بعينه، راٍو
فيه.19 بنيِّ التوليد إن وقال:

مذاهب إحداها ترجيح يف فيذهبون قائله إىل الشعر نسبة يف الروايات تختلف وقد
كبريًا. قسًطا مجهودهم من إليها ويرصفون الجهة، بهذه يعنون كانوا بأنهم تشهد

النقل، طريقة طريقتني: الشعر انتحال معرفة يف لهم أن إىل سلف فيما أرشنا وقد
صاحب ألسامة أنها إسحاق أبو أخربني حجر: بن ألوس تنسب أبيات يف الجاحظ كقول
الناس يرويهما بيتني يف سالم ابن يقول وكما ولَّدها، كان الذي وهو همام، أبي بن روح
الجمحي عمر بن قدامة أن املدينة أهل من العلم أهل وأخربني الحارث: بن سفيان ألبي

سفيان. أبا ونحلها قالها
قال مثلما عداه، عمن به يمتاز الذي كنسجه الشاعر، بحال العلم طريقة ثانيتهما:
للحطيئة. وأحسبه هذا، مثل يقول ال القيس امرؤ القيس: المرئ ينسب شعر يف األصمعي

بيت: يكون أن األصمعي أنكر كما حياته، يف عنه عرف ليشء مخالفته جهة من أو

وريُّ ش��ب��ٌع غ��نً��ى م��ن وح��س��ب��ك وس��م��ن��ا أق��ط��ا أه��ل��ه��ا ف��ت��وس��ع

ويقول: امللك يطلب من حال مع يلتئم ال ألنه القيس؛ المرئ

ال��م��ال م��ن ق��ل��ي��ل أط��ل��ب ول��م ك��ف��ان��ي م��ع��ي��ش��ة ألدن��ى أس��ع��ى أن��م��ا ول��و
أم��ث��ال��ي ال��م��ؤث��ل ال��م��ج��د ي��درك وق��د م��ؤث��ل ل��م��ج��د أس��ع��ى ول��ك��ن��م��ا

من النتحاله فينتبه الشعر من يشء النقاد الثقة عىل يمر أن هذا مع ننكر وال
الشيباني عمرو أبو رواها التي الحدادية بن قيس قصيدة هذا ومثال بعده، من يجيء
بنيِّ والشعر مصنوعة القصيدة هذه وقال: قيس ترجمة يف األغاني صاحب وأوردها
بقوله: صدرها قصة سياق يف القصيدة روى أنه عمرو أبي عن التبعة ويخفف التوليد.

«وزعموا.»
منهم أحد يمسه ولم النبهاء الثقات أولئك يرويه الذي الشعر أن املقال وصفوة

بينة. انتحاله عىل تقوم أن إىل إليه نسبوه من شعر أنه عىل نقبله فإنما بنقد

ص١٩. ج٩، أغاني 19
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قصصوتاريخ

حقائق لهم نغري أن يف منا يطمعون ال القديم أنصار أن «نظن ص١٢٥: يف املؤلف قال
سخطهم.» ونتجنب رضاهم لنبلغ أسمائها، بغري الحقائق هذه نسمي أو األشياء

جاهيل، شعر أو أخبار من فيه الشك أو بإنكاره املؤلف به تحدث ما أن القراء عرف
وإذا عليه. يسخطوا ولم الباحثون أولئك كتبه ما األدباء وقرأ آخرون، قوم إليه سبقه قد
بعد املؤلف قلم يردده حني عليه أفيسخطون األوىل، صدمته عند الرأي عىل يسخطوا لم
الكتاب هذا يف به تحدث ملا يغضبوا لم الناس إن سلف: فيما قلنا وقد سماعه! ألفوا أن
االجتماع أدب ينبذها هيئة يف اإلسالم ناحية إىل بها ورمى مطاعن إىل يده مد حني إال

جانبًا.

ليس ما وتاريًخا بحق ليس ما ا حقٍّ نسمي أن نستطيع «ولن ص١٢٥: يف املؤلف قال
وما الجاهليني الشعراء هؤالء سرية من يروى ما بأن نعرتف أن نستطيع ولن بتاريخ.

به.» الثقة أو إليه االطمئنان يمكن تاريخ الشعر من إليهم يضاف
بحق ليس ما يسمي أن عىل الكاتب تحمل طائفة مرص يف أن القارئ ذهن يف يقع
للمؤلف ترتاءى التي هي الطائفة هذه وأن تاريًخا، بالتاريخ ليس ما يسمي وأن ا، حقٍّ
ال أنه يريها بسبابته، املشري إقبال الخياالت هذه عىل ويقبل لوثة فتأخذه بحث كل عند
وإذا قلمه، ويطلق نظره يجيل أن بإخالص الكاتب وشأن نهيها. يبايل وال أمرها يتمثل
وإما األرض يف يمكث أن فإما الناس، بني وأذاعه بأدلته حفه رأي، إىل البحث به انتهى
أنطق ملا مؤذية غايات إىل األدب عن االنحراف املؤلف نية يف يكن لم ولو جفاء. يذهب أن
العقول ذوي عند بها يكون وال خطوة، بالبحث تتقدم ال التي الجمل هذه بمثل كتابه

وجيًها. الراجحة
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وال يقينًا تفيد ال وأساطري قصص كلها هذه كثرة «وإنما ص١٢٥: يف املؤلف قال
يستعرضها أن املحقق الباحث وسبيل وأوهاًما، ظنونًا النفوس يف تبعث وإنما ترجيًحا،
النقد يف مستقصيًا ناقًدا محلًال فيدرسها واألغراض، األهواء من وبراءة وأناة عناية يف

والتحليل.»
والتاريخ، الرواية إىل يرجع ما لتحقيق املقرر املنهج عىل زائد يشء هذا يف ليس
رأيتم وقد واستقامة، بجد عليه العمل يف املزية وإنما املنهج تصوير يف املزية وليست
كل من بالتصديق فيغمره بغيته قدر عىل مفصًال الشعر أو الخرب يجد كيف املؤلف
مقدار إال أثره من فيها يبق ولم يدك من لسقط وأناة بعناية استعرضته لو وأنت وجه،

املاء. عىل القابض يد يف املاء من يبقى ما

طريق من إلينا تصل لم وأشعارهم الجاهليني أخبار أن «ذلك ص١٢٦: يف املؤلف قال
القصص منها تصل التي الطريق هذه من إلينا وصلت وإنما صحيحة، تاريخية

واللعب.» الفكاهة طريق واألحاديث؛ الرواية طريق واألساطري:
بذلك يمتاز ال وإنشاده، الشعر برواية العناية من للعرب كان ما القراء يعرف
هذا يف يتنافسون وكانوا العوام، طبقة عن املستنرية الطبقة وال الغلمان، عن الرجال

سواه. العلم فنون من فنٍّا يعرفون ال وكادوا املجال،
عظيًما قسًما أن بمعنى التنافس، هذا أمر وضعف العناية، هذه فقلت اإلسالم جاء
إىل هممهم رصفوا أو بالجهاد شغلوا روايته يف والتنافس بالشعر العناية شأنهم ممن
وافر عدد منها بقي قد جاهليتها أيام باألشعار عنيت التي الطبقة ولكن الدين، يف التفقه

شبابها. الشعر رواية فيه راجعت الذي العهد إىل
كلبيد، اإلسالم يف وحينًا الجاهلية يف حينًا عاشوا الذين الشعراء القبيل هذا من ترى
ونهشل والشماخ، نويرة، بن ومتمم والحطيئة، والنابغة، وحسان، كاهل، أبي بن وسويد
تقدمهم، من أشعار بحفظ عناية واملحدثني اإلسالميني للشعراء نرى كنا وإذا حري. بن
عنهم يتلقاها أوقاًرا الجاهليني شعر من يحملون كانوا املخرضمني هؤالء أن شك فال

األموية. الدولة عهد أوائل إىل الناس
أشعارهم، عنهم ويروون يصحبونهم رواة للشعراء أن األدب كتب املستفيضيف ومن
العادة هذه واستمرت زهري. وآل زهري راوية الحطيئة وكان لألعىش، راوية عبيد كان كما

هدبة. راوية وجميل الحطيئة، راوية هدبة فكان اإلسالم يف
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عهد عن يبعدون إنما الجاهيل الشعر هذا إليهم يضاف الذين الشعراء كان وإذا
بالغة والحوارض القبائل يف وإنشاده الشعر برواية العناية وكانت عرص، بنحو اإلسالم
إىل الثقات الرواة يضيفه الذي الشعر هذا معظم يصح أن بمستنكر فليس متواصلة،

يشء. يف املنحول من يكون وال الجاهليني

يطمنئ أن املؤرخ يستطيع الذي القديم النص هو وحده «القرآن ص١٢٦: يف املؤلف قال
فيه.» تيل الذي للعرص مشخًصا ويعتربه صحته إىل

القرآن يف جاء ما يعترب أن إال يسعه ال القرآن عليه نزل من بنبوة يؤمن الذي املؤرخ
ذلك فيه تيل الذي والعرص املحكمات، آياته به تنطق ما نحو عىل واقًعا األمم أنباء من

سواء. عىل اإليمان هذا تجاه تقف الخالية والعصور الكتاب
إال منه كان وما بخدشة، القرآن يمس أن عىل حرصه اشتد كيف املؤلف شهدنا وقد
فانقلب ذوقه، يالئم شكل يف مخلوق أذى عىل يده ووقعت اإلسالم، يف مقالة ذيل فىل أن
كلحم خفية امللقوط والباطل عليهما، هللا سالم وإسماعيل، إبراهيم قصة نحو به يرمي

حرام. يف حرام ميت، خنزير

«ولسنا ص١٢٧: يف قال ثم منتحًال، وتاريًخا صحيًحا تاريًخا أمة لكل أن املؤلف ذكر
األمم سائر من العربي واألدب العربية األمة يميزوا أن القديم أنصار يريد ِلَم ندري
لها لتخضع العامة القوانني وضع قد هللا أن يزعم أن يستطيع الذي ومن واآلداب؟

وقحطان؟» عدنان إىل ينتسب كان الذي الجيل هذا إال كلها اإلنسانية
العربية األمة تاريخ تقسيم يسوءها القديم أنصار يسميها طائفة أن املؤلف يزعم
أن عىل يجمعون واملحدثني القدماء أن القراء لدى واملعروف ومنحول، صحيح إىل وأدبها
حوادث، من املؤرخون أنكر وكم منتحًال، وتاريًخا صحيًحا تاريًخا وآدابها العربية لألمة

واالنتحال. بالتوليد األدب نقاد عليه حكم منظوم من وكم
الحق بني تفصل ال أقالم به تلهج إنما بسخف يلهج أن الجامعة يف ألستاذ كان ما
الجديد إىل وتدعو والقديم، الجديد تعرف وإنما والشبهة، الحجة بني تفرق وال والباطل

ساطًعا. قمًرا كان وإن بالقديم وتتهكم ناقًعا، ا سمٍّ كان وإن
الربهان بمنزلة الجديد اسم ترى التي الفئة هذه من املؤلف يكون أن ببعيد ليس
«أنصار نوبة فإن باطل، أنه عىل الداللة يف كافيًا القديم اسم وترى حق به املسمى أن عىل

حديث. كل عند تحرضه تكاد القديم» و«أنصار الجديد»
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واألساطري القصص هذه أثمر الخيال هذا وأن الشعري، خيالهم للعرب أن املؤلف ذكر
فصولنا يف رأيت «وقد ص١٢٧: يف قال ثم واإلسالمي الجاهيل العرص عن تروى التي
التي الغرامية القصص هذه من طائفة يف نشك أنا األربعاء» «حديث سميناها: التي

األموي.» العرص يف العشاق من وغريهم العذريني عن تروى
الشعر إن وقالوا: ليىل) (مجنون امللوح بن قيس حديث الرواة من جماعة أنكر
يف زيدان جرجي وقال له1 حقيقة ال مستعار اسم إنه بعضهم: وقال مولد، كله إليه املعزو
العشاق قصص أيًضا أنفسهم عند من العرب وضعه «ومما العربية:2 اللغة آداب تاريخ
الرواة أجمع وقد موضوع، أكثرها العفة يف العذريني «وأخبار وقال: ونحوهم.» العذريني
وِقْس الحب، عىل الثبات مع العفة تمثيل بها ويراد موضوعة، ليىل مجنون أخبار أن عىل

النوع.»3 هذا من يرونه ما أكثر ذلك عىل
من زيدان جرجي أذاعها قد الغرامية القصص هذه من طائفة يف الشك فنظرية
يف حتى فيغبطهم املحدثون، هؤالء يؤتى مما حاجة صدره يف يجد املؤلف ولكن قبل،

إليه. الناس يضيفها أن ينفعه وال فقدها يرضهم ال شك نظرية

زعماء بعض يقول كما — عقولنا نلغي أن ا حقٍّ «ويجب ص١٢٧: يف املؤلف قال
والقواد والخلفاء والكتاب الشعراء عن لنا يروى ما ُكلَّ بأن لنؤمن — السياسيني
يف أو املربد كتاب يف أو الطربي كتاب يف أو األغاني كتاب يف ورد ألنه صحيح؛ والوزراء

الجاحظ.» أسفار من سفر
سيايس، زعيم إىل يعزى الذي النوع من وليست سبيل، كل يف يلفى مما الكلمة هذه
ذلك من نسبها يقطع أن عىل يحرص فلم أحسسنا كما بابتذالها أحس املؤلف ولعل

إليه. ويجرها الزعيم
ينقدها أن ملطالعها ويتمنون وخبيثًا، طيبًا الكتب هذه يف أن والعلماء األدباء يعرف
ينقلون املؤلف رآهم وإذا طيب، عن خبيثًا فيها ماز لباحث طربًا ويهتزون وأناة، بحكمة
وإذا تاريخ، أو أدب من إليه يحتاج فيما إليها يرجع ذا هو فها أدبًا، أو تاريًخا عنها

ص١٦٧. ج٢، األغاني انظر 1
ص٢٩٥. ج٢، 2

ص٥٨. ج١، 3
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لم آثاًرا منها أخذت قد له: قلنا أنقدها، كما ينقدونها وال أشياء منها يأخذون إنهم قال:
بتحريفها. تشعر لم وأخرى باصطناعها، تحس

الحياة أنحاء من النحو بهذا ألنفسهم يرضوا أن القديم «ألنصار ص١٢٨: يف املؤلف قال
أن إال نرىض وال متحركة، وكتبًا حاكية أدوات نكون أن اإلباء كل فنأبى نحن أما العلمية.
طغيان.» وال تحكم غري يف والتمحيص النقد عىل بها ونستعني بها نفهم عقول لنا تكون
منها ليتخذ كاتب، كل استطاعة يف الداخلة الجمل هذه مثل عىل للرتدد املؤلف يخرج
هذه لتالوة يكون أن نستبعد ال والتمحيص! النقد عىل به يستعني عقًال له أن عىل شاهًدا
الئًقا نراه الذي وإنما مستنرية، يسميها التي الطائفة نفوس يف أثره يظهر رس الجمل
ويأخذ املوضوع يف يرتسل أن حجته وقوة ترصفه حسن من ثقة عىل وهو يبحث بمن
وال ويمحص، ينقد عقًال له بأن يشهدوا أن إال القراء يسع فال والتمحيص بالنقد البحث
نظرك قلبت إذا وأنت متحرًكا، كتابًا أو حاكية أداة يكون أن يأبى أنه يدعي مؤلف يف خري
ومقاالت وكتب حاكية، أداة صاحبه أن عىل صفحاته بملء يشهد وجدته يؤلف فيما

متحركة.

يصطنعون بالهم «فما ص١٢٩: يف وقال القديم أنصار يسميهم عمن املؤلف تحدث
القدماء.» إىل بالقياس يصطنعونها وال املعارصين إىل بالقياس الناقدة ملكاتهم

أنظارهم، عليه تقع رأي أو رواية كل يفحصون العلم يف رسوًخا أوتوا الذين يزال ال
من العلم لطالب تهيأ ما عىل يدور العلم يف الرسوخ ولكن عرص، كل يف شأنهم وهذا
وجدهم كبرية هممهم تكون أن عىل لهم املساعدة الظروف ومن التعليم، نظام حسن

متواصًال.
طريقة عىل التعليم فيها يجري التي والبيئات العصور فنرى مايضالرشق إىل ننظر
واالجتماع الرشيعة وعلوم أيديهم، تناله علم كل يف مجتهدين رجاًال تنبت كانت التحقيق
ممن كثريًا أخرجت — مثًال — الثامنة فاملائة سواء، االجتهاد هذا يف والفلسفة واللغة
تجد ولم بخمول العلمية الحالة بليت ثم القدماء. إىل بالقياس الناقدة ملكاتهم اصطنعوا
علينا يقص لم إذا عجب فال املتنافسون، مثلها يف يتنافس أن إىل بها تنهض قوية أيديًا
بارزة. صورة يف الناقدة ملكاتهم يصطنعون كثري رجال أسماء القرن ذلك بعد التاريخ
غاص من فكل التعليم، أسلوب وانتظام العلم غزارة يتبع الناقدة امللكات فاصطناع
إىل بالقياس الناقدة ملكته يصطنع أن من بد فال نظام عىل مباحثه يف ومىش علم يف
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الذكاء معلوماتهم يف يترصف رجال املنتظم غري التعليم ناحية من خرج وربما القدماء،
يقبلوا وال النظر تحت رواية أو رأي كل يضعوا أن إىل بهم ينهض ثم فينظمها، الفطري

والتمحيص. النقد عىل ثبت ما إال منها

والضخامة الطول من كان القديمة األجيال من الرجل أن «وزعموا املؤلفيفص١٣٠: قال
فيشويه الجو يف يده يرفع ثم سمًكا، منه فيأخذ البحر يف يده يغمس كان بحيث والقوة

ازدراًدا.» شواءه فيزدرد فمه إىل بيده يهبط ثم الشمس جذوة يف
يؤانسون حني العجائز أفواه يف إال أثر لها يبق لم خرافات نقد إىل املؤلف يتواضع
يف إال نلمحها ال عنا غائبة «عوق» أو عنق بن عوج وقصة سنون علينا مرت األطفال،
بعد ستحيا أنها بالنا عىل يخطر يكن ولم اإلنكار، معرض يف تسوقها قديمة كتب بعض
محارضات تشهد أن إىل األدب نوادي يف تتجول ثم نخرة، عظاًما وأصبحت أقربت أن

الجامعة. يف العربية اللغة آداب أستاذ
القصاص أساطري من هذا وجعلوا وأمثالها األسطورة هذه إنكار يف القدماء كتب
«وربما تاريخه: مقدمة4 يف خلدون ابن الفيلسوف قال يعلمون، ال ما يقولون الذين
كرسى إيوان مثل العظيمة ومصانعهم األقدمني آثار إىل نظروا إذا الناس من كثري يتوهم
مجتمعني أو متفرقني بقدرهم كانت أنها باملغرب ورششال املعلقة5 وحنايا مرص وأهرام
وبني بينها لتناسب وقدرها طولها يف بكثري هذه من أعظم ذلك تناسب أجساًما فيتخيل
عاد قوم عن القصاص به أولع رأي هذا وإنما … عنها املباني تلك صدرت التي القدر

باإلنكار. عليها وأنحى املؤلف، بها تحدث التي عوج قصة وساق العمالقة.» وثمود

وأبي واألصمعي وحماد بخلف يثقون الذين أن تظن «فهل ص١٣٠: يف املؤلف قال
من أحسن الناس هؤالء كان كال! لك؟ قدمت ما غري ليشء بهم يثقون العالء بن عمرو
منهم أقوى كانوا أفئدة، منهم أذكى كانوا الكذب، إىل ميًال منهم وأقل أخالًقا املعارصين
العرص هذا يف يعيشون كانوا ألنهم قدماء؛ ألنهم ملاذا؟؛ بصائر، منهم أثقب كانوا حافظة،
فيه.» نعيش الذي العرص هذا إىل بالقياس ذهبيٍّا عًرصا العبايس العرص أليس الذهبي!

ص٢٨٨. 4

تونس. مدينة حوايل يف 5

244



وتاريخ قصص

فيجيزون حياتهم تاريخ يسعه ما نحو عىل إال الرواة هؤالء يف العلم أهل رأي يكن لم
نحل ما وبنيَّ أناب ثم الشعراء، من طائفة ونحلها أشعاًرا صنع يكون أن خلف عىل
العالء بن عمرو أبا وأن يرويه، ما كل يف صادًقا يكن لم حماًدا أن ويرون الشعر، من
ذو باحث يطلع أن من يمنع ال صدقهما وأن يرويان، فيما صدق عىل كانا واألصمعي

روياه. فيما دخل منحوًال شعًرا أن عىل أناة
القدماء. محفوظات تقدير يف تدخل التي املبالغات تلك حال الناس عن يغب ولم
وعلماؤه العرص هذا أدباء يحفظ مما أكثر الشعر من الرواة أولئك يحفظه ما كان وإذا
يرصف عرصنا يف الحافظة قوي أن ولو السبيل، هذا يف مجهودهم ينفقون كانوا فألنهم
لكان عرفوا، كما قيمة لعمله أن ويعرف يرصفون، كما والشعر اللغة حفظ يف شبيبته

األصمعي. أو خلف أو عمرو أبي أو حماد نصيب عن يقل ال منهما نصيبه
أذكى األصمعي أو عمرو أبا أو حماًدا أو خلًفا أن يعتقد الذي هذا من ندري وال
أمر يف أمثالهم وإىل إليهم يرجعون أنهم سوى الناس من يقع ولم أفئدة! املعارصين من
العربي. الشعر هذا وهو طريقهم، غري من إليه الوصول يف طمع وال عليه، يقومون كانوا
وفجور، وتقوى وهزل، جد من فيه كان وما العبايس العرص تاريخ يعرفون والناس
تعزم وسلطان، عز ذات كانت األمة فألن العرص هذا إىل بالقياس ذهبيٍّا سموه وإذا
عليهم وحرام سطوتها، يهابون أعداءها فإن حالها كان وكيفما فتفعل، وتقول فتقدم،
رجال كبعض الفضيلة فاقدي أن هو ذهبيٍّا يجعله يشء وأدنى يغيظها، موطئًا يطأوا أن
يحارب سالًحا أقالمهم من ليتخذ بالعدو يتصلوا أن إىل طريًقا يجدوا لم األربعاء» «حديث

شهداء. يموتوا أو أعزاء يعيشوا أن إال ألهله يأبى الذي اإلسالم هذا به

القدماء حظ وكان املحدثون، يكذب كما يكذبون القدماء «كان ص١٣١: يف املؤلف قال
بلغ ما العصور تلك يف الرقي من يبلغ لم العقل ألن املحدثني؛ حظ من أعظم الخطأ من
العرص.» هذا يف استكشف ما والنقد البحث مناهج من يستكشف ولم العرص، هذا يف

هذه دائرة أوسعوا املحدثني أن الحيوية والفنون املادية النظم هذه من الناس يعلم
عىل يدل ال وهذا مجهولة، كانت أموًرا واستكشفوا غامضة كانت أشياء وحققوا العلوم
سنة هي وإنما القدماء عقول من أكرب املحدثني أدمغة يف هللا وضعها التي العقول أن
ولو املتقدم، يضعه الذي الحجر أو األساس عىل املتأخر يبني وأن والفنون، العلوم ترقي
مما بأحسن يأتوا لم املتقدمة العصور بعض يف وحرشناهم املحدثني هؤالء نبغاء أخذنا
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الخطأ من حظهم يجعل أن إال املؤلف من نصيبهم يكن ولم العرص، ذلك نبغاء به أتى
مناهجنا. من أضعف النقد يف مناهجهم إن عنهم: ويقول حظه، من أكثر

آثاًرا لها وأظهروا واسًعا شوًطا العلوم هذه يف قطعوا املحدثني أن يف أحد ينازع ال
املباحث أن هو غفلة حني يف عليه نميض وال بحثه يف نقف والذي القدماء؛ أظهر مما أكثر
الطبيعة وراء ما وعلم االجتماع، كآداب محضة، مادية وسائل عىل تقوم ال التي واآلراء
نظًرا وأصوب بها أبرص يكونوا أن املحدثني من وأمثاله املؤلف يبلغ لم اللسان، أدب ونقد

القدماء. أولئك من
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القيس؟ امرؤ «َمْن ص١٣٢: يف وقال القيس امرئ عن بالحديث الفصل هذا املؤلف ابتدأ
أنها يف الرواة يختلف ال كندة؟ َمْن ولكن كندة. من رجل أنه يف يختلفون فال الرواة أما
أخبار ويف اسمها تفسري ويف نسبها يف االختالف بعض يختلفون وهم قحطان، من قبيلة

يمانية.» قبيلة أنها عىل يتفقون حال كل عىل ولكنهم سادتها.
يقوله الذي هذا فنونه ومن فنون، والتغيري العرب، تاريخ سيغري أنه املؤلف يزعم
كتبًا أن حال يف االتفاق هذا يحكي يمانية، قبيلة كندة أن عىل اتفقوا الرواة أن من هنا
يقول الكلبي ابن فهذا عدنانية قبيلة كندة أن إىل تذهب كانت طائفة بأن تنطق كثرية
كانت وبها صاقبها وما كندة ذي غمر الغمر: معد بن لجنادة «وكان االفرتاق: كتاب يف
ذي غمر يف ملنازلهم قالوا، ما كندة يف القائلون احتج هنالك ومن األول، دهرها كندة
«وكندة استعجم: ما معجم يف يقول البكري وهذا عدنان.»1 يف نسبهم من يعني كندة،
قال معد، بن جنادة بن عفري بن ثور يقول: معد يف كندة نسب ومن جنادة، من ثور بن

ربيعة: أبي بن عمر

ال��ف��رق��د» ل��ه��ا ق��ص��ًدا ال��رك��ب م��ع ك��ن��دة ذي غ��م��ر س��ل��ك��ت إذا

«الغمر». اسم يف ياقوت معجم 1



الجاهيل» الشعر «يف كتاب نقض

أمه، واسم أبيه واسم القيس امرئ اسم يف الرواة اختالف يذكر املؤلف أخذ
نأخذ أن من أيرس يشء «وأي ص١٣٣: يف قال ثم عقيًما. كان أو ولًدا له أن يف واختالفهم
حندج اسمه أن عىل اتفقت قد الرواة وكثرة شك؟ ال حق أنه عىل الرواة كثرة عليه اتفقت ما
اتفقت هذا عىل ربيعة، بنت فاطمة وأمه وهب، أبو وكنيته القيس، امرؤ ولقبه حجر بن
تقدير أقل عىل أو صحيًحا يكون أن فيجب يشء عىل الكثرة اتفقت وإذا الرواة. كثرة

راجًحا. يكون أن يجب
يف الكثرة آلراء االطمئنان عىل مكرًها أراني قد أو الكثرة، آراء إىل أطمنئ فقد أنا أما
العلماء كثرة كانت فقد شيئًا تغني ال العلم يف الكثرة ولكن يشبهها. وما النيابية املجالس
ترى العلماء كثرة وكانت مخطئة. كانت الكثرة أن وظهر وحركتها، األرض كروية تنكر

شيئًا.» تغني ال العلم يف فالكثرة صحيح. غري أنه الحديث العلم أثبت ما كل
أن يريد صوابًا، فيقول ينطق أن املؤلف يحسن فن أي يف أو بحث أي يف ندري ال
الرتجيح إىل يرجعون الرشق يف العلم أهل أن مستنرية يسميها التي الطائفة إىل يخيل
وهمم للحقيقة، مطابق غري التخييل وهذا الروايات، تعدد أو اآلراء اختالف عند بالكثرة

املبتذلة. الخطة هذه إىل تنحط أن من أكرب العلم أهل
وهو املعقول أما واألصوات. كاأللوان مشاهد أو العالم، كحدوث معقول إما املعلوم
نحرير، عالم عند األقلية عىل األكثرية رأي فيه يرتجح فال النظرية باألدلة يكتسب ما

باطل. عىل األكثرية وتكون حق عىل القسم هذا يف األقلية تكون ما وكثريًا
استوىف كثري جمع عنه يحدثك فقد والبرص السمع بنحو يدرك ما وهو املشاهد وأما
األقلية خرب بجانبه ويسقط يقينًا، الحديث هذا من الحاصل العلم فيكون التواتر، رشط
أوفرهما خرب ترجح التواتر رشط الجمعني من كل يستوف لم فإن نزاع. وال مرية بال
ضبط يف الكافية والنباهة الصدق يف تساويا فإن عدًدا، أقلهما كان وإن ونباهة صدًقا
موضع يكون أن يمكن ما فهذا عدًدا اآلخر من أكثر الجانبني أحد وكان عنه املخرب حال
بأكثرية أخرى عىل بينة ترجيح يف الفقهاء اختالف هذا فروع ومن خالف، أو نظر
آخر، بحديث األخذ عىل بحديث األخذ ترجيح يف األصوليون اختلف وكذلك شهودها،

رواته. ألكثرية
للحقيقة الكثرة موافقة ظن أن عىل يعتمد الرتجيح يف أثًرا للكثرة أن إىل يذهب ومن
وقوعه احتمال من أبعد الكثري العدد عىل الكذب أو الغلط وقوع واحتمال أقوى، يكون
طريق من إال إليه الوصول يمكن ال فيما مفروضة املسألة أن ننىس وال القليل. العدد يف

الكثرة. هذه غري وجًها اآلخر عىل الخربين أحد لتقديم الناظر يجد وال الرواية،
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فإن الراوي، ثقة إىل الرتجيح يف ينظرون وجدناهم العربية علماء إىل رجعنا وإذا
يفعل كما الرواة بكثرة الرتجيح إىل عادوا سبيًال املرجحات من لغريها وال لها يجدوا لم

األصوليني. جمهور
يرجع إنما فيها والرتجيح الرأي، قبيل من تكون أن إما األقوال أن هذا وخالصة
يُرجح أن يمكن الذي هو وهذا الرواية، قبيل من تكون أن وإما النظرية، األدلة إىل فيه

القلة. جانب عىل الكثرة جانب فيه
يف اآلراء كثرة وحرش والرأي الرواية بني حديثه يف خلط كيف املؤلف رأيت وقد
ال فيما بالكثرة الرتجيح عن الكالم موضع يف األرض كروية ونظرية النيابية املجالس

الرواية. طريق من إال إليه الوصول يمكن

كندة تاريخ عىل فحام املمتازة، فلسفته معمل يف القيس امرئ قصة يضع أن املؤلف أراد
عىل وفد كندة من وفد كيف يقص وأخذ قيس بن األشعث أرسة عىل ووقع اإلسالم، يف
فتح يف واشرتك األشعث تاب وكيف كندة، ارتدت وكيف األشعث، رأسه وعىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي
الحديث إىل انتقل ثم معاوية، عىل عليٍّا وظاهر لعثمان عمًال وتوىل الفرس، وفتح الشام
وعرج الكندي، عدي بن حجر أخذ يف عليه زياد اعتماد وذكر األشعث بن محمد ابنه عن
الرحمن عبد سرية إىل وانتقل أصحابه، من نفر يف هذا عدي بن لحجر معاوية قتل عىل
وانتهاء الحجاج عامل يد يف ووقوعه امللك، لعبد وخلعه بالحجاج وثورته األشعث بن

نفسه. بقتل واقعته
عبد أن وزعم األشعث بن الرحمن وعبد القيس امرئ بني مشابهة املؤلف عقد
يف وذكر أبيه، بثأر مطالبًا قام القيس امرأ أن كما عدي بن لحجر منتقًما ثار الرحمن
القيس امرؤ بملك: مستعني البالد يف متنقل امللك يف طامع منهما كالٍّ أن الشبه وجه
ويتشابهان إليه التجأ الذي امللك به غدر منهما كالٍّ وأن الرتك، بملك الرحمن بقيرصوعبد
ص١٣٧: يف قال ثم إليه، التجأ الذي امللك بالد من عائًدا طريقه يف مات منهما كالٍّ أن يف
بها يتحدث كما القيس امرئ حياة أن نرجح أن بل نفرتض أن اليسري من «أليس
لهوى إرضاء القصاص استحدثه الرحمن عبد لحياة التمثيل من لونًا إال ليست الرواة
من أمية بني لعمال اتقاء الضليل امللك اسم له واستعاروا العراق يف اليمانية الشعوب
ناحية من الضليل امللك هذا عن تعرف كانت األخبار من يسرية لطائفة واستغالًال ناحية،

أخرى.»
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بينها أن لنعلم وإيجاز تلخيص يف األشعث بن الرحمن عبد واقعة عليك نلقي ونحن
صور فيها ترتاكم مخيلة يف إال به يجتمعان ال ما الفرق من القيس امرئ قصة وبني

نظام. غري عىل األشياء
إال قط رأيته ما ويقول: األشعث بن الرحمن عبد يبغض كان الحجاج أن يذكرون
عن أزيله أنا ويقول: الحجاج من الرسيرة هذه يعرف الرحمن عبد وكان قتله، أردت

سلطانه.
رتبيل بالد لفتح جيًشا فجهز وسجستان، وخراسان العراق عىل واليًا الحجاج كان

الرحمن. عبد راية تحت وبعثه الرتك ملك
مع الرأي عقد ثم رتبيل، بالد من طرف يف دخل حتى بالجيش الرحمن عبد سار
عليه عزم ما الحجاج وبلغ املقبل، العام إىل البالد يف التوغل يرجئوا أن عىل الجيش
لم هو إذا بالعزل وهدده الفتح سبيل يف بامليض فأمره الهدنة، هذه من الرحمن عبد
عبد بخلع نادوا ثم الحجاج بخلع قيادته تحت الذي والجيش الرحمن عبد فائتمر يفعل،

العراق. إىل وأقبلوا الرحمن عبد وبايعوا امللك
منهزًما الرحمن عبد انقلب أن عاقبتها كانت والحجاج الرحمن عبد بني حروب دارت
له فتنكر زرنج2 إىل رحل ثم مهيئًا، نزًال بها عامله من فلقي بكرمان لحق سجستان. إىل
بن عياض عليها عامله وكان بست إىل فانرصف دونه، املدينة باب وأغلق هنالك عامله
وكان وسالًما، قربًا الحجاج عند به لينال قومه من غفلة يف أوثقه ثم فاستقبله هيمان
وحمله سبيله فأطلق عياًضا وهدد بست عىل فنزل الرحمن عبد الستقبال ركب قد رتبيل

جواره. يف وأنزله بالده إىل
هذه أثر من وكان الرحمن، عبد إليه يبعث أن يف رتبيل إىل الحجاج كتب تتابعت
عمارة إىل مقيًدا الرحمن بعبد رتبيل بعث أن وترهيب ترغيب من تحمله وما الكتب
وأرسل فهلك قرص سطح من بنفسه الرحمن عبد فرمى الحجاج يد يف ليضعه تميم بن

الحجاج. إىل برأسه عمارة
من املؤلف يزعمه ما لنقض كافيًا التاريخي وجهها عىل القصة هذه عرض نرى
لها. رمًزا موضوعة القيس امرئ قصة أن ومن القيس، امرئ قصة وبني بينها املشابهة

سجستان. مدينة 2
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عدي، بن حجر بثأر لألخذ يقم لم األشعث بن الرحمن عبد أن لك يخطر ما وأول
تكن لم وحجر الرحمن عبد بني القرابة أن جهة من املؤلف يدعيه الذي هذا وتستبعد
عبد فإن لها، انتقاًما شوكة ذات دولة محاربة يف الخوض عىل تحمل بحيث الشدة من
أن هذا إىل ويضاف جبلة، بن معاوية وهو الخامس األب يف بحجر يلتقي إنما الرحمن
امللك عبد الرحمن عبد ثورة يوم الدولة وصاحب سفيان أبي بن معاوية لحجر القاتل
عىل الرحمن عبد وثورة ٥١ سنة يف كان لحجر معاوية قتل أن هذا عىل ويزاد مروان، بن
تغيظ من تخفف أن شأنها الواقعة عىل تمر سنة وثالثون ٨١ سنة يف كانت امللك عبد
واألخطار األهوال اقتحام إىل يدفع ما الغيظ أثر من فيها يبقى أال حد إىل لها النفس

عمياء. فتنة يف بالحياة
قيادته تحت كان الذي بالجيش امللك طلب إنما األشعث ابن أن هذا بعد لك ويبدو
عودته بعد استقبله أنه رتبيل من وقع والذي املؤلف، يزعم كما بملك عليه يستعن ولم
يحميه أن من أكثر األشعث ابن منه يرج ولم فيه، طمع الذي امللك من ويأس هزيمة يف

الحجاج. سطوة من ويؤامنه

قسمني: إىل ينقسم القيس امرئ شعر بأن املؤلف تحدث
جاهيل. ال إسالمي شعر وأنه االنتحال يف شأنها فشأنه القصة بهذه يتصل : أحدهما

األهواء من مستقلة القول من فنونًا يتناول وإنما القصة بهذه يتصل ال : ثانيهما
والحزبية. السياسية

الذي امللك أنه نريد ا حقٍّ الضليل امللك هو القيس «فامرؤ ص١٣٨: يف قال ثم
املعاجم أصحاب يقول كما قل بن ضل هو إليه. االطمئنان يمكن يشء عنه يعرف ال
ص١٣٩: يف قال اليوناني الشاعر هومريوس وبني بينه مشابهة عقد أن وبعد اللغوية.»
امرئ تنقل تمس التي واألشعار األخبار هذه تفسري يف نفسه املذهب هذا نذهب «ونحن
اإلسالم، يف العربية القبائل تنافست حني انتحلت محدثة فهي العرب. قبائل يف القيس
حظ أعظم والفضل الرشف من لنفسها تزعم أن حي وكل قبيلة كل أرادت وحني

ممكن.»
واقعة إىل رمز القيس امرئ قصة أن من املؤلف يزعم ما أن عرفت لعلك
أن إال لنا وما الجد، إىل منه أقرب املزح إىل وهو عنه مرغوب قول األشعث ابن
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صادر الشعر هذا بأن الثقة مبلغ يف ننظر ثم القيس، امرئ شخصية تحقق يف ننظر
عنه.

أن عىل تدل مختلفة وآثاًرا متفرقة روايات والتاريخ األدب كتب يف الباحث يجد
محتمًال بانفراده أثر أو رواية كل يكون وربما القيس. امرؤ له: يقال كندة من شاعًرا
القيس امرأ بأن الثقة نفسك يف تلقي واآلثار الروايات هذه مجموعة ولكن فيه، يرتاب ألن

الناس. بني يدور شعًرا له وأن جاهليٍّا، شاعًرا كان
أنه ذكروا قسًما عنه ونفوا األدب علماء نقده فقد إليه املضاف الشعر هذا أما
الصنيع لهذا وسنرضب سلف فيما رضبنا وقد قصائد من أبياتًا عنه نفوا عليه، محمول
هي ويقال لك: ويقولون القصيدة يوردون فتجدهم بجملتها قصائد يف وارتابوا مثًال،
داود ألبي أو السالمي، الرحمن بن هللا لعبد أو البجيل، لسامة أو خازم، أبي بن لبرش
لعمرو أو جشم بن ربيعة له: يقال النمر بني من لرجل أو كندة من لرجل أو اإليادي،

املرادي.
نظر أو رواية من الدليل قام ما فنفوا استطاعتهم جهد القيس امرئ شعر نقدوا
صلتها لقطع يجدوا ولم الثقات طريق عىل جاءت ألنها البقية؛ عن وكفوا منحول، أنه عىل

سبيل. من باملصطنع وإلحاقها عنه

أن يحدثنا األغاني فصاحب هذا، بعض القدماء أحس «وقد ص١٣٩: يف املؤلف قال
إليه لجأ حني السموأل يمدح قالها أنه عىل القيس امرئ إىل تضاف التي القافية القصيدة
لم عقال بن دارم أن ظننا وأكرب السموأل. ولد من وهو عقال بن دارم نحلها منحولة
قصة نحل أيًضا: بها يتصل ما وانتحل كلها القصة نحل وإنما وحدها القصيدة ينحل

القيس.» امرئ أسلحة تسليم أبى حني أبيه من بمنظر قتل الذي السموأل ابن
ذوق يصحبه نظر أو به موثوق نقل إىل مستندين باالنتحال الشعر القدماء يصف
إىل وسيلة يجعلونه ال القيس امرئ شعر من قصائد أو قصيدة عىل وحكمهم سليم،
ليس الجاهليني إىل يعزى الذي الشعر هذا أن إىل به يذهبون أو إليه، يضاف ما كل إنكار

يشء. يف الجاهليني من
األغاني صاحب وتنبيه السموأل، يف القيس امرئ قصيدة عن الحديث املؤلف أعاد
وراء هذا يف مىش وقد جميًعا، بها يتصل وما القصة نحل دارًما إن وقال: انتحالها عىل
فلم مستنرية يسميها التي الطائفة من حِسبَك املؤلف أن بينهما والفارق زيدان، جرجي
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الباحث هيئة يف حدثك فقد زيدان جرجي أما ظنه، أكرب الزعم هذا جعل أن عىل يزد
القيس امرئ مع «وحديثه السموأل: يصف العربية3 اللغة آداب يف قال حيث العلم يف
الحديث ذلك وضعوا العرب أن الذهن إىل يتبادر حتى يذكر أن من أشهر واألدرع الشاعر
أن الرجل عىل تأبى الطبيعة فإن الوفاء، يف ترغيبًا التمثيل سبيل عىل فيه بالغوا أو

الحدوث.» بعيد لكنه مستحيل، ذلك إن نقول: وال الوفاء، سبيل يف ابنه يضحي

فيه وقال السموأل بن برشيح استجار الذي األعىش قصة «نحل ص١٣٩: يف املؤلف قال
املشهور: الشعر هذا

أظ��ف��اري» ال��غ��د ب��ع��د ال��ي��وم ح��ب��ال��ك ع��ل��ق��ت م��ا ب��ع��د ت��ت��رك��ن��ي ال ش��ري��ح

بيتًا. عرش ثالثة يف القصيدة رسد ثم
نسب عمن ينفيه تاريخ أو رواية إىل الناقد يستند أن الشعر نقد طريق يف املعروف
بحال صناعته أو معانيه حيث من الشعر هذا أن الصحيح بالنظر يستبني أو إليه،
إن فقال وممدوح، وشاعر قصيدة املؤلف يدي بني فيه. أنشد الذي العرص أو الشاعر
أن عىل يدل بتاريخ أو األعىش غري إىل تنسبها برواية يأتنا ولم منحولة، القصيدة هذه
يصح ال كيف كتابه قراء به يعرف وجًها يذكر أو عرص، يف يلتقيا لم ورشيًحا األعىش
عىل قاسها أن القصيدة بهذه فعل ما وقصارى األعىش، نظم من القصيدة هذه تكون أن
يف يرتاب جعلته التي الوجوه وساق األغاني صاحب نقدها التي القيس امرئ قصيدة

القيس. امرئ إىل نسبتها
أناة: غري يف يقول ثم بأعينكم، ترونه الذي املذهب هذا الشعر نقد يف املؤلف يذهب

مناهجنا! من أضعف األدب تاريخ نقد يف القدماء مناهج إن

قصة هي أخرى قصة انتحال يف سببًا القصة هذه كانت «ثم ص١٤٠: يف املؤلف قال
األشعار.» من بها يتصل وما القسطنطينية إىل القيس امرئ ذهاب

القسطنطينية إىل القيس امرئ ذهاب بقصة املتصلة األخبار من يكون أن الجائز من
«زعموا.» أو «ويقال.» قولهم: بنحو أنفسهم الرواة يحكيه ما سيما وال بثابت ليس ما

ص١٤٧. ج١، 3
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ال الروايات عليه تتوارد وما الروايات، عليه تواردت فقد القصة أصل أما «وذكروا.» أو
يقول أن لسانه عىل يخف من إال البينة من أعزل وهو باالنتحال عليه الحكم إىل ينساب

العقل. عليه يمليه ال ما
القسطنطينية إىل رحل القيس امرأ أن إىل تذهب وحدها العربية الروايات وليست
إىل معزوٍّا النرصانية4 شعراء كتاب يف تجده فإنك أسد، بني عىل الروم بملك مستنجًدا
مثل: الروم تاريخ يف القيس امرئ ذكر جاء «وقد الكتاب: يف ما وإليك الروم. تاريخ
قيرص عىل وروده قبل أنه ذكروا وقد قيًسا، يسمونه وهم وغريهما، و«بركوب» «نونوز»
العراق ملك املنذر وعىل أسد بني عىل النجدة منه يطلب وفًدا إليه أرسل (يوستينيانس)
قسطنطينية إىل بنفسه سار أن يلبث لم القيس امرأ أن إليهم املوما املؤرخون أخرب ثم …
إصالح يف يسع لم أنه إال فلسطني أمر قلده (يوستينيانس) أن املؤرخ) (نونوز ذكر قد …
٥٦٥م، سنة نحو وفاته وكانت بلده إىل وعاد القيس امرؤ فضجر ملكه وإعادة أمره

موته.» سبب كان طريقه يف كالجدري مرض أصابه

القديم أنصار منها يتخلص كيف أدري «ال بها: التهويل يف قال مالحظة املؤلف ذكر
وكيف اللغة، قريش وشعره يمني — الرواة أحاديث صحت إن — القيس امرأ أن وهي
نشأ «سيقولون ص١٤٢: يف قال ثم الحجاز.» أهل لغة يف شعره اليمني الشاعر نظم
غريبًا فليس خاله، مهلهل وكان تغلب بني من أمه وكانت أسد بني يف القيس امرؤ
أن نستطيع وال كله هذا نجهل ولكننا اليمن. لغة عن ويعدل عدنان لغة يصطنع أن
الشعر هذا يف بشك5 ونحن القيس امرئ إىل ينسب الذي الشعر هذا طريق من إال نثبته
بشعر فيها نشك التي القيس امرئ لغة نثبت ندور: فنحن وإذًا منتحل. بأنه ونصفه

فيه.» نشك الذي القيس امرئ
والحجاز نجد ولغة اليمن لغة بني الفرق مقدار يف البحث إعادة إىل حاجة يف لسنا
ابن قال والنشأة، املولد نجدي األصل يمني القيس امرأ فإن عرص بنحو اإلسالم قبل
الكندي عمرو بن حجر «ابن هو القيس: امرأ يذكر والشعراء6 الشعر كتاب يف قتيبة

ص٣٥. ج١، 4

«نشك». عن محرفة ولعلها باألصل كذا 5

ص٣٧. 6
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بني ديار كلها شعره يف وصفها التي الديار وهذه األوىل، الطبقة من نجد أهل من وهو
أسد.»

البحث أدب عىل يخرج واملؤلف نجد، يف نشأ يمنيٌّ القيس امرأ إن الرواة: يقول
شطرين، كالمهم يقسم نجد، يف نشأ يكون أن قبول ويتعاىصعن يمني، بأنه لهم فيؤمن
لغة بأن مغالطتهم أو مجادلتهم إىل الوسيلة يجد حتى بشطر، ويكفر بشطر فيؤمن
لسان يف مصوغ القيس امرئ إىل يعزى الذي الشعر هذا وأن عدنان، لغة غري اليمن

مبني. عدناني
نجد، يف نشأ يمني القيس امرؤ يقولون: من ملجادلة يتصدى الذي أن البديهي ومن
نجد، يف ونشأته يمنيته يف يصدقهم أن إما طريقهم، غري من الشاعر بهذا علم له وليس
من فيه وقع إنما املؤلف يشكوه الذي الدوران فهذا كليهما، األمرين يف يكذبهم أن وإما
نجد! يف نشأته تكون أن لهم وأبى يمنيٍّا، القيس امرؤ يكون أن الرواة من َقِبَل أنه جهة

وذكر وكليب، مهلهل أخت ابن القيس امرأ أن من الرواة بعض يقوله ملا املؤلف تعرض
واحد بحرف القيس امرؤ يشري أال العجيب «فمن ص١٤٣: يف قال ثم البسوس، حرب
من أخواله أصابت التي املحن هذه إىل وال مهلهل، خاله بالء إىل وال كليب خاله مقتل إىل

بكر.» بني عىل ألخواله كانت التي املآثر هذه إىل وال تغلب، بني
عربي شاعر أي إىل أو القيس امرئ إىل يعزى ما إن للمؤلف: يقول ذا من ندري ال
الشعراء أحد منظوم الرواة بعض جمع وإذا منظوم، من قريحته صنعته ما كل هو
شعر يف أشار قد القيس امرؤ يكون أن الجائز فمن إليه، انتهى الذي املقدار يجمع فإنما
التي واملآثر أخواله أصابت التي واملحن مهلهل خاله وبالء كليب خاله مقتل إىل آخر
الفتوح، أو الفتن أو الردة حروب يف قتلوا الذين الرواة مع الشعر هذا وذهب لهم، كانت
شعر من لكم بقي ما يقول: كان أنه العالء بن عمرو أبي عن يحكي نفسه واملؤلف

كثري.7 وشعر علم لجاءكم وافًرا جاءكم ولو أقله إال الجاهلية
القيس، امرئ قريحة به جادت ما كل هو أيدينا بني الذي الشعر هذا أن فرضنا وإذا
فيه ويذكر يشهدها لم حروبًا شعره يف يأخذ أن بد ال الشاعر أن رأيه يف املؤلف وجارينا
امرأ أن رواية تكون أن من أكثر أثر هذا عىل ترتب ملا أبىل، أن وبالءه قتل أن خاله مقتل

ص٦٦. الجاهيل، الشعر يف كتاب 7
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بعض يف تجيء التي الرواية هذه وطرُح باطلة، رواية وكليب مهلهل أخت ابن القيس
المرئ إنه الثقاة: الرواة يقول الذي الشعر هذا طرح من املعقول إىل أقرب األدب كتب

القيس.

يضاف الذي الشعر هذا أكثر أن إىل بنا ينتهي البحث «وهذا ص١٤٤: يف املؤلف قال
عليه ومختلق حمًال عليه محمول هو وإنما يشء، يف القيس امرئ من ليس القيس المرئ

اختالًقا.»
امرئ إىل ينسب الذي الشعر هذا أن إىل كتابه8 من الصحف بعض يف املؤلف ذهب
امرأ بأن تمسكه ومقتىض له. يكون أن والفنية اللغوية الوجهة من يمكن ال القيس
غري اللغات منزلة عدنان لغة من نازلة قحطان لغة وأن ونشأة، مولًدا يمني القيس
نجد لم فإنا منحوًال، القيس امرئ إىل يضاف الذي الشعر هذا جميع يكون أن العربية،
يف يقول املؤلف ولكن والحجاز. نجد شعراء فيها ينظم التي اللغة غري عىل منه شيئًا
يف القيس امرئ من ليس الشعر هذا أكثر أن إىل به ينتهي البحث إن الصحيفة: هذه
أن وأظن يشء، يف منه هو شعًرا القيس امرئ إىل املضاف الشعر يف أن هذا ومعنى يشء،

املشكلة. هذه ليحل والعناء املشقة من كثريًا سيجد املؤلف
مما أكثر التكلف فيها يظهر قصيدة يعرف ال أنه وذكر املعلَّقة عىل املؤلف وأقبل
ألنها العرش؛ أو السبع القصائد هذه تعليق بقصة يحفل ال وأنه القصيدة، هذه يف يظهر
قال ثم باآلداب. وعنايتهم العرب حياة يف يشء يثبتها وال ا، جدٍّ متأخر عرص يف نشأت
فهم القصيدة هذه بعض يف يشكون أنفسهم القدماء أن نالحظ «ولكننا ص١٤٤: يف

البيتني: هذين صحة يف يشكون

ف��ل��ف��ل ح��ب ك��أن��ه وق��ي��ع��ان��ه��ا ع��رص��ات��ه��ا ف��ي األرآم ب��ع��ر ت��رى
ح��ن��ظ��ل ن��اق��ف ال��ح��ي س��م��رات ل��دى ت��ح��م��ل��وا ي��وم ال��ب��ي��ن غ��داة ك��أن��ي

ص٩. 8
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األبيات: هذه يف يشكون وهم

م��رح��ل ذل��ول م��ن��ي ك��اه��ل ع��ل��ى ع��ص��ام��ه��ا ج��ع��ل��ت أق��وام وق��رب��ة

بعدها. األبيات الثالثة املؤلف ورسد
الكعبة، عىل القصائد هذه تعليق رواية أنكروا الذين هم القديم وأنصار القدماء
معلقات سميت إنما وقالوا: أيًضا، الدفاتر يف تعليقها رواية عن يرض لم من ومنهم
بها، عنايتهم لشدة وذاك ورؤسائهم ومرؤسيهم وكبارهم صغارهم بأذهان لعلوقها
تشهد قديمة آثاًرا األدب تاريخ يف لنجد وإنا معلقات. تسميتها يف وجه أحسن هذا ولعل
قصائد ينتخبوا أن الرواة أمر معاوية أن «روي واملنثور:9 املنظوم اختيار ففي بصحتهما،

منهن: قصيدة؛ عرشة اثنتي له فاختاروا ابنه يرويها

وم��ن��زل ح��ب��ي��ب ذك��رى م��ن ن��ب��ك ق��ف��ا

∗∗∗
ث��ه��م��د ب��ب��رق��ة أط��الل ل��خ��ول��ة

∗∗∗
ت��ك��ل��م ل��م دم��ن��ة أوف��ى أم أم��ن

∗∗∗
أس��م��اء ب��ب��ي��ن��ه��ا آذن��ت��ن��ا

∗∗∗
ف��م��ق��ام��ه��ا م��ح��ل��ه��ا ال��دي��ار ع��ف��ت

∗∗∗
ف��أص��ب��ح��ي��ن��ا ب��ص��ح��ن��ك ه��ب��ي أال

.٢٨٠ سنة املتوىف طاهر أبي بن أحمد الفضل أبي تأليف 9
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∗∗∗
وح��وش��ا أه��ل��ه��ا م��ن ب��دل��ت إن

∗∗∗
ل��ن��ا ال��ح��ب��ل راب��ع��ة ب��س��ط��ت

∗∗∗
ف��ال��س��ن��د ب��ال��ع��ل��ي��اء َم��يَّ��ة دار ي��ا

∗∗∗
ت��ك��ل��م��ي ب��ال��ج��واء ع��ب��ل��ة دار ي��ا

شهرة «ولوال قال: القصائد هذه عن طاهر أبي بن أحمد الفضل أبو تكلم أن وبعد
الكتاب يف يتعلم ما أول وأنها الناس وأسماع الرواة أفواه عىل وكثرتها القصائد هذه
السموط، السبع القصائد يسمون كانوا العرب أن الضبي الفضل عن واملروي لذكرناها.»
وعمرو ولبيًدا واألعىش والنابغة وزهريًا القيس امرأ العرب أشعار جمهرة صاحب ذكر
فمن السموط أصحاب «هؤالء قال: أنه الضبي املفضل عن روى ثم وطرفة كلثوم بن

واملعرفة.» العلم أهل عليه أجمع ما خالف فقد لغريهم السبع إن قال:
القيس، امرئ معلقة من أبيات بعض صحة يف يشكون القدماء أن املؤلف ذكر
يروهما ولم عبيدة أبي رواية من فهما إلخ» األرآم بعر «ترى وهما: األوالن البيتان أما
كتاب ويف املنحول. من أنهما جعفر أبو عنه ونقل ترويهما. األعراب وقال: األصمعي
البيتني هذين من الثاني البيت يضيف الوثيق أبا أن للعسكري والتحريف التصحيف

خذام. البن إلخ» البني غداة «كأني وهو:
عبيدة وأبو األصمعي وقال الرواة. بعض رواها فقد إلخ» أقوام «وقربة أبيات: وأما
ا. رشٍّ لتأبط أنها وزعموا التربيزي: قال منها، ليست إنها وغريهم: السكيت بن ويعقوب
ثابت أصلها أن عىل يدل باالنتحال، الستة األبيات هذه وتمييز للقصيدة الرواة ونقد

بأرسها. القصيدة انتحال عىل يدل مما أكثر القيس المرئ النسبة

يف القصيدة: رواية يف كثريًا اختالًفا يختلفون هذا بعد «وهم :١٤٥ صفحة يف املؤلف قال
االختالف هذا وليس بيت. مكان وبيتًا لفظ مكان لفًظا ويضعون ترتيبها، ويف ألفاظها
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يكفي شنيع اختالف وهو كله، الجاهيل الشعر يتناول وإنما القصيدة، هذه عىل مقصوًرا
الشعر.» هذا قيمة يف الشك عىل لحملنا وحده

أمرين: عن ناشئ القصيدة ألفاظ يف الرواة اختالف
إىل الكلمة منه فيغري لغته، عىل الشاعر به نطق البيت إىل يعمد قد الراوي أن أحدهما:

لغته. يوافق ما
مكانها يضع ألن فيجتهد النسيان وجه عىل الكلمة منه تسقط قد الراوي أن ثانيهما:
الذي الغرض دام ما بأس من هذا يف يرون كانوا وما تقاربها، أو معناها تؤدي كلمة

قائًما. الشاعر إليه يرمي
أوقات يف وجوه أو وجهني عىل البيت أنشد قد نفسه الشاعر يكون أن املحتمل ومن
أنشأ التي الكلمة حافظته من تسقط أو كلمة، من أليق كلمة أن له يبدو فقد مختلفة،

أوًال. القصيدة عليها
عىل به لالستشهاد يظهر فال القصائد بعض يف األبيات ترتيب يف الرواة اختالف وأما
املفضليات مقدمة يف اليل تشارلس املسترشق الشبهة هذه رد وقد سائغ، وجه انتحالها
يشء وهذا محلها. عن منقولة أبيات أشطار أو كلمات األشعار هذه من كثري يف «إن فقال:
وليس املتقدم، عن املتأخر ينقلها حفًظا مروية كانت بل قط، تدون لم أشعار يف طبيعي
لم الراوي أن (يعني أبياتًا القصائد بعض آخر يف ونجد للتزوير، معنى التغيري هذا يف

بحال.» االختالق عىل يدل ال أيًضا وهذا اآلخر) يف فوضعها محلها يعرف
كانت. حيثما الحقيقة شطر وجهه يويل ال ألنه جوابها؛ ويدع الشبهة يلقط فاملؤلف

قلقان البيتني هذين أن يف يخالفون ال القديم أنصار أن «ونظن ص١٤٦: يف املؤلف قال
وهما: القصيدة يف

ل��ي��ب��ت��ل��ي ال��ه��م��وم ب��أن��واع ع��ل��يَّ س��دول��ه أرخ��ى ال��ب��ح��ر ك��م��وج ول��ي��ل
ب��ك��ل��ك��ل ون��اء أع��ج��اًزا وأردف ب��ص��ل��ب��ه ت��م��ط��ى ل��م��ا ل��ه ف��ق��ل��ت
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وهو: يليهما الذي البيت عىل للدخول البيتان هذان وضع فقد

ب��أم��ث��ل م��ن��ك اإلص��ب��اح وم��ا ب��ص��ب��ح ان��ج��ل��ي أال ال��ط��وي��ل ال��ل��ي��ل أي��ه��ا أال

آخر.» يشء بأي منهما واملخمس املشطر بتكلف أشبه البيتان وهذان
أنهما ويروا قلقان، البيتني هذين أن يف يخالفوا أن القديم أنصار من ببعيد ليس
من براءتهما عىل يستدلون وقد واملخمس. املشطر بتكلف منهما أشبه املألوف بالنظم
بيشء منهما يحسوا ولم األدب ونقاد العرب فصحاء عىل مرا بأنهما والتكلف القلق هذا
األبيات هذه بأن يشهد ما األدب كتب من ساقوا وربما املؤلف، به يرميهما الذي هذا من

طربًا. أرجلهم لها ويرضبون اإلعجاب موقع منهم تقع كانت
القيس: امرئ قول أنشد امللك عبد بن مسلمة أن املوشح10 كتاب يف املرزباني حكى

ل��ي��ب��ت��ل��ي ال��ه��م��وم ب��أن��واع ع��ل��يَّ س��دول��ه أرخ��ى ال��ب��ح��ر ك��م��وج ول��ي��ل
ب��ك��ل��ك��ل ون��اء أع��ج��اًزا وأردف ب��ص��ل��ب��ه ت��م��ط��ى ل��م��ا ل��ه ف��ق��ل��ت

الوليد فرضب جندل.» صم إىل كتان «بأمراس لها: الخامس البيت يف قوله إىل
يعدونها إنهم وقال: الثالثة األبيات هذه اإلعجاز كتاب يف الباقالني وأورد طربًا. برجله

النابغة: بقول هذا يعارض بعضهم وكان القصيدة، محاسن من

ال��ك��واك��ب ب��ط��يء أق��اس��ي��ه ول��ي��ل ن��اص��ب أم��ي��م��ة ي��ا ل��َه��مٍّ ك��ل��ي��ن��ي
ب��آي��ب ال��ن��ج��وم ي��ت��ل��و ال��ذي ول��ي��س ب��م��ن��ق��ض ل��ي��س ق��ل��ت ح��ت��ى ت��ط��اول

واستحسن القيس امرئ أبيات فقدم الخلفاء بعض يدي بني ذلك جرى وقد
نظر من لديه ما بكل الناقد موقف األبيات لهذه وقوفه عىل — والباقالني استعارتها.
هذه يف التكلف وليس بالتكلف، فوصفها استعارتها جهة من إال يغمزها لم — وذوق
فإن جاهليٍّا، الشعر صاحب يكون أن تنفي ال وهي الخيال يف املبالغة سوى األبيات

الجاهليني. إىل املعزوة األشعار يف واردة مثًال الخيال يف للمبالغة

ص٣١. 10
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استقالل عدم وهو «التضمني»، يسمونه ما سوى هذا بعد األبيات هذه يف وليس
القول فيه يفصل من األدب علماء ومن الجاهيل، الشعر يف أمثلة وله املعنى، بإفادة البيت

الشعر. عيوب من تمطى.» ملا له «أقول مثل: يف الواقع النحو يعد وال
أنظار تحت وقع الذي الشعر نقد عن املحدثون يكف أن البحث بهذا نعني وال
من فإن نقدهم أثر من سامًلا إلينا ووصل األدب نبغاء أو العرب خالص من القدماء
أن الجائز ومن خفي، مغمز من فيه ما لهم يلوح حتى بالنقد البيت يتناولوا أال الجائز
إلينا تحمله وال به يتحدثوا أن املحتمل ومن غريهم، يلقنوه فال به ويستهينوا لهم يلوح
األبيات لهذه املؤلف به تعرض الذي الوجه أن أقصد وإنما تركوا، مما الباقية الكتب هذه
يخالفوه. أال القديم أنصار من يرجو حتى القصيدة بأصل ملصقة أنها بدعوى ينهض ال
يستطيع أنه وزعم دخيل، أنه يف اختالف ال الذي الشعر من فرغ أنه املؤلف ذكر

أقسام: ثالثة وقسمها األوىل، أجزائها إىل القصيدة يرد أن
يكون أن أشبه هذا فيه: وقال فحش، من فيه وما العذارى مع اللهو وصف أحدهما:

جاهليٍّا. يكون بأن منه الفرزدق انتحال من
إليها للوصول تجشم ما وتجشمه إياها وزيارته لخليلته القيس امرئ وصف ثانيها:
كان وما مرطها بذيل آثارهما وتعفيتهما معه وخروجها رأته حني الفضيحة وتخوفها
أن وزعم آخر، بيشء منه ربيعة أبي بن عمر بشعر أشبه هذا وقال: لهو، من بينهما

الشاعر. بهذا متأثر راٍو القيس امرئ إىل أضافه الذي
وأكرب هذا: يف وقال والصيد الفرس وصف سيما وال الوصف قبيل من هو ما ثالثها:

غري. ليس ريحه من ولكن القيس، امرئ ريح من يشء فيه الوصف هذا أن الظن
فإن الحديث هذا مناقشة يف كلمة منا يسمعوا أن إىل حاجة يف القراء أحسب ال
يف ما تريه كلمة فإليه النقد باب له نفتح أن شاء ومن واليسار، باليمني ملموس عوجه

مبني: خطأ من التقسيم ذلك
فيه وما العذارى مع اللهو وصف بأن القول إىل «ولنرسع ص١٤٦: يف املؤلف يقول

جاهليٍّا.» يكون بأن منه الفرزدق انتحال من يكون بأن أشبه فحش من
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قصة عليهن وقص يستحممن نساء فيه غدير إىل انتهى حني الفرزدق قصة ذكر ثم
وأنشدهن: القيس امرئ

ج��ل��ج��ل ب��دارة ي��وم س��ي��م��ا وال ص��ال��ح م��ن��ه��ن ل��ك ي��وم رب أال

عىل قديم وأنه وغلظته فحشه ويالحظون الفرزدق شعر يقرأون «والذين قال: ثم
األبيات.» هذه إليه يضيفوا أن يف مشقة يجدون ال الغلظة هذه وعىل الفحش هذا

أن إىل إال هذا يف يستند ال ثم الفرزدق، انتحال من األول القسم هذا أن املؤلف يزعم
والغلظة الفحش يف الشعرين وتشابه وغلظته. الفرزدق فحش يشبهان وغلظة فحًشا فيه
الثاني، الشاعر إياه نحله األول إىل املعزو الشعر أن من املؤلف يقوله الذي هذا يحتمل
متابعة من الشعراء سنة عىل جرى الثاني الشاعر يكون أن وهو آخر وجًها ويحتمل
وامرئ الفرزدق شعر بني التشابه وحمل األساليب، أو املعاني بعض يف للمتقدم املتأخر
دليًال يقم لم املؤلف وألن للرواية، املالئم ألنه القبول؛ إىل أقرب الوجه هذا عىل القيس
يستطيع ولن الغلظة، هذه ومن الفحش هذا من تربأ القيس امرئ سرية أن عىل تاريخيٍّا

طلبًا. الدليل لهذا
الفرزدق أن شعره من شيئًا القيس امرأ الفرزدق ينحل أن نستبعد يجعلنا ومما
قصًصا األدب تاريخ يف نجد إنا ثم تميم. من القيس امرأ أن وال كندة، قبيلة من يكن لم
من غريه أفكار تلده ما ينهب أن عىل املؤلف حرص حريًصا كان الفرزدق بأن تنطق

إليه. ويجره الرجال
فقال املربد يف الفرزدق لقي العالء بن عمرو أبا أن املوشح كتاب يف املرزباني روى

وأنشده: خذ، فقال: شيئًا؟ أحدثت فراس أبا يا له

ال��ع��ي��س ت��س��ت��ودع ب��ه��ا ف��الة وم��ن ق��ذف م��س��ت��ع��م��ل م��ن م��ي��ة دون ك��م

ضوال من إيلَّ أحب الشعر فلضوالُّ اكتمها فقال: للمتلمس، هذا عمرو: أبو له فقال
ميادة.11 ابن شعر من بيتني نفسه نحل الفرزدق أن للبغدادي األدب خزانة ويف اإلبل.

ص٧٨. ج١، 11
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عىل بيتًا وأنشد الرمة12 لذي قصيدة من أبيات أربعة انتحل أنه األغاني صاحب وذكر
ليس بما يكاثر أن يف يرغب فالذي اليمن.13 من لرجل هذا حماد: فقال شعره من أنه
الرواة له يجد ال حتى جحوًدا خربه ويقتل شعًرا غريه ينحل أال شأنه قريحته، نتاج من

أثًرا. تحسسهم شدة عىل

النحو «فهذا ص١٤٧: يف وقال القيس امرئ قصيدة من الثاني القسم عن املؤلف تحدث
ينازعه ولم احتكاًرا احتكره قد ربيعة أبي بن عمر فن الشعر يف الغرامي القصص من
هذا فيه ويتخذ الفن هذا إىل القيس امرؤ يسبق أن ا حقٍّ غريبًا يكون ولقد أحد، فيه
من أحد يشري وال فيه فيقلده ربيعة أبي ابن يأتي ثم النحو، هذا عنه ويعرف األسلوب
امرئ تأثري إىل أشاروا قد أنهم مع القيس بامرئ تأثر قد ربيعة أبي ابن أن إىل النقاد
القيس امرؤ يكون أن يمكن فكيف الوصف، من أنحاء يف الشعراء من طائفة يف القيس
ابن شخصية كون والذي ربيعة، أبي ابن عليه عاش الذي الغزل من الفن هذا منشئ هو

ذلك؟» له يعرف وال الشعرية ربيعة أبي
نحله منحول: املتقدم إىل املعزو الشعر أن املؤلف فيدعي شعرين بني تشابه يقع
ذلك يف اقتدى املتأخر الشاعر يكون ال ملاذا قلت: وإذا املتأخر. بالشاعر تأثر من بعض
القيس امرؤ الفن هذا إىل السابق كان لو لك: قال املتقدم؟ بالشاعر الفن أو األسلوب
أشار ناقًدا أن يبلغه لم وحيث القيس بامرئ تأثر ربيعة أبي ابن أن إىل النقاد أحد ألشار
بشعر املتأثرين بعض نحله منحوًال: نبك» «قفا من: الثاني القسم كان التأثر هذا إىل

ربيعة. أبي بن عمر
بينه كان فإذا القيس، امرئ شعر أنه عىل القصيدة من القسم هذا يتلقون الرواة
امرأ أن يعتقدوا أن هذا مقتضيات فمن واضح تشابه ربيعة أبي بن عمر شعر وبني
إشارتهم فعدم الفن هذا إىل سابق القيس امرأ أن أدركوا وإذا الفن، هذا إىل سابق القيس
عهد يف انتحل أنه عىل يدل وال ونحوه لذهول يكون إنما ربيعة أبي بن عمر يف تأثريه إىل

بعده. من أو ربيعة أبي ابن

ص١١٦. ج١٦، 12

ص١٦٥. ج٥، 13
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فيه يقف أن إىل تضطره اللغة أن وزعم نبك» «قفا من: الثالث القسم عن املؤلف تحدث
الخيل وصف يف نبغ قد كان القيس امرأ أن «فالظاهر ص١٤٨: يف وقال الرتدد موقف
من مألوفة تكن لم كثرية أشياء ذلك يف استحدث قد أنه والظاهر واملطر. والسيل والصيد
ضاع آخر شعر يف قالها أم أيدينا؟ بني الذي الشعر هذا يف األشياء هذه أقال ولكن قبل.
يف فنظموها الرواة أخذها مقتضبة جمل وإال الذكرى إال منه يبق ولم الزمان به وذهب
ثم نرجحه.» الذي مذهبنا هذا القديم؟ شاعرنا إىل وأضافوه ولفقوه نسقوه محدث شعر
من يشء فيه األخرى الالمية ويف املعلقة يف نجده الذي الوصف هذا أن الظن «وأكرب قال:

غري.» ليس ريحه من ولكن القيس، امرئ ريح
يف واستحدث واملطر، والسيل والصيد الخيل وصف يجيد شاعًرا كان القيس امرؤ
الذكرى منه بقيت وإنما الزمان به وذهب ضاع شعر يف قالها ولكنه كثرية، أشياء ذلك

إليه! وأضافوها محدث شعر يف الرواة نظمها مقتضبة وجمل
ينشأ لم يمني هو لهم: املؤلف فقال نجد، يف نشأ يمني القيس امرأ إن الرواة: قال
وصف يف أجاد لهم: فقال ونحوها، الخيل وصف يف أجاد القيس امرؤ قالوا: نجد، يف
امرأ بأن اعرتف ملاذا ندري وال إليه، تضيفونه الذي هذا غري شعر يف ولكن األشياء هذه
الشعر إىل إال هذا يف يستندون ال الرواة أن حال يف والصيد الخيل وصف يجيد القيس
مضطًرا يكن لم الرواة تناقله الذي الشعر هذا أنكر وإذا منحول! إنه عنه: قال الذي
هذا إن يقول: جعله موقًفا أوقفه والذي خياًال إال حديثه يزيد ال الذي االعرتاف هذا إىل

غري! ليس القيس امرئ ريح من يشء فيه الشعر

يف تنقل قد هومريوس له يقال يونانيٍّا شاعًرا أن — ص١٣٨ يف حكى كما — املؤلف قرأ
هذا يف ويقول عربي بشاعر يقيسه أن فأراد مزورة، بأشياء تاريخه الناس وأثقل البالد
امرئ عىل اختياره فوقع هومريوس يف اليونانية اآلداب مؤرخو قاله ما العربي الشاعر

القيس.
ا، حقٍّ وجدت «قد هومريوس شخصية أن يف اآلن يشكون ال اليونانية اآلداب فمؤرخو
أمرها من يعرفون ال ولكنهم باقيًا قويٍّا تأثريها وكان ا، حقٍّ القصيص الشعر يف وأثرت
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إىل ينظرون كما تروى التي األحاديث هذه إىل ينظرون وإنما إليه، االطمئنان يمكن شيئًا
أقل».14 وال أكثر ال واألساطري القصص

بأن يوقن يكاد بل يرجح إنه فقال: هومريوس، يف كالمهم يحاكي أن يريد واملؤلف
القصيص الشعر يف أثر هومريوس أن من قالوه ما عليه وبقي ا، حقٍّ وجد قد القيس امرأ
الشاعر يكون حتى الكالم فنون من فن يف تأثريًا القيس المرئ يجعل أن فأراد ا، حقٍّ
لغة أن إىل ذهب قد نفسه ورأى للنعل، النعل حذو اليوناني للشاعر محاذيًا العربي
امرئ لشخصية جعل بأن فاكتفى أجنبية لغة بمنزلة األدبية اللغة هذه من القيس امرئ
مقتضبة جمل يف بقيت التي بالروح تأثريها ولكن ونحوها، الخيل وصف يف تأثريًا القيس
هل املقتضبة: الجمل هذه عن املؤلف يحدثنا ولم إليه! وأضافوها فنسقوها الرواة أخذها
يف جاءتهم أم أجنبية لغة بمنزلة املؤلف يعدها التي اليمنية لغتها يف الرواة إىل وصلت

قريش؟! لغة يسميها التي األدبية اللغة هذه

علقمة، وبني بينه مباراة يف قالها القيس امرأ أن يُروى التي القصيدة عىل املؤلف عرج
منتحلة بأنها نحن «نجزم ص١٤٩: يف وقال جندب.» أم عىل بي مرَّا «خلييل وهي:

انتحاًال.»
امرئ إىل إضافتها عىل أجمعوا الرواة كأن القصيدة هذه انتحال يف املؤلف خاض
كتاب يف املرزباني الطائفة هذه رأي نرش وممن إنكارها، إىل طائفة سبقه وقد القيس،
أيًضا الحديث هذا روى «وقد قال: ثم وعلقمة القيس امرئ مباراة ساق حني املوشح15
القيس.» امرئ شعر من أنكر فيما وذكره املعتز بن هللا عبد أيًضا ورواه الكلبي، ابن

كان يقول: عبيد بن أحمد أن املباراة هذه شأن يف الرواة باختالف وينبئك
وكان القيس، المرئ مذهب.» كل يف الهجران من «ذهبن يرويان: وحماد الجصاص ابن

لعلقمة.16 يرويها املفضل

ص١٣٨. الجاهيل، الشعر يف كتاب 14

ص٣٠. 15

ص٧٦٥. للمفضليات األنباري ابن رشح 16
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الرواة يكاد فال علقمة «فأما ص١٥٠: يف فقال علقمة عن الحديث إىل املؤلف انتقل
التي ببائيته غسان ملوك من ملًكا ومدحه القيس المرئ مفاخرته إال شيئًا عنه يذكرون

مطلعها:

م��ش��ي��ب ح��ان ع��ص��ر ال��ش��ب��اب بُ��ع��ي��د ط��روب ال��ح��س��ان ف��ي ق��ل��ب ب��ك ط��ح��ا

اإلسالم ظهور بعد مات أنه وإال شعره، ويناشدها قريش عىل يرتدد كان أنه وإال
مولد قبل مات فقد يتأخر مهما الذي القيس امرئ إىل بالقياس ا جدٍّ متأخر عرص يف أي
الخامس القرن قبل عاش وربما السادس، القرن قبل عاش أنه نحن نرى والذي النبي،

أيًضا.»
املائة منتصف يف كان وإنه لعلقمة، معاًرصا كان القيس امرأ إن الرواة: يقول
أو السادس القرن قبل عاش أنه ويرى املعارصة هذه ينكر واملؤلف عائًشا، السادسة

أيًضا. الخامس القرن قبل
بينة، إنكاره يدي بني يقدم حتى الرواة يقوله ما ينكر أال املستقيم الباحث شأن
ينكر أن حد إىل األدب هذا بتاريخ يحتفل ال كأنه ببينة، يأتي أن يف يرغب ال واملؤلف
يسميها أن يمكنه شبهة ولو اإلنكار هذا حول يثري أن دون الروايات، عليه تتوارد ما

مستنًدا.

كاسم أساطري من به ألصق ما يذكر وأخذ األبرص بن عبيد حديث إىل املؤلف انتقل
أخبار من نقرأ ما كل «ولكن ص١٥١: يف وقال الجن، مع أحاديث من له وما شيطانه
أشباه أو العامة أنفس يف إال االطمئنان يبعث وال شيئًا شخصيته من يعطينا ال عبيد

العامة.»
أن من سامًلا االختالق، يدخله أن من خالًصا رجل تاريخ أو عرص تاريخ تجد ال لعلك
واألملعية العلم أوتوا الذين ولكن العامة، أشباه أو العامة تقبلها إنما مزاعم إليه تضاف
يف هللا سنة عىل يجري مما الخياليات ويميزون األخبار ينقدون الذين هم عرص كل يف
مطمئنًا يعد خربًا يحكي من كل وما املزاعم، هذه من كثري عىل العلماء نبه وقد الخليقة.
والتوكيد بها اإليمان عبت وإنما الرواية أعب «ولم الشأن: هذا يف الجاحظ قال إليه،

266



علقمة – عبيد – القيس امرؤ

سببًا الرواية يجعل أن وعىل منه، التعجب عىل الرضب هذا يروي من أكثر فما ملعانيها،
باطله.»17 من ذلك حق الناس لتعرف

التوليد يتبني مصنوع خرب «وهو فيه: األغاني صاحب يقول ما عبيد أخبار ومن
العلم أهل بني معروف القطامي بن ورشقي القطامي، بن رشقي إىل عزاه ما ومنها فيه.»
عىل يطرح إنما عنه يروى فما سمر».19 صاحب «كان وأنه كذابًا»18 «كان بأنه واألدب
الكلبي، ابن عن يرويه ما ومنها صحيح. تاريخ أنه عىل الناس يأخذه وال السمر، بساط

سمر. صاحب هو إنما وقالوا: بروايته،20 يوثق ال فيمن معدود وابن
صاحب عنهم يروي من بأحوال العلم نباهتهم إىل يضيفون الذين العلم فأهل

عبيد. عن به يتحدث الذي هذا قبول عن الناس أبعد هم األغاني

لم إنه الطبقات يف سالم ابن قول عىل وأتى عبيد شعر عن للحديث املؤلف انرصف
يف يحدثنا «ولكنه ص١٥١: يف قال ثم عرش بقدر قصائد إال وطرفة عبيد شعر من يبق

قوله: إال له يعرف ال أنه آخر موضع

ف��ال��ذَّن��وب ف��ال��ُق��طَّ��ب��ي��ات م��ل��ح��وب أه��ل��ه م��ن أق��ف��ر

القصيدة هذه يروون آخرين رواة ولكن ذلك، بعد ما أدري وال سالم: ابن يقول ثم
كاملة.»

قوله: إال لعبيد أعرف ال سالم ابن يقول

ف��ال��ذن��وب ف��ال��ق��ط��ب��ي��ات م��ل��ح��وب أه��ل��ه م��ن أق��ف��ر

إليها وأشار القصيدة هذه إال له يعرف ال أنه كالمه معنى يكون أن املحتمل ومن
يقول أن املستبعد ومن إليه، املعزوِّ الشعر من وراءها ما يدري ال هو ثم طالعها، بذكر

ص٨٦. ج١، الحيوان كتاب 17

النديم. البن الفهرست 18
ص٤٣. األنباري، البن األدباء طبقات 19

ص١٩. ج٣، السنة منهاج 20
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يقول: ثم عرش، بقدر قصائد إال وطرفة لعبيد يحفظوا لم املصححني الرواة إن سالم: ابن
قصيدته. مطلع هو الذي البيت هذا إال لعبيد يعرف ال إنه

بأنها لنجزم مطلعها قدمنا التي القصيدة هذه نقرأ أن «ويكفي ص١٥٢: يف املؤلف قال
القرآن يثبتها ما نحو عىل وعلمه هللا وحدانية فيها يثبت أن وحسبك لها. أصل ال منتحلة

فيقول:

ال��ق��ل��وب» أخ��ف��ت م��ا ع��الم ش��ري��ك ل��ه ل��ي��س وال��ل��ه

عيبًا، يعدوه أن عىل العرب يزيد وال منتظم، وزن عىل منسوجة غري القصيدة
ليس شعر كل العرب عند «والرمل املوشح:21 كتاب يف املرزباني قال بالرمل، ويسمى

قوله: مثل أنه األخفش ذكر وقد عيب، أنه إال شيئًا فيه يجدون وال البناء، بمؤلف

ف��ال��ذن��وب» ف��ال��ق��ط��ب��ي��ات م��ل��ح��وب أه��ل��ه م��ن أق��ف��ر

عيوب «من الشعر:22 نقد كتاب يف جعفر بن قدامة قال «التخليع» سموه وربما
ورضب تزحيفه.» يف قائله أفرط قد الوزن قبيح يكون أن وهو «التخليع» الشعر: أوزان

عبيد: قول منها أمثلة لهذا

ت��ع��ذي��ب ل��ه ال��ح��ي��اة ط��ول ت��ك��ذي��ب ف��ي ع��اش م��ا وال��م��رء

هذه يصف واملنثور املنظوم اختيار يف طاهر أبي بن أحمد الفضل أبو وقال
وما العدواني اإلصبع ذو إال مثالها عىل وال وعروضها وزنها يف أحد يقل «لم القصيدة:

منها.» دنا وال قاربها
الحديث يف سيدهشك فإنه وزنها، اختالل ناحية من القصيدة ينكر ال املؤلف ولعل
واطراد وزنها استقامة حسم» بذي «أليلتنا لقصيدة: إنكاره أسباب يف ويعد مهلهل عن

قافيتها.

ص٢٥. 21

ص٦٨. 22
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بيت: وأما

ال��ق��ل��وب أخ��ف��ت م��ا ع��الم

املنشور مقاله يف وساقها املعنى هذا ويف النوع هذا من أبياتًا مرغليوث التقط فقد
العرب عن يصدر لم الشعر هذا أن عىل بها مستشهًدا امللكية اآلسيوية الجمعية مجلة يف

اإلسالم. قبل
يشء فيه بيتًا رأوا فإذا الوجه، هذا من الجاهيل الشعر نقد إىل القدماء سبق وقد
املنحول. مذهب به وذهبوا فيه ارتابوا باإلسالم يختص معنى احتوى أو القرآن روح من

القصيدة: آخر ويف اإلسالم، قبل قالها أنه ذكر للبيد قصيدة قتيبة ابن أورد

ال��م��ح��اص��ل اإلل��ه ع��ن��د ك��ش��ف��ت إذا س��ع��ي��ه س��ي��ع��ل��م ي��وًم��ا ام��رئ وك��ل

وتعاىل: تبارك هللا بقول شبيه وهو اإلسالم، يف قيل أنه عىل يدل البيت «هذا قال: ثم
البيت ولعل والحساب، بالبعث يؤمن إسالمه قبل لبيد كان أو ُدوِر﴾ الصُّ ِيف َما َل ﴿َوُحصِّ

وبيت: منحول.»23

ج��ع��ده أب��ا ي��ك��ن��ى ال��ذئ��ب ك��م��ا ال��ط��ال ب��أم ت��ك��ن��ى ال��خ��م��ر ه��ي

ذهب وقد ديوانه، من النسخ بعض يف وجد وربما األبرص، بن عبيد إىل يعزى
يف قيل البيت هذا أن إليه أذهب «والذي فقال: منحول أنه إىل الغفران رسالة يف املعري

الخمر.» حرمت أن بعد اإلسالم
تكون أن جاز وحيث الناحية، هذه من الجاهيل الشعر بنقد يعنون فالقدماء
إىل يأخذون أبيات أو منها بيت يف يقع إنما التزوير وأن ثابتة، أصلها يف القصيدة
وجه عىل له يطلعوا حتى صاحبه إىل معزوٍّا عداه ما ويذرون الريبة دخلته ما املنحول

التزوير. عىل الدالة الوجوه هذه من
العلم، صفة من له يجب وما باإلله االعتقاد يحمل إنما رشيك» له ليس «وهللا فبيت:
عىل يبنى ما فأقىص العقيدة هذه أصحاب من يكن لم األبرص بن عبيد أن يسلم ومن

ص١٥٣. قتيبة، البن والشعراء الشعر 23

269



الجاهيل» الشعر «يف كتاب نقض

البيت هذا ولعل بأرسها، القصيدة إىل حكمه يرسي وال منحوًال البيت يكون أن املعنى هذا
هذا يجئ ولم زيد ألبي العرب أشعار جمهرة يف رويت فقد القصيدة رواة عليه يتفق لم

روايتها. يف البيت

الثالثة الشعراء بهؤالء القصرية اإلملامة هذه من رأيت «وقد ص١٥٣: يف املؤلف قال
املطلقة الكثرة وأن يُذكر، يكاد ال شعرهم من الصحيح أن وعلقمة) وعبيد القيس (امرئ

الجاهيل.» العرص إىل بالقياس شيئًا تنفي وال شيئًا تثبت ال مصنوعة الشعر هذا من
إليه وصل ما عىل زائدة بنتيجة الثالثة الشعراء هؤالء عن حديثه يف املؤلف يأت لم
ألم وسواء كثريًا، منحوًال الشعر من إليهم يضاف فيما أن وهو قبله، من األدب علماء
شعر إىل يأتي أن منه ينتظر ال طويلة إملامة بهم ألم أم قصرية إملامة الشعراء بهؤالء
بعد هذا نقول منحول، بأنه يقنعك كالًما فكره من إليك ويلقي صحته عىل الرواة اتفق
خرج وإذا ذيل، أو مقال أو كتاب إىل ينظر وهو إال يكتب ال — سلف فيما — رأيناه أن

التاريخ. أو للحقيقة الكيد حرفة فإىل عنها
لعلقمة: اثنتني قصيدتني إال ذلك من نستثني «ال ص١٥٣: يف املؤلف قال

طروب. للحسان قلب بك طحا األوىل:
مكتوم? استودعت وما علمت ما هل الثانية:

التحفظ من يشء مع الصحة من نصيب القصيدتني لهاتني يكون أن يمكن فقد
الشعر يف رأينا تمس ال القصيدتني هاتني صحة ولكن الثانية، القصيدة أبيات بعض يف
ورأيت اإلسالم، ظهور بعد مات وأنه جًدا، العرص متأخر علقمة أن رأيت فقد الجاهيل،

شعره.» عليها ويعرض قريًشا يأتي كان أنه أيًضا
إىل الجاهيل الشعر نسبة صحة يف رأيه املؤلف عليها يقيم التي القاعدة كانت إذا
شعره، عليها ويعرض قريًشا يأتي وأن اإلسالم، ظهور بعد الشاعر يموت أن قائله
إتيانه معنى وذلك عكاظ،24 سوق سنة كل يأتي وكان اإلسالم، ظهور بعد مات فاألعىش
وقد اإلسالم، اعتنق بل اإلسالم ظهور بعد مات والشماخ عليها، شعره وعرض قريًشا

ص٢١١. ج٣، األدب خزانة 24
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وعدَّهما شعرهما من شيئًا املؤلف يستثن لم فلماذا شعره، قريًشا ينشد بالطبيعة كان
الجاهلية! الحياة درس يف شعرهم عىل يعتمد ال ممن كتابه صدر يف

نيس ولعله الجاهيل. الشعر يف رأينا تمس ال القصيدتني هاتني وصحة املؤلف: يقول
قال: حني واللهجات الجاهيل الشعر عنوان تحت كتبه ما — كثريًا ينسون ال وأمثاله —
ومذهبها ولهجتها لغتها العدنانية القبائل هذه من قبيلة لكل تكون أن ا جدٍّ املعقول «من
قبل قيل الذي القبائل هذه شعر يف اللهجات وتباين اللغات اختالف يظهر وأن الكالم، يف
علقمة أن املعروف ومن متقاربة.»25 ولهجات واحدة لغة العرب عىل القرآن يفرض أن
اللغة هذه عن يخرجان ال بقبولهما وريض استثناهما اللتان والقصيدتان تميم، بني من
الفضل ذلك أساس ينقض القصيدتني لهاتني فقبوله قريش. لغة يسميها التي األدبية

صفحات. عرش نحو يمأل ما الحديث من له وجد الذي

ص٣٢. الجاهيل الشعر يف 25
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عمرو بحديث فابتدأ الشاعرة، وهذه الشاعرين هذين عن الفصل هذا يف املؤلف تحدث
«قال ص١٥٥: يف قال ثم بالضائع تسميته يف يذكرونه الذي للوجه وتعرض قميئة بن
ولكن الهرم، إىل السن به انتهت وقد القيس امرأ وعرف طويًال عمر قميئة ابن إن الرواة:
كانوا أقيش بني إن سالم: ابن قال سنه. رغم رحلته يف واستصحبه أحبه القيس امرأ
هذا أن الحق ويف بيشء. هذا وليس قميئة، بن لعمرو القيس امرئ شعر بعض يدعون
يكون أن يمكن ال كما قميئة بن لعمرو يكون أن يمكن ال الشعر هذا فإن بيشء، ليس

محمول.» محدث شعر فهو القيس المرئ
هذا أن يف قيس من وأقواًما كندة من أقواًما يالقون كانوا الذين الرواة يختلف
ويرجح قميئة، بن عمرو له: يقال لقييس أم القيس، امرؤ له يقال لكندي هو هل الشعر
ال أنهم الشعر نقد يف سريتهم من نعلم ونحن القيس، المرئ أنه الرواة هؤالء من الثقاة
املؤلف ولكن الرتجيح. يف تعتمد لوجوه إال آخر إىل نسبته عىل شاعر إىل نسبته يرجحون
المرئ يكون أن يمكن ال كما قميئة، بن لعمرو يكون أن يمكن ال الشعر هذا إن يقول:
آخر يأتي أن الجائز فمن الساذجة الكلمة هذه بمثل يُغريَّ األدب تاريخ كان وإذا القيس،
تاريخه إىل يعود أن األدب يلبث فال بيشء، ليس املؤلف قاله ما أن الحق ويف ويقول:

القديم.

ص١٥٧: يف قال ثم لعمه بها يعتذر التي وقصيدته قميئة بن عمرو بقصة املؤلف أتى
يشء أمام بأننا القارئ ليقتنع يكفي القصيدة هذه ويف القصة هذه يف النظر أن «ونظن

صدق.» من له حظ ال متكلف منتحل
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إنكارها، إىل املبادرة يقتيض ما سياقها يف يكن ولم األغاني1 كتاب يف واردة القصة
محتملة فهي منه، قريبًا ظنٍّا أو علًما يفيد أن الشدة من يبلغ ال روايتها طريق أن كما
كثرية جماعة عن يرويها وهذا ومؤرج، الشيباني عمرو أبو وراويها واقعة، تكون ألن
متينًا متصًال مؤرج وبني بيننا السند كان ولو قميئة، بن عمرو قبيلة ثعلبة بن قيس من
عن لها وتلقيه بروايته، يوثق ممن مؤرًجا ألن قريب؛ ظن عىل القصة صحة من لكنا
بينهم. فيما مستفيضة ألسنتهم عىل دائرة القصة أن عىل يدل عمرو قبيلة من جماعة

لم وإذا ولينًا، سهولة فيها أن إىل مستنًدا بانتحالها املؤلف حكم فقد القصيدة أما
ولني؟ سهولة يف ينظم ال أنه أدراه فما اسمه إال قميئة بن عمرو من يعرف يكن

وجاوز السن به تقدمت ملا أنشأه قميئة بن عمرو إن يقال الذي الشعر إىل املؤلف تعرض
بن امللك عبد أن الشعبي عن روى من أو الشعبي، «ويزعم ص١٥٧: يف وقال التسعني

أبيات. سبعة يف الشعر املؤلف ساق ثم فيها.» مات التي علته يف به تمثل مروان
فرواها لألبيات قميئة بن عمرو إنشاء قصة أما األغاني:2 كتاب يف مروي هذا
الهيثم3 عن فرواه علته يف بها مروان بن امللك عبد تمثل وأما الكلبي، ابن عن الفرج أبو
يأخذ وال الصحيح بالتاريخ يلحقونه ال الراويني لهذين العلم أهل يقرؤه وما عدي، بن

النثر. أو الشعر أدب من فألنه حكوه وإذا الراجح، الظن مأخذ منهم

يسلم حتى ساذج غري أنه عىل ينبهك أن ينس ولم البسوس حرب بقصة يلهج املؤلف عاد
عنيفة خصومة بأن اعرتف ولكنه العريض، الطويل أمرها من الرواة به يتحدث بما
قال ثم القتىل فيها وكثرت الدماء فيها سفكت الخصومة هذه وأن القبيلتني، بني كانت
به تتحدث كانت فيما الشك من كثريًا يظهرون كانوا الرواة بعض أن «عىل ص١٥٩: يف

الحروب.» هذه أمر من وتغلب بكر
هذه حديث يف الشك من كثريًا يظهر كان من الرواة من أن يعلم املؤلف كان إذا
ما يقبلون كانوا أنهم بإطالق الرواة إىل ينسب حني غلوائه من يكفكف أفال الحروب

ص١٦٤. ج١٦ 1

قميئة. بن عمرو أخبار ج١٦ 2

والبيان ص٢٠٩ ج٦، حجر البن امليزان لسان انظر بالكذب وصفه عىل واألدباء املحدثون اجتمع 3
ص١٠. ج٢، للجاحظ
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حني نزقه من يخفف أوال األمر! من جد أنه عىل الناس أيام أو العرب أيام من يروى
له! نظرية توسيًعا، البسوس حرب يف بأن القول يسمي

ينبئك ما مساقها يف وتجد األغاني كتاب من الرابع4 الجزء يف وردت البسوس حرب
يشء يف املؤلف بها يلصقهم التي املنزلة هذه من وأرفع العلم بطرق أعرف القوم بأن
و«يزعمون» «يزعم» كلمة — الراوي اسم لك يذكر أن بعد مساقها يف تجد االزدراء: من
كان وكيفما أخبار. من القصة تحتويه ما لبعض وإنكاًرا رصيًحا نقًدا هذا مع وتجد
حرب يف الوضع دخول بنظرية يباهي أن باملؤلف يليق ال فإنه األخبار هذه يف مسلكهم

العربية.5 اللغة آداب تاريخ يف زيدان جرجي النظرية هذه إىل سبقه فقد البسوس،

يف ويدعي يتكثر كان مهلهًال أن ترى كانت العرب إن سالم: ابن قول املؤلف ذكر
وادعت، اإلسالم يف تغلب تكثرت وإنما يدع لم أو يتكثر لم مهلهًال أن وزعم شعره،
وأطال القصيد قصد من أول أنه زعمت بل االنتحال بهذا تكتف «ولم ص١٦٠: يف وقال
اضطرابًا الشعر هذا يف أن وهو أنفسهم الرواة أحسه أو اآلن نحس ما أحست ثم الشعر.
هلهل ألنه مهلهًال؛ سمي واالختالط االضطراب لهذا أنه الرواة زعم أو فزعمت واختالًطا

النابغة: بقول هذا عىل سالم ابن ويستشهد االضطراب. والهلهلة الشعر.

ك��اذب ال��ن��س��ج ه��ل��ه��ل ب��ق��ول أت��اك

واختالط.» هلهلة فيه مضطرب مهلهل شعر أن يف شك من وليس
وإنما بالكتابة، عناية فيها عاش التي البيئة يف ليس جاهيل، عرص يف نشأ شاعر
إىل بعدهم فمن بعدهم من ويتلقاها عرصه شهدوا الذين الناس وأشعاره حديثه ينقل
ال شأنها هذا أخباًرا أن يفوتهم ال العلم أهل أشباه أو العلم أهل وكل التدوين، عرص
بأنه يشعر ال الذي ومن للحقيقة، املوافق لونها غري لونًا إعطائها أو إضافات من تخلو
أن إىل يطمنئ ما أكثر تمام ألبي الكتب» من أنباء أصدق «السيف قصيدة: أن إىل يطمنئ

قميئة. بن لعمرو تزودا» أن تستعجال ال «خلييل قصيدة

ص١٤٠. 4

ص٢٩٣. ج٢، 5
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إىل نسبتها جهة من األشعار تلك نقدوا أن الرواة من النبهاء الثقات دعا ما وهذا
أن عن به ينبو ما الشعر نفس يف يلقوا ولم االختالق أثر طريقه عىل يبد لم وما قائليها،
من النسبة هذه بمبلغ عارفني الناس وتلقاه الوجه، هذا عىل رووه إليه، نسب ملن يكون

ضعف. أو قوة
يقوله يشء االضطراب وهي الهلهلة من مأخوذ مهلهًال أن من املؤلف ذكره وما
الثوب نسج رقة وهي الهلهلة من مأخوذ االسم هذا أن إىل آخرون ويذهب الرواة، بعض
فهما الوحيش،6 الغريب الكالم وتجنب الشعر رقق من أول ألنه مهلهًال؛ سمي ويقولون:

القراء. يداعب أن عىل تساعده التي الرواية منهما املؤلف تخري وقد روايتان،
من فيه ما عىل مطويٍّا يقبلوه ولم مهلهل شعر يف النبهاء الرواة نظر وقد هذا؛
عليه.»7 محمول شعره «وأكثر األصمعي: كقول عامة بكلمات هذا عىل ونبهوا مصنوع،
ملهلهل يروي الذي البيت هذا «إن أيًضا: األصمعي قال كما بعينها أبياتًا ينقدون وتراهم

قوله: وهو محدث مصنوع

ال��ف��ح��وال ال��ف��ح��ول ت��وع��د ك��م��ا ـ��ن��ا وأب��رق��ـ ال��ق��س��ي م��ع��ج��س أن��ب��ض��وا

قديم من هذا نعم، منه، وفهًما حفًظا أكثر أر لم املوصيل: إبراهيم بن إسحاق فقال
املولد.»8

الذي املقدار هذا أن من ظن عىل يجعلنا املبلغ هذا مهلهل شعر نقد يف وبلوغهم
عليه. املحمول من يكون أن عن بعيد ملهلهل الثقات يرويه

نرى كما لرتى مهلهل شعر من يشء عىل نظهرك أن «ويحسن ص١٦١: يف املؤلف قال
قصيدة: وساق العرب.» قالته شعر أقدم يكون أن يمكن ال أنه

ت��ح��وري ف��ال ان��ق��ض��ي��ت أن��ت إذا أن��ي��ري ُح��ْس��م ب��ذي أل��ي��ل��ت��ن��ا

ص٧٤. املوشح 6
للمرزباني. املوشح 7
ص١٩٦. املوشح 8
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وتطرد الشعر هذا وزن يستقيم أن الدهش موقع نفسك من يقع «أليس قال: ثم
من يشء عليه يظهر وال يشء يف يشذ ال النظم وأساليب النحو قواعد يالئم وأن قافيته
الشعر؟ وطول القصيد قصد من أول هو صاحبه أن عىل يدل مما أو القدم أعراض
وإسفاف ولينه اللفظ سهولة معه تالحظ حني الدهش موقع كله هذا نفسك يف يقع أليس
وسوقيه.» اللفظ مبتذل عىل إال يقدرون ال الذين من رجل أنه تشك ال حيث إىل فيه الشاعر
نظم من أقدم أنه عىل شاعر يف يتفقوا ولم بداية املوزون الكالم إلنشاء يعرف ال
«ادعت األول: أنه لشاعرها قبيلة كل فادعت الشعر أطال من أول يف اختلفوا وقد القصيد،
بن لعمرو وبكر ملهلهل، وتغلب األبرص، بن لعبيد أسد وبنو القيس، المرئ اليمانية
هؤالء من أقدم األودي األفوه أن بعضهم وزعم داود، ألبي وإياد األكرب، واملرقش قميئة،
قال: ثم الشعراء، طبقات يف شبة بن عمر يقول هكذا القصيد.» قصد من أول وأنه
بمائة الهجرة يسبق ال أقدمهم لعل يتقاربون. الشعر يف التقدم لهم املدعى النفر «وهؤالء
بقرون، هؤالء عىل سابق الشعر نظم أصل بأن معرتفني كانوا وإذا نحوها.» أو سنة
يستقيم أن دهشة يف املوقع من يكن لم الشعر، إطالة هو إنما ملهلهل ادعي الذي وكان
الذي بل النظم، وأساليب النحو قواعد يالئم وأن قافيته وتطرد مهلهل يقوله ما وزن
الوزن مستقيم بأنه قح عربي إىل شعر نسبة يف يطعن أن الدهش موقع نفوسنا يف يقع
حتى إطالته لعهد الشعر أعراض املؤلف يصف ولم النحو! لقواعد مالئم القافية مطرد

األعراض. هذه بها تقم لم كيف مهلهل إىل املعزوة القصيدة هذه إىل ننظر
مدفوع وهو ولينها، سهولتها ناحية من القصيدة اصطناع زعم إىل املؤلف يذهب
هذا أن يتبني حتى خشنًا صعبًا الشعر من شيئًا له يثبت ولم مهلهًال يعرف ال بأنه

منظومه. من يكن لم اللني السهل الشعر
بليغ، شاعر بمقام الئقة والقصيدة قائلها، هو فكلمة اإلسفاف من به رماها ما وأما
قصائد خمس أنريي» حسم بذي «أليلتنا قوله: مثل مهلهل قال لو يقول: األصمعي وهذا

أفحلهم. لكان

أخيه امرأة إليه نضيف أن دون مهلهًال نرتك أن نريد ال «ولكنا ص١٦٢: يف املؤلف قال
شاعرة أو شاعر أيستطيع ندري ال بشعر — الرواة يقول فيما — كليبًا رثت التي جليلة
للخنساء نقرأ أننا مع وابتذاًال ولينًا سهولة منه بأشد يأتي أن الحديث العرص هذا يف
للمرأة صادقة صورة يعطينا ما األرس وشدة املتن قوة من فيه شعًرا األخيلية وليىل

بيتًا. عرش أحد يف جليلة قصيدة هذا بعد وساق البدوية.» العربية
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رشقي عن مروية األغاني كتاب يف واردة املؤلف رسدها التي واألبيات جليلة قصة
بمنزلة إليها ينظرون العلم فأهل رشقي عىل تدور روايتها كانت وإذا القطامي، بن
لروايتها أوجد علينا وسواء أدبية. حلية من فيها ما عىل حرًصا ويأخذونها األسمار،
االبتذال من املؤلف يصف ما عىل ليست فالقصيدة يوجد، لم أم القطامي ابن غري سند
املقدار يف روايتها بحسب تختلف وأبياتها سامية، ومعاني محكًما نظًما فيها تجد فإنك
باالبتذال يصف أن اآلداب ألستاذ يصح ال كانت حال أي وعىل األبيات. بعض وترتيب

الشعر: هذا األرس وضعف

ع��ِل م��ن ج��م��ي��ًع��ا ب��ي��ت��ي س��ق��ف ب��ه ال��ده��ر ق��وض ق��ت��ي��ال ي��ا
ال��م��س��ت��أص��ل ب��ه ال��م��ص��م��ى رم��ي��ة ك��ث��ب م��ن ف��ق��ده ورم��ان��ي
األول ب��ي��ت��ي ه��دم ف��ي وس��ع��ى اس��ت��ح��دث��ت��ه ال��ذي ال��ب��ي��ت ه��دم
م��س��ت��ق��ب��ل��ي ول��ظ��ى ورائ��ي م��ن ب��ل��ظ��ى ك��ل��ي��ب ف��ق��د م��س��ن��ي
ي��ن��ج��ل��ي ل��ي��وم ي��ب��ك��ي إن��م��ا ك��م��ن ل��ي��وم��ي��ن ي��ب��ك��ي م��ن ل��ي��س
ال��م��ث��ك��ل ث��ك��ل ث��أري درك��ي وف��ي ب��ال��ث��أر ال��م��درك ي��ش��ت��ف��ي
أك��ح��ل��ي م��ن دم��ي م��ع��ه درًك��ا ف��اح��ت��ل��ب��وا دم��ي ك��ان ل��ي��ت��ه

الشعر هذا من لها ويرتك الثكىل هذه عىل يشفق أن املؤلف عن غاب كيف ندري وال
من ولكن جليلة ريح من يشء فيه نبك»: «قفا من قسم يف قال كما قال فهال ريحه، ولو

غري! ليس ريحها
عجب وال الحق، وجه غري عىل العرب تاريخ يصور أو املؤلف يتصور أن عجب وال
واإلسالم، العرب عن غريبًا أصبح فإنه وحكمة، وضاءة من اإلسالم حقائق يف يبرصما أال
ال بما الشعر ينقد أن اآلداب أستاذ من العجب وإنما أعمى، — يقولون كما — والغريب

السليمة! األذواق ذوو به ينقده

278



حلزة احلارثبن – كلثوم بن عمرو

قصة وحكى األساطري، من بطائفة أحيط أنه وذكر كلثوم بن عمرو بحديث املؤلف ابتدأ
الهاتف وحديث كلثوم، بن عمرو أم إنها يقال التي ليىل ابنته بوأد لزوجته أمره يف مهلهل
يزعم بما وأتى شأن، له فتى ستلد ليىل أن إىل بهما يومئ بيتني منامه يف أنشده الذي
يف وينشدها سنة، والدته عىل مرت وقد وأتاها بعمرو حامل وهي ليىل أتى آتيًا أن من

والرضيع. الجنني بشأن فيه ينوه شعًرا نائمة وهي املرتني
مذهب به يذهبون وال السمر يف الناس به يتحدث الذي النوع من القصتان هاتان
صاحب ترى حني سيما وال باالصطناع أنفسهما عىل يناديان فهما به، املوثوق التاريخ
وقته يشغل أن فللمؤلف اسمه،1 يذكر لم تغلب بني من رجل إىل سندهما يرفع األغاني
الذين الطلبة أما األساطري، نقد عىل األطفال تمرين غرضه كان متى السخف هذا بنقد

شغل. لفي السوقي املبتذل النقد هذا عن فإنهم الجامعة عىل يرتددوا أن إىل يصلون

أم التاريخ أشخاص من شخًصا كلثوم بن عمرو أكان «وسواء ص١٦٥: يف املؤلف قال
أو جاهلية تكون أن يمكن ال إليه تنسب التي القصيدة فإن القصص، أبطال من بطًال

جاهلية.» كثرتها تكون أن يمكن ال
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ص١٧٢ يف وسيذهب كثرتها، أو جميعها القصيدة من املنحول أن يف املؤلف تردد
وهو فنيٍّا دليًال يسميه الذي الدليل مع يلتئم الذي هو وهذا بجملتها، منحولة أنها إىل
فيها تتماثل التي اللهجة هذه هي لهجة يف مصبوبة القصيدة فإن اللهجات، اختالف
معانيها أو ألفاظها يف ليس إذ جاهلية؛ القصيدة تكون أن نرجح ونحن البلغاء. أشعار
شأنه يف وسننظر أبياتها بعض يف الروايات اختالف عدا ما الريبة بموضع يجعلها ما
هذه سبيل يف يقم ولم إليه ينسبونها الرواة ألن كلثوم؛ بن لعمرو تكون أن ونرجح قريبًا،
القصيدة أن عىل تدل آثاًرا األدب كتب يف نجد أنا هذا إىل ويضاف يقطعها، ما النسبة
الشعر كتاب يف قتيبة ابن قال وصغارهم، كبارهم تغلب بني ألسنة عىل مستفيضة كانت
ولشغف هند، بن عمرو وبني بينه كان فيما خطيبًا بها قام كلثوم ابن «وكان والشعراء:

الشعراء: بعض قال لها روايتهم وكثرة بها تغلب

ك��ل��ث��وم ب��ن ع��م��رو ق��ال��ه��ا ق��ص��ي��دة م��ك��رم��ة ك��ل ع��ن ت��غ��ل��ب ب��ن��ي أل��ه��ى
م��س��ئ��وم» غ��ي��ر ل��ف��خ��ر ل��ل��رج��ال ي��ا أول��ه��م ك��ان م��ذ ب��ه��ا ي��ف��اخ��رون

ا جدٍّ تعظمها تغلب «وبنو الفرج: أبو فقال أيًضا األغاني2 كتاب يف هذا وجاء
«ألهى وائل: بن بكر شعراء بعض قال بذلك، هجوا حتى وكبارهم صغارهم ويرويها

البيتني. تغلب» بني
مكة.3 موسم يف بها وقام عكاظ، بسوق خطيبًا بها قام كان إنه هذا: بعد ويقولون
عىل يرتدد كان علقمة أن يف املؤلف به أخذ الذي األثر من قيمة بأقل ليست اآلثار وهذه

شعره. عليها ويعرض قريش
اآلثار وهذه كلثوم، البن بأنها يشهدون والرواة الريبة، دواعي من ساملة فالقصيدة
عن تخرج ال كلثوم بن لعمرو فهي تغلب، بني ألسنة عىل مستفيضة كانت أنها عىل تدل

بينة. اصطناعها عىل املؤلف يقيم حتى أو مرغليوث، يقيم حتى حوزه

يف الرواة بعض يذكره وما هند بن لعمرو كلثوم بن عمرو قتل قصة املؤلف ساق
بها يتحدث كان التي األحاديث من لونًا هذا «أليس ص١٦٦: يف وقال القتل، هذا سبب

ص١٨٢. ج٩، 2

ص١٨٢. ج٩، أغاني، 3
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بن عمرو وقصيدة بىل! والتنافس، املفاخرة إىل العرب حاجة من يستمدونها القصاص
األحاديث.» هذه مع ينتحل كان الذي الشعر هذا من نوع نفسها كلثوم

رشقي عن الكلبي ابن عن مروية األغاني4 كتاب يف جاءت املؤلف حكاها التي القصة
وأهل األسمار، من تكون أن تعدو ال فهي الرواية من مبلغها هذا كان وإذا القطامي، بن
أبي عن املعلقات بعضرشاح رواها وقد به، املوثوق التاريخ يف هذا مثل يدخلون ال العلم
وهو أصلها أن الظاهر بل واقعة، تكون ألن محتملة هذا بعد وهي أيًضا، الشيباني عمرو
يف مذكورة كانت الحادثة هذه فإن واقًعا، أمًرا كان هند بن لعمرو كلثوم بن عمرو قتل

قوله: يف األخطل إليها وأشار واألخطل جرير عهد

األغ��الل وف��ك��ك��ا ال��م��ل��وك ق��ت��ال ال��ل��ذا ��يَّ ع��مَّ إن ك��ل��ي��ب أب��ن��ي

وقتل سنة مائة نحو إال هند بن وعمرو كلثوم بن عمرو عهد عىل وقتئذ يمض ولم
مستفيًضا النوادي يف دائًرا ذكرها يبقى أن شأنها عظيمة واقعة هند بن كعمرو ملك
ألحد تغلب تدعيه حتى منسيٍّا أمًرا يكون أن إىل املدة هذه يف يتضاءل وال األلسنة، عىل
أال عىل الناس أحرص هو الذي خصمها عليها باإلنكار يقوم ال ثم بالباطل عظمائها
تغلب وتزعم أنفه حتف امللك ذلك يموت أن هذا من وأبعد فخر، من أثر لها يكون
وهو القصة أصل يف للريبة وجه يقم لم وحيث زعمائها، أحد قاتله وأن قتيًال مات أنه
يف فقال تاريخه5 يف خلدون ابن العالمة عليه عرج هند بن لعمرو كلثوم بن عمرو قتل
سيد كلثوم بن عمرو والفرات الحرية بني رواق يف به «فتك هند: بن عمرو عن الحديث

حياءه.» ونهبوا تغلب
أن يلزمه ال التاريخ يف به املعتد الظن تأخذ ال املفصلة القصة تلك أن يسلم ومن
ال بجد الباحث فإن مصطنعة، أنها إىل النبهاء من الثقاة يرويها التي القصيدة يف يذهب
من عليه يدخل لم آخر خربًا به ويلحق واهية طريق من الرجل عن يرد الخرب إىل يعمد

الطريق. هذا

أبياتها. بعض يف واختالفهم كلثوم بن عمرو قصيدة بعض يف الرواة شك املؤلف ذكر

ص١٨٢. ج٩، 4

ص٣٠١. ج٢، 5
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بالبيتني: عدي بن عمرو إنطاق يف يختلفون ال وهؤالء «وأولئك ص١٦٦: يف وقال

ال��ي��م��ي��ن��ا م��ج��راه��ا ال��ك��أس وك��ان ع��م��رو أم ع��ن��ا ال��ك��أس ص��ددت
ت��ص��ب��ح��ي��ن��ا» ال ال��ذي ب��ص��اح��ب��ك ع��م��رو أم ال��ث��الث��ة ش��ر وم��ا

عمرو إىل يعزوهما من وهو عدي بن عمرو البيتني بهذين ينطق لم من الرواة من
عنه هللا ريض — عمر خالفة آخر يف املتوىف املخرضمني الشعراء أحد كرب معدي بن
لعمرو الشعر هذا أن الرواة بعض زعم «قد وقال: البيتني األغاني صاحب ذكر —
«هذا أن من عباس ابن عن عدي بن الهيثم يرويه ما هذا عىل وساق كرب.» معدي بن

اللخمي».6 نرص بن ربيعة يف كرب معدي بن لعمرو الشعر
يف أدخله كلثوم ابن إن ويقول: عدي بن لعمرو يكونا أن يرجح من الرواة ومن
نحلها أم قصيدته يف كلثوم ابن وأدخلهما عدي البن البيتان أكان وسواء قصيدته.7
سائر إىل يرسي ال ظاهر وشأنهما القصيدة يف ورودهما فإن الرواة، بعض كلثوم ابن
لعمرو أنه يف الرواة يختلف ال ما صحة دالئل من نقدها كان وربما باالصطناع، القصيدة

كلثوم. بن

بقوته واعتزازه للضيم البدوي إباء تمثل أبياتًا فيها «وستجد ص١٦٧: يف املؤلف قال
كقوله: وبأسه

ال��ج��اه��ل��ي��ن��ا ج��ه��ل ف��وق ف��ن��ج��ه��ل ع��ل��ي��ن��ا أح��د ي��ج��ه��ل��ن ال أال

يمثل ال إنه فأقول: أرسع ولكني للضيم. البدوي إباء يمثل البيت هذا إن قلت:
اململ: الحد هذا إىل الحروف تكرار عن وإعراضه البدوي الطبع سالمة

ال��ج��اه��ل��ي��ن��ا ج��ه��ل ف��وق ف��ن��ج��ه��ل ع��ل��ي��ن��ا أح��د ي��ج��ه��ل��ن ال أال

مل.» حتى الجهل هذا واشتد والالمات والهاءات الجيمات هذه كثرت فقد

ص٧٣. ج١٤ 6

ص٤٩٨. ج٣، األدب، خزانة 7
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النفس يف أو ثقًال الذوق يف أو عًرسا النطق يف له ويجد البيت هذا يقرأ الذي َمن
يف والتكرار النفس، يف طريف الذوق عىل خفيف اللسان عىل سهل البيت هذا إن ملًال؟
أثره بسوء يقيض الذي فهو السليم الذوق مرجعه وإنما الفصاحة، وجه يخدش ال ذاته
القادر عبد الشيخ الوجه هذا عىل وحققه البحث بسط وقد الكالم، من موقعه حسن أو
ومن الكالم، فصاحة يمس ال الذي للتكرار أمثلة ورضب اإلعجاز، دالئل يف الجرجاني

األمثلة: هذه

م��غ��م��د وال��س��ي��ف ال��س��ي��ف ك��ح��ل��م وح��ل��م م��ن��ت��ض��ى وال��س��ي��ف ال��س��ي��ف ك��ج��ه��ل وج��ه��ل

فذوقه الفصاحة بقلة البيت هذا يرم لم من أن إىل يذهب املؤلف أشياع بعض ولعل
ثم فيه، صاحبكم قاله ما كل من أذهانكم خالية البيت اقرأوا لهم: فنقول سليم، غري

ترون! ماذا انظروا
املؤلف قول نعب لم ولهذا التكرار شأن يف يستفتَى الذي هو الذوق أن نعلم نحن
إجابة عليه، ألجيبك إال أكتب ما أكتب ال أنا بل السؤال، هذا عىل أجيبك «أن ص٨: يف

يجب.» مقنعة
ال القح العربي إن يقول: الذي فمن معيب، ثقيل البيت يف التكرار أن فرضنا ولو
يزعم فاملؤلف ثقيل، الذوق عىل وهو الذوق عىل خفيًفا يحسبه الشعر من بيت يف يكبو
فالعلة فصيح عربي منشئها أن يف ينازع وال فصيح. غري والبيت مصطنعة القصيدة أن
الشعر ننسب حني نذكرها أن لنا يصح املكروه البيت لهذا العربي نظم يف يذكرها التي
نكاية الفصيح غري البيت بهذا أتى القصيدة صانع إن يقول: أحسبه وال كلثوم، البن

كلثوم. بابن
ما فيقول ذوقه يخونه ال القح العربي وأن مكروه البيت يف التكرار أن فرضنا ولو
يرسي وال وحده البيت باصطناع يحكم أن املعقول من لكان السليمة، األذواق عنه تنبو

بجملتها. القصيدة إىل حكمه

رقة من هذه كلثوم ابن قصيدة فإن يشء من يكن «ومهما ص١٦٧: يف املؤلف قال
يف العربية باللغة العلم يف حظٍّا الناس أقل عىل يسريًا فهمها يجعل ما وسهولته اللفظ
السادس القرن منتصف يف العرب تتحدث كانت هكذا وما فيه. نحن الذي العرص هذا
ربيعة تتحدث كانت هكذا وما قرن. نصف من يقرب بما اإلسالم ظهور وقبل للمسيح
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هكذا ما بل الشعر. لغة فيه تصبح ولم مرض لغة فيه تسد لم الذي العرص هذا يف خاصة
قرن، بنحو كلثوم ابن بعد أي األموي العرص يف عاش الذي التغلبي األخطل يتحدث كان
بيتًا وثالثني اثنني نحو املؤلف وساق جاهليتها.» إىل أتطمنئ وحدثني األبيات هذه واقرأ
حلزة.» بن الحارث قصيدة وأرصن القصيدة هذه من «أمتن وقال: كلثوم ابن معلقة من
مخالفتها ناحية من نفيها إىل عرصويذهب عن قصيدة نفي يريد الذي الباحث شأن
البينة ويقيم طالبه أذهان يف صورته ويرسم األسلوب هذا يرشح أن العرص ذلك ألسلوب
قصيدة: ينفي املؤلف ولكن املستقيم، الباحث يفعل هكذا صادقة، الصورة هذه أن عىل
كانت ما ربيعة أو العرب أن بزعم للمسيح، السادس القرن منتصف عن هبِّي» «أال
العهد، ذلك يف الحديث طريقة تصور كلمة يقول أن باله عىل يخطر ولم هكذا، تتحدث

حال. يف ألسنتهم بها تطوع ال السهولة هذه أن وتثبت
أيدينا بني وليس سواء، عىل العهد ذلك حديث طرز معرفة عدم يف واملؤلف نحن
السادس القرن منتصف يف ربيعة به تحدثت مما إنه الرواة: يقول الذي الشعر هذا سوى
العهد ذلك يف ربيعة حديث يشبه ال هذا لهم: نقول أن البحث أدب من وليس للمسيح،

يتحدثون. ربيعة شعراء كان كيف آخر طريق من نعرف أن إال

يف وجاء يديه بني معلقته وإلقائه هند بن عمرو مع حلزة بن الحارث قصة املؤلف حكى
«ويكفي ص١٧٠: يف قال ثم القصيدة، هذه وارتجل قوسه عىل اعتمد أنه القصة خالل
وفكر نظمت قصيدة هي وإنما ارتجاًال مرتجلة ليست أنها لرتى القصيدة هذه تقرأ أن

دقيًقا.» ترتيبًا أجزاءها ورتب طويًال، تفكريًا الشاعر فيها
العربية:8 اللغة آداب تاريخ يف قال حيث زيدان جرجي بيد النقد هذا إىل املؤلف انقاد
ببعضها عري العرب أيام من عدة فيها ذكر ألنه بعيد؛ وذلك ارتجاًال، قالها أنه «يزعمون
وصف يف املالحم قبيل من فهي هند، بن لعمرو ببعضها وعرض ترصيًحا، تغلب بني

الوقائع.»
التي الرواية عىل يجيء إنما املؤلف أثره عىل اقتدى الذي هذا زيدان جرجي ونقد
فتجد للمعلقات األنباري ابن رشح يف القصة تقرأ ولكنك ارتجاًال، ارتجلها إنه تقول:
عمرو يدي بني — الرواية تلك تقول كما — يرتجلها لم أنه يف رصيح هو ما فيها

ص١١٥. ج١ 8
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خطبة قلت قد إني لقومه: حلزة بن الحارث «وقال الرشح: ذلك يف تقرأ ارتجاًال، هند بن
لم يديه بني قاموا فلما منهم، ناًسا فرواها خصمه، عىل وفلج بحجته ظفر بها قام فمن
امللك آتي أن ألكره إني وهللا لهم: قال مقامه أحد بها يقوم ال أنه علم فحني يرضهم،
أرى ال أني غري عنه، انرصفت إذا باملاء أثري وينضح ستور سبعة وراء من فيكلمني

لكم.» ذلك محتمل فأنا مقامي بها يقوم أحًدا
وليس هند بن عمرو يدي بني القصيدة ارتجل الحارث يكون أن تنفي الرواية فهذه

وأناة. تفكري غري يف مقولة القصيدة أن عىل يدل ما فيها

اإلقواء هذا هو واحد يشء إال االرتجال مظاهر من فيها «وليس ص١٧٠: يف املؤلف قال
قوله: يف تجده الذي

ال��س��م��اء م��اء ب��ن ال��م��ن��ذر م��ل��ك ح��ت��ى ال��ن��اس ب��ذل��ك ف��م��ل��ك��ن��ا

عند حتى شائًعا شيئًا كان اإلقواء ولكن البيت، هذا إىل مرفوعة كلها فالقافية
وقت.» كل يف يرتجلون يكونوا لم الذين اإلسالميني الشعراء

عليها كتب التي النسخة يف يأت ولم القصيدة من البيت هذا عىل الرواة يتفق لم
يرويه يشء هو وإنما الزوزني، هللا عبد أبو عليها كتب التي النسخة وال التربيزي،
أنه األصمعي عن املعلقات رشح يف األنباري ابن حكى املسمعي، بن حرد عن األصمعي
يف النابغة أقوى قد إقواؤه، يرضه ال وقال: املسمعي، بن حرد البيت هذا «أنشدني قال:

يغريه.» فلم املدينة أهل عليه وعاب الدالية، قصيدته

كلثوم. ابن قصيدة من وأرصن أمتن الحارث قصيدة إن «نقول: ص١٧١: يف املؤلف قال
هند، بن عمرو إىل مسوقتان فهما الرواة، يقول ما صح إن واحد، عرص يف نظمتا وقد
شعر من لك قدمنا ما وبني واملعنى اللفظ يف بينها وقارن للحارث األبيات هذه فاقرأ

أولها: أبيات ثمانية القصيدة من املؤلف وساق عمرو.»

ك��ف��اء ل��دي��ه ل��م��ا ف��ي��ه��ا ج��د ي��و ال ال��ب��ري��ة أض��رع م��ل��ك
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لم عليهم كانت بإغارات تغلب الشاعر فيها يعري األبيات هذه إىل «وانظر قال: ثم
أولها: أبيات تسعة وساق أصحابها.» من ألنفسهم ينتصفوا

ال��ج��زاء وم��ن��ا غ��ازي��ه��م ـ��ن��م ي��غ��ـ أن ك��ن��دة ج��ن��اح أع��ل��ي��ن��ا

املتن وقوة اللفظ جودة يف عظيًما فرًقا القصيدتني بني أن ترى «فأنت قال: ثم
وكل منتحلتان، أنهما نرجح فنحن القصيدتني، يف رأينا يغري ال هذا أن عىل األرس، وشدة
وشدة وضعًفا قوة يختلفون أنفسهم كالشعراء كانوا ينتحلون كانوا الذين أن األمر يف ما

ولينًا.»
ال شأنه تزويرهما يف ويتحدث الجاهلية إىل يعزى مما قصيدتني إىل يعمد الذي
الخطتني، هاتني من خطة الجاهيل للشعر قرر إذا إال ومتانته النظم سهولة بحث يف يدخل
وقد الجاهليني، شعر يف املعهودة للخطة مخالفتهما ناحية من القصيدتني يسقط ثم
واستعان جليلة، عن وثالثة مهلهل، عن وأخرى قميئة، بن عمرو عن قصيدة املؤلف نفى
ميزة أن ساعتئذ حسبنا وكنا ولني، سهولة من القصائد هذه يف بما النفي هذا عىل
عن الحديث إىل انتقل وعندما ومتانة، رصانة يف يخرج أن نظره يف الجاهيل الشعر
عنها سيكف أنه إىل ظننا سبق واملتانة بالرصانة ينعتها وأخذ حلزة بن الحارث قصيدة
و«هل قلب» بك «طحا قصيدتني: ترك بأن نفسه سمحت كما لصاحبها ويدعها بأسه
السهولة مساق وساقها واملتانة الرصانة تلك عىل انقلب أن لبثنا وما لعلقمة، علمت» ما
يشء! يف الجاهلية من ليس منحول كالهما اللني كالسهل املتني الرصني وقال: واللني،

وس��اوس��ه م��ن خ��ط��رات وإن��م��ا ك��رًم��ا وال ب��خ��ًال ال وي��م��ن��ع ي��ع��ط��ي

إىل الداعي هو فما بالتزوير، الرمي من الشعر تحمي ال كاللني املتانة كانت وإذا
املؤلف أن سوى وجه املقايسة لهذه يبقى ال الناحية؟ هذه من القصيدتني بني املقايسة

خشنه. من لينه يميز أن ويستطيع الشعر ينقد أنه عىل شاهًدا يريك أن يريد
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عن يتحدث وأقبل هند، بن عمرو مع لهما جرى وما واملتلمس طرفة قصة املؤلف حكى
بقدر قصائد إال شعرهما من يبق لم إنه وعبيد: طرفة يف سالم ابن قول ويعيد طرفة
واحًدا، بيتًا إال لعبيد يعرف ال أنه من سالم ابن عبارة عليه حمل ما يذكر ورجع عرش،

هكذا: مطلعها وروى املطولة له عرف فقد طرفة «فأما ص١٧٤: يف قال ثم

ال��غ��د» إل��ى وأب��ك��ي أب��ك��ي ب��ه��ا وق��ف��ت ثَ��ه��م��د ب��ب��رق��ة أط��الل ل��خ��ول��ة

وثانيتهما سالم، ابن اختارها التي هذه إحداهما بروايتني: ورد القصيدة هذه مطلع
وهي: األصمعي رواية

ال��ي��د ظ��اه��ر ف��ي ال��وش��م ك��ب��اق��ي ي��ل��وح ث��ه��م��د ب��ب��رق��ة أط��الل ل��خ��ول��ة

أخرى، بعد واحدة بالرشح ويتناولهما للروايتني يتعرض من املعلقات رشاح ومن
دليًال تتخذه أن عىل يساعدك ال القصيدة أبيات بعض يف الروايات اختالف أن عرفت وقد
اإلنكار أو االرتياب وقصارى مزورة، الجاهيل الشعر هذا نسبة أن عىل بالدليل شبيًها أو

فيه. خالف ال ما إىل يتعداه وال االختالف موضع يف القصيدة يمس أن

الشعر هذا أكثر يف ترى ما فيه رأيت طرفة شعر قرأت إذا «وأنت ص١٧٤: يف املؤلف قال
أحيانًا، وغرابته اللفظ متانة من منهم، املرضيني سيما وال الجاهليني، إىل يضاف الذي
تالحظ ولكنك باملعاجم. تستعني أن دون شيئًا منها تفهم فال املتصلة األبيات لتقرأ حتى
يف يتفقون الربعيني أن وذكر الربعيني، بشعر منه املرضيني بشعر أشبه الشعر هذا أن
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حلزة، بن الحارث قصيدة إال شعرهم من يستثني ال وأنه اإلسفاف تبلغ التي السهولة
من وآثر أرسه واشتد متنه فقوي جميًعا ربيعة شعراء عن طرفة شذ «فكيف قال: ثم

املرضيني.» شعر من شعره ودنا أصحابه يؤثر لم ما اإلغراب
العرب منظوم من غريه كالم يف واردة طرفة شعر منها يتألف التي األلفاظ
العهد، لذلك االستعمال مألوفة أنها عىل دليل طرفة شعر غري يف وورودها ومنثورهم،
لم وخطبهم، أشعارهم الفصحاء به يأخذ ما قبيل من وكانت عربية حروًفا كانت وإذا
وهي متقاربة مواقع القصيدة يف أخذها أن كما بمستنكر، طرفة شعر يف دخولها يكن
يف استعمالها يكثر لم وإن ريبة الناظر نفس يف يثري ال الرصيحة العربية األلفاظ من
والقلب والجهل، والعلم والرمح، السيف استعمال كثرة األدبية املنشآت أو املخاطبات
عىل نستعني التي األبيات هذه من طرفة شعر من يجيء فما واألرض، والسماء واللسان،

كقوله: باملعاجم كلماتها بعض فهم

ب��رج��د ظ��ه��ر ك��أن��ه الح��ب ع��ل��ى ن��ص��أت��ه��ا اإلران ك��أل��واح أم��ون

اليوم الناس يفهم كما يسمعونها ما ألول يفهمونها قوم إىل موجًها خطابها كان قد
قوله:

أت��ب��ل��د ول��م أك��س��ل ف��ل��م ع��ن��ي��ت أن��ن��ي خ��ل��ت ف��ت��ى م��ن ق��ال��وا ال��ق��وم إذا

الدوران كثرية تكون ال حيث بالغرابة عهدهم يف الكلمة توصف أن هذا مع ننكر وال
فيخفى القبائل سائر من الفصحاء تتناولها لم قبيلة لغة تكون حيث أو محاوراتهم، يف

أنفسهم. العرب من كثري عىل فهمها
بعضهم يذهب حيث الجاهلية شعراء اختالف يف النظر سوى هذا بعد يبقى وال
الفصحاء منشآت يف الدوران الكثرية الكلمات من فيصوغه السهولة إىل شعره يف
الغريبة الكلمات هذه من شيئًا نسجه يف يدخلوا أن إىل آخرون ويذهب ومحاوراتهم،

كثريًا. أو قليًال
أخذت حني أو األموية الدولة عهد يف أو اإلسالم صدر يف الشعر إىل ننظر ال
األلفاظ سهولة يف العصور لهذه الشعراء اختالف فإن الفطرية، هيئتها غري هيئة اللغة
فنسوق اإلسهاب مذهب بالقارئ نذهب ال بل واملثال، الشاهد إقامة عن غني وغرابتها
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يف ننظر وإنما انتحاًال. منتحل إنه املؤلف: عنه قال الذي الجاهيل الشعر من شواهد إليه
إىل يضيفوه أن يف حرج من الناس عىل يجعل ولم املؤلف عنه عفا الذي الجاهيل الشعر

الرصيح. الجاهيل قائله
فيهما الشك قلبه من ورفع لعلقمة قصيدتني عن سلف فصل يف يده املؤلف كف قد
كلثوم بن وعمرو جليلة أخيه وامرأة مهلهل شعر سهولة فيهما تجد تقرؤهما حني وأنت

البائية: يف يقول وتجده

رق��ي��ب ت��زار أن م��ن ب��اب��ه��ا ع��ل��ى ك��الم��ه��ا ي��س��ت��ط��اع م��ا م��ن��ع��م��ة
ي��ئ��وب ح��ي��ن ال��ب��ع��ل إي��اب وت��رض��ي س��ره ت��ف��ش ل��م ال��ب��ع��ل ع��ن��ه��ا غ��اب إذا
ط��ب��ي��ب ال��ن��س��اء ب��أدواء ب��ص��ي��ر ف��إن��ن��ي ب��ال��ن��س��اء ت��س��أل��ون��ي ف��إن
ع��ج��ي��ب ع��ن��ده��ن ال��ش��ب��اب وش��رخ ع��ل��م��ن��ه ح��ي��ث ال��م��ال ث��راء ي��ردن

لرمينا الحقيقة عن اإلغضاء ونستطيع سليمة أذواق ذي غري إىل نتحدث كنا ولو
إسفاف. السهولة مع األبيات هذه يف وقلنا املؤلف يرميه كما القول

امليمية: يف كقوله بالغرابة املشبعة األشطار أو األبيات القصيدتني هاتني يف وتجد

م��ط��م��وم ال��م��اء أِت��يِّ م��ن ح��دوره��ا ع��ص��ي��ف��ت��ه��ا زال��ت ق��د م��ذان��ب س��ق��ى

وقوله:

م��خ��ذوم ال��ت��ن��وم م��ن اس��ت��ط��ف وم��ا ي��ن��ق��ف��ه ال��خ��ط��ب��ان ب��ال��ح��ن��ظ��ل ي��ظ��ل

وقوله:

ك��وم ح��اف��ات��ه��ا ف��ي ش��غ��ام��ي��م ح��ن��ت رب��ع ح��اف��ات��ه��ا م��ن ت��زغ��م إذا

وقوله:

ع��ل��ك��وم ال��ض��ح��ل ك��اف��ان ج��ل��ذي��ة
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البائية: يف وقوله

ع��ل��وب ال��م��ت��ان أص��واء ف��وق ل��ه

حني السوقة يفهمه ما علقمة شعر ففي سهًال الشعر ينظم ال الجاهيل كان فإن
شعر ففي غريبًا ينظمه ال الجاهيل كان وإن الطريق. قارعة يف املار لسان عىل يجري
وإن القاموس. أو العرب لسان بمثل عليه يستعني أن إال العلم طالب يفهمه ال ما علقمة
السهل علقمة شعر ففي أخرى وبالغرابة تارة بالسهولة شعره يف يأخذ ال الجاهيل كان

باملعاجم. عليه يستعني أن إال املؤلف يفهمه ال ما وفيه اللني

الناقة: بها يصف التي األبيات هذه يف «وانظر ص١٧٥: يف املؤلف قال

وت��غ��ت��دي» ت��روح م��رق��ال ب��ع��وج��اء اح��ت��ض��اره ع��ن��د ال��ه��م ألم��ض��ي وإن��ي

ناقته وصف يف النحو هذا عىل يميض «وهو قال: ثم بعدها أبيات ستة ورسد
يكون أن إىل أقرب األوصاف هذه أكثر أن من قبل من قلناه فيما نفكر أن إىل فيضطرنا

آخر.» يشء أي إىل منه باللغة العلماء صنعة من
كل يف العقل يأباه الذي باملستحيل ليس اللغة علماء صنع من الشعر هذا أن دعوى
يجعل رأي أو برواية املؤلف يشده لم حيث سيما وال بعيًدا رأينا يف يزال ال ولكنه حال،

نكًرا. شيئًا الشعر لهذا طرفة نظم
سنة أشعارهم يف والفرس الناقة العرب ووصف فصيح، عربي واألسلوب اللفظ
الجاهليني أشعار من كثري معروفيف والغرابة السهولة يف القصيدة أبيات وتفاوت جارية،
لطرفة الناقة وصف يف الواردة األبيات هذه تكون أن يف غرابة ال إذًا واإلسالميني.

العبد. بن

واقرأ: للناقة وصفه دع «ولكن ص١٧٦: يف املؤلف قال

أرف��د» ال��ق��وم ي��س��ت��رف��د م��ت��ى ول��ك��ن م��خ��اف��ة ال��ت��الع ب��ح��الل ول��س��ت
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نسجها، ناحية من األبيات هذه عىل وأثنى القصيدة، من أبيات ثمانية بعده ورسد
واضح الحياة يف ومذهب قوية شخصية لك فستظهر القصيدة قراءة يف «وامض وقال:
الحياة يف يطمع وال املوت بعد بيشء يؤمن ال من إليهما يعمد واللذة اللهو مذهب جيل:
الناس: هؤالء عليه يفهمها كان ما عىل والعار اإلثم من بريء نعيم من له تتيح فيما إال

وم��ت��ل��دي» ط��ري��ف��ي وإن��ف��اق��ي وب��ي��ع��ي ول��ذت��ي ال��خ��م��ور ت��ش��راب��ي زال وم��ا

تكون أن األبيات هذه عن ونفى القصيدة، من أبيات ثمانية البيت هذا بعد وتال
عليها، وقوعه من فرًحا الطائر هيئة يف عنها يتحدث وأخذ مستعارة، أو منتحلة أو متكلفة
إىل وامليل واليأس الحزن بينة اإللحاد واضحة البداوة «ظاهرة شخصية فيها أن وذكر
بالصدق ووصفه الشخصية هذه صاحب عن يتحدث وانثنى واعتدال». قصد يف اإلباحة
صحيح الشعر هذا أن يعنيني الذي «وإنما قال: ثم اللذات هذه إىل وميله وحزنه يأسه يف
أن يمكن وال الناقة وصف يف قدمنا ما يشبه ال الشعر هذا وأن انتحال، وال فيه تكلف ال
تضاعيف يف حني إىل حني من به نعثر الذي النادر الشعر من الشعر هذا وأن به، يتصل
فيه ا حقٍّ شعًرا نقرأ أنا نقرؤه حني فنحس الجاهليني، إىل يضاف الذي الكثري الكالم هذا

وروح.» وحياة قوة
وتقريظه وصفه يف قلمه فأطلق ارتياح هزة الشعر هذا عىل لوقوعه املؤلف أخذت

البيان. تنسيقه ويبدع القرائح به تجود ملا األعىل املثل كأنه
منظوم أو ملنثور التعرض إىل املوضوع دعاه إذا الكاتب أن البحث سنة يف املعروف
يأتيه أن عن نفسه ويملك املوضوع، لهذا املالئمة الناحية من عنه الحديث يتناول وجدته
من الرغم عىل السنة بهذه يأخذ ال واملؤلف سبيل. يف البحث مع تلتقي ال ناحية من

فيه. يبحث الذي العلم يف الكاتب رسوخ عىل وداللتها استنارتها
فتظن املخلص الباحث هيئة يف الجاهيل الشعر عن بالحديث املؤلف هذا يفاتحك
يخرج حتى أسطر بضعة البحث يف يلبث ال ثم شهيد، وأنت سمعك إليه وتلقي خريًا به
ارتياح أو حقيقية تشويه أو هداية يف طعن إال هي وما أخرى، حاجة يقيض أن إىل بك

فضيلة. عن للخروج
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إليه الشعر هذا نسبة ناحية من طرفة شعر عن الفصل هذا يف املؤلف يتحدث
عليه يقيض البحث نظام وكان ولذتي» الخمور ترشابي زال «فما أبيات: إىل وصل حتى
أن يتمالك لم ولكنه طرفة، إىل بإضافتها املتصلة الجهة من األبيات هذه يف يخوض أن
من الشعر هذا يف وعما واللذة اللهو مذهب عن يحدثك وأقبل ظهره وراء املوضوع نبذ
وجعل معتدلة، مقتصدة إنها عنها: قال إباحة من فيه وما اإللحاد واضحة شخصية
وأسف؛ يؤثرها، التي اللذات هذه إىل ميله يف صادق بأنه الشخصية هذه صاحب يصف
هذا بمعنى وإلعجابه نادًرا، إال الجاهليني إىل يضاف فيما الشعر هذا مثل عىل يعثر لم إذ
وروح. وحياة قوة فيه حق شعر إنه لك: ويقول فمه بملء املدح عليه يحثو أخذ الشعر
قائًال فصاح واإللحاد واللذة اللهو عن الحديث إىل البحث مقام من يتسلل أن يكفه ولم
الشعر.» هذا قائل طرفة يكون أن يعنيني «وليس الحديث: هذا من نشوة يف وهو لك
لم أو الشعر هذا قال طرفة أن يف البحث بمناسبة إال األبيات يسق لم وهو هذا يقول

يقله.

ص١٧٨: يف قال ثم شاء ما واإلباحة اإللحاد حديث يف فطرب العذار لقلمه املؤلف خلع
بعضه، قدمنا الذي الوصف هذا هو اللغة علماء صنعه شعًرا هذا يف أن أرجح فأنا «وإذًا
يف يكون أن نأمن ولسنا يشبهها، وما األبيات هذه هو ا حقٍّ شاعر عن صدر وشعًرا
القصيدة صاحب فأما انتحاًال. وانتحل ا دسٍّ الشاعر عىل دس ما نفسها األبيات هذه
أم هو أجاهيل أدري لست بل غريه؟ أم طرفة أهو أدري ولست طرفة. إنه الرواة: فيقول

شاك.» ملحد بدوي شاعر أنه هو أعرفه ما وكل إسالمي؟
قصيدة: يف وصفها نحو عىل الناقة يصف أن بدويٍّا كان متى امللحد حق يف يجوز
التي القريحة من صادرة واإلباحة اإللحاد أبيات تكون أن بالبعيد فليس أطالل» «لخولة
العبد، بن طرفة له يقال الناقة وصف الذي امللحد هذا إن الرواة: قال وقد الناقة، وصفت
الصحيح إن فقالوا: بحثه، يف املجد حديث شعره عن يتحدثون الرواة هؤالء رأينا وقد

كقصيدة: عليه طرحت قصائد بعض وأنكروا قليل، منه

ج��ّو ل��ي ص��درك أن ت��ب��دي وع��ي��ن��ك ن��اص��ح ك��أن��ك ك��رًه��ا ت��ك��اش��رن��ي
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تقاربه.1 وال مذهبه يف تدخل ال إنها وقالوا: عنه ونفوها نقدوها فقد
كبيت: الشاعر، هذا إىل تضاف أبيات يف السبيل هذا عىل وجروا

ي��ص��دق ي��ق��ل م��ه��م��ا ال��رأي وذو ت��ع��ل��م��وا أل��م م��ال ب��ن أس��ع��د

العباديني.2 لبعض هي وإنما طرفة عىل مصنوعة أنها حقق فقد
عىل ونبهوا الروايات اختالف موضع عىل فدلوا ا خاصٍّ نظًرا املعلقة هذه عىل وألقوا

كبيت: رواية يف زائًدا جاء ما

أرب��د ألزع��ر ت��ب��ري س��ف��ن��ج��ة ك��أن��ه��ا ت��ردى وج��ن��اء ج��م��ال��ي��ة

إليها ومنظوًرا الجاهلية يف معروفة كانت القصيدة هذه أن عىل يدل ما لنا ورووا
وال بمثلها أتوا فما عارضوها الجاهلية شعراء من عدة أن وهو واإلعجاب، اإلكبار بعني

شبهها.3
املؤلف، يزعمه الذي هذا قبول عن يبعدنا املبلغ هذا طرفة شعر نقد يف فبلوغهم
بن طرفة قال القصيدة: هذه من يشء إنشاد عند يقولوا أن األدباء ألسنة عىل ويخفف

العبد.
صاحب عن يقول جعله حال وملكه واإللحاد اللهو بأبيات زهي املؤلف وكان
غري أنه يدري أن اللغوي دليله مقتىض وكان غريه؟ أم طرفة أهو أدري ولست القصيدة:
للدليل الكاتب ومناقضة علقمة، بقصيدتي نقضه قد اللغوي الدليل هذا ولكن طرفة،
ولو أخرى، ناحية يف يحكيه وأقبل ناحية من سمعه أنه عىل أمارة املسألة عىل يورده
يكونوا أن املؤلف أمثال وشأن عجل، عىل نسيانه أدركه ملا بفكره وعالجه بقريحته تواله

النسيان. عن الناس أبعد

ص١٠٤. ج١١، أغاني، 1
ص٢٣٧. ج١، سيبويه، كتاب 2

طاهر. أبي بن أحمد الفضل ألبي واملنثور املنظوم اختيار 3
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أن أمره غريب «ومن ص١٧٨: يف وقال املتلمس شعر عن الحديث إىل املؤلف انتقل
أولها: التي سينيته تقرأ أن فيكفي القافية، يف سيما وال ظاهر، فيه التكلف

م��ل��ب��وس ال��ع��ج��ز وث��وب ال��ث��واء ط��ال أم��ك��م ل��ل��ه أال ب��ك��ر آل ي��ا

أولها، يف آخرها يوضع فقد الرواية مضطربة القصيدة أن عىل القافية. هذه لتحس
مطلعها: يروى وقد

ال��ع��ي��س» ت��س��ت��ودع ب��ه��ا ف��الة وم��ن ق��ذف م��س��ت��ع��م��ل م��ن م��ي��ة دون ك��م

املربد يف الفرزدق لقيت يقول العالء: بن عمرو أبا أن الراقية: األدب كتب يف نقرأ
أنشدني: ثم خذ، فقال شيئًا؟ أحدثت فراس أبا يا فقلت

ال��ع��ي��س ت��س��ت��ودع ب��ه��ا ف��الة وم��ن ق��ذف م��س��ت��ع��م��ل م��ن م��ي��ة دون ك��م

ضوال من إيلَّ أحب الشعر فلضوال اكتمها، فقال: للمتلمس؛ هذا هللا! سبحان فقلت
اإلبل.»4

مما وأنها الشعر، مختار من معدودة القصيدة أن عىل بهذا نستشهد أن نريد ال
الفرزدق عهد يف القصيدة شهرة ولكن قرائحهم، بنات من تكون أن يف البلغاء يرغب
قد الفصيح العربي كان وإذا فصيح، عربي منشئها أن عىل تدل العالء بن عمرو وأبي
القصيدة هذه يف القافية تكلف يكون وال القبيل، هذا من طرفة فليكن القافية يتكلف

عليه. محمولة أنها عىل أمارة
عهد قدم فهو يشء عىل دل فإن أولها يف آخرها بوضع الرواية اضطراب وأما

التدوين. عهد إىل بالنظر القصيدة

للمرزباني. املوشح 4
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هذه، من أمتن وال أجود ليست أخرى قصيدة «وللمتلمس ص١٧٩: يف املؤلف قال
مطلعها: التي وهي الرداءة إىل منها أدنى ولعلها

ي��رم��س س��وف أو ال��ط��ي��ر ل��ع��اف��ي ص��ري��ع م��ن��ي��ة ره��ن ال��م��رء أن ت��ر أل��م
أم��ل��س وج��ل��دك ح��رٍّا ب��ه��ا وم��وتَ��ْن م��ي��ت��ة م��خ��اف��ة ض��ي��ًم��ا ت��ق��ب��ل��ن ف��ال

فيها: ويقول

ف��ي��ج��ل��س��وا» ي��ض��ام��وا أن إال ال��ع��ج��ز وم��ا وت��ح��دث��وا رأوا م��ا إال ال��ن��اس وم��ا

ما إىل أقرب ألنه األدب؛ علماء انتقده الذي الوجه عىل األخري البيت هذا املؤلف ساق
الرداءة. من القصيدة به يرمي

عمرو: أبو رواه ما الجيدة الرواية هالل: أبو قال

وت��ش��م��س ن��وم��ة إال ال��ع��ج��ز وم��ا ال��س��رى ع��ل��ى ن��ف��س��ي ح��م��ل إال ال��ب��أس وم��ا

فما األوىل الرواية يف قوله فأما القعود، بإزاء والرسى العجز، بإزاء البأس فجعل
جيد.5 فغري كذا إال العجز وما كذا، إال الناس

أكثر أو — شعر من املتلمس إىل يضاف ما كل أن الظن «وأكرب ص١٧٩: يف املؤلف قال
من وطائفة األمثال من طائفة تفسري صنعته من الغرض مصنوع، — تقدير أقل عىل
العرب من األخالط هؤالء يف وسريتهم الحرية ملوك عن الشعب نفوس يف حفظت األخبار
نفسه املتلمس شخص يكون أن أستبعد وال السواد، يسكنون كانوا الذين العرب وغري
يكن لم والذي املتلمس، بصحيفة يرضب كان الذي املثل لهذا تفسريًا اخرتاًعا اخرتع قد

شيئًا.» أمره من يعرفون الناس
وبعض األخبار! من وطائفة األمثال من طائفة ليفرس الشعر هذا صنع الرواة بعض
املتلمس، هذا من يعرفون ال وهم املتلمس بصحيفة املثل يرضبون الناس وجدوا الرواة

ص١٠٣. ج٢، للتربيزي، الحماسة رشح 5
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بني من وجعلوه املتلمس اسم عليه وضعوا رجًال فصوروا الصحيفة، هذه ما يدرون وال
عمرو مع قصة له ولفقوا إليه، أضافوها أشعاًرا ونظموا هند، بن عمرو عهد ويف ضبيعة
عن وقالوا املدان عبد سموه ولًدا له واصطنعوا العبد بن بطرفة القصة يف وقرنوه هند بن
طائفة تصنع له!6 عقب وال برصى يف ومات شاعًرا، وكان اإلسالم أدرك إنه الولد: هذا

املتلمس! بصحيفة املرضوب املثل لتفرس هذا جميع الرواة من
من نستفيده ما وأقل وأشعار، أخبار من املتلمس إىل الرواة يضيفه فيما ننظر
صاحب هو وأنه املتلمس، له: يقال هند بن عمرو عهد يف كان شاعًرا أن مجموعها
هذه من يشء إىل االنتحال أو الريبة تجيء وقد مثًال، الناس بني املرضوبة الصحيفة
األنباري ابن رشح يف وتجدها بتحفظ، يروونها أنفسهم العلم وأهل به، املتصلة األخبار

يزعمون». و«فيما يقال» و«فيما و«زعموا» «يقال» بمثل: مصدرة للمعلقات
أن غري ومن منهم، واحد فيه يرتاب أن غري من الرواة إليه يعزوه الذي الشعر أما
أن علينا جناح وال للمتلمس، أنه ظن عىل نأخذ فإنا تاريخية أو لغوية شبهة فيه تعرض

ضبيعة. بني شعراء أحد املتلمس قال إنشاده عند نقول

إىل وال الشعراء ندرس أن إىل الكتاب هذا يف نقصد لم «ونحن ص١٨٠: يف املؤلف قال
الجاهيل الشعر هذا درس طريقة يف رأينا نبسط أن إىل قصدنا وإنما شعرهم نحلل أن

نريد.» كنا ما ذلك من بلغنا وقد الجاهليني. الشعراء وهؤالء
ليست الجاهليني الشعراء وهؤالء الجاهيل الشعر لدرس املؤلف سنها التي الطريقة
البحث قانون رعاية إىل تدعوك بالتي وال أملعية، ذا تكون أن عليك رشطها يف تضع بالتي
حاجة من نفسك يف ما إىل تنظر أن عهدها يف عليك تأخذ ما وقصارى الفكر، نظام أو
الحاجة هذه يقيض ما الشعراء وهؤالء الشعر هذا يف تقول أن لقلمك تطلق ثم عاطفة أو

العاطفة. هذه يريض أو
يف ر فصوِّ للغراب الغراب مشابهة سريته يف للمؤلف مشابًها تكون أن شئت وإن
ازوراًرا، عنه ستْزَور بجانبها وأخرى عليه، ساخطة تكتبه ما ستلقي طائفة بحثك فاتحة
وأفض صغرية ولو قبضة الكثرية األمة هذه من اقبض ثم القديم، أنصار الطائفتني وسم

أنه وأكثرها اسمه كتابة يف النسخ اختلفت وإنما قتيبة، البن والشعراء والشعر حزم البن الجمهرة 6
املدان. عبد
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وسريضون الجديد أنصار هؤالء للقراء: وقل وإطراء، مدًحا البيان يسعك ما بقدر عليها
عن القراء تحدث حتى خطوة البحث يف تمد وال العفاء، غريهم فعىل الكتاب هذا عن
عن غامضة فتئت وما القديم أنصار عن عامية برحت ما أنباءه فإن ديكارت منهج
تحيد وال املنهج هذا عىل ستستقيم أنك عىل للقراء معاهًدا يدك وابسط الجديد، أنصار
أنك نفسك يف اطو ثم يسارك، يف والقمر يمينك يف الشمس وضعت وإن إصبًعا عنه

مرشًقا. يذهب املنهج هذا وتدع مغربًا ستذهب
والتقط للجاحظ الحيوان وكتاب األغاني كتاب مثل عربية كتب بعض عىل وأقبل
كتب إىل منها وانرصف العاطفة، تلك إرضاء أو الحاجة تلك قضاء عىل يعينك ما منها
ما الجافية كلماتها من وانتزع القرآن هداية سبيل يف كالعثرات املخالفني بعض يلقيها
فاصدع شئت وإن رأيًا، يحكي أو قوًال يروي من هيئة يف القراء إىل وسقه مسلكك يالئم
تبال وال خشنًا ثوبًا الخليقة أكمل حرضة عىل الجهل من وألبسه فكرك وليد أنه عىل به

اإلسالم. دولتها دين كان وإن اإلسالمية األمم هذه شعور
وأخرجه العربية إىل واقلبه اللغة أدب يف املسترشقون يكتبه ما شطر وجهك وول
عىل بها تتطاول بجمل ورائه من ائت أو يديه بني وقدم قريحتك. أنتجته ما صورة يف
جولة عن الظنون إبعاد إىل وسيلة أبلغ ذلك فإن القديم، أنصار عىل بها وتتباهى القدماء

أمانتك. وسقوط يدك
فاحمل الرشائط مستوىف به وجئت القياس لك استقام فقد كله هذا صنعت أنت فإن
لطائفة تكتب ألنك العاطفة؛ إليه بك نزعت أو الحاجة إليه دعتك ما النتائج من عليه

طربًا. شمائلها عىل أيمانها فترضب بالسخف عليها تنطق بلهاء،
ما ذلك من املؤلف بلغ وقد الجاهليني، والشعراء الجاهيل الشعر درس طريقة هذه

يريد. كان

إال نتيجة إىل به ينتهي قدمه الذي الدرس هذا أن األوىل بمالحظتني: كتابه املؤلف ختم
يف وقال تحقيقه يف واالجتهاد عنده الوقوف يحسن فرض فهي صحيحة تاريخية تكن
وفيما العرب تزعم كانت فيما الشعراء أقدم أن «وهي النتيجة: هذه شارًحا ص١٨٠
فما هؤالء من أو أولئك من أكانوا وسواء ربعيون، أو يمنيون هم إنما الرواة يزعم كان
يف أي والجزيرة والعراق نجد يف تعيش كانت قبائلهم أن عىل يدل أخبارهم من يروى
عدنان من العرب إليها يهاجر كان التي أو ظاهًرا اتصاًال بالفرس تتصل التي البالد هذه

السواء. عىل وقحطان
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الحجاز وأهل ناحية من اليمن أهل دفعت التي الحركات هذه أن نرجح فنحن وإذًا
تتجاوز تكاد ال ولكنها مختلفة عصور يف ونجد، والجزيرة العراق إىل أخرى ناحية من
الجنسني هذين اختالط من كان ملا وأدبية، عقلية نهضة أحدثت قد للمسيح، الرابع القرن
إذا وقل الشعر، نشأ النهضة هذه ومن بالفرس. اتصالهم ومن بينهما فيما العربيني
يبق ولم الشعر هذا ذهب وقد أدبيٍّا. فنٍّا وأصبح وقوي الشعر ظهر التحقيق: تريد كنت
هذه تجاوزت حتى للمسيح السادس القرن يأتي يكد لم ولكن الذكرى، إال يشء منه
الحجاز نحو العربية البالد أعماق يف وتغلغلت ونجد والجزيرة العراق أقطار النهضة
الشمالية. العربية البالد أهل من إليهم ومن مرض يف الشعر ظهر هنا ومن أهله. فمست
نصل ولم نعرفه لم ولكنا بربيعة، القحطانية اتصلت حني قوي يمني ترى كما فالشعر

ربيعة.» عن مرض وأخذته العربية البالد يف تغلغل حني إال إليه
جمل: ست يف النتيجة هذه تتلخص

ربعيون. أو يمنيون الشعراء أقدم (١)
والجزيرة. والعراق نجد يف تعيش كانت الشعراء هؤالء قبائل (٢)

أدبية. نهضة أحدث بربيعة القحطانية اتصال (٣)
الحجاز. نحو وتغلغلت ونجًدا والجزيرة العراق تجاوزت النهضة هذه (٤)

الذكرى. إال منه تبق ولم ذهب بربيعة القحطانية اتصال من الناتج الشعر (٥)
بربيعة. اليمانية اتصلت حني قوي يمني الشعر (٦)

والذي النتيجة! هذه إىل منه دخلت الذي الطريق هو ما ندري فال األوىل الجملة أما
قيمة يف يشك أو وينكر قيمة القبائل هذه ألسماء يرى ال املؤلف أن الكتاب هذا من نعرفه
ما نعرف «ال سلف: فيما قال فقد القبائل، هذه وأسماء الشعراء بني تصل التي األنساب
تقدير أقل عىل نشك أو ننكر ألننا أي صحيحة، علمية معرفة تميم وما قيس وما ربيعة
بني تصل التي األنساب قيمة ويف القبائل بها تسمى التي األسماء هذه قيمة يف قويٍّا شكٍّا
منه األساطري إىل أقرب كله هذا أن نرجح أو ونعتقد القبائل، هذه أسماء وبني الشعراء

اليقني.»7 العلم إىل

ص٣١. الجاهيل الشعر يف كتاب 7
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من أنساب ويف االسم هذا قيمة يف يشك أو وينكر ربيعة يعرف ال املؤلف كان وإذا
ولعل فيه! يشك أو ينكره شيئًا بحثه نتيجة يف يدخل فكيف الشعراء، من إليها يعزون
النظرية، هذه وأضاف لنفسه فاحتاط عنه نحكيه الذي هذا من ذكر عىل كان املؤلف
االحتياط هذا ولكن الرواة، أو العرب زعم إىل ربعيون أو يمنيون الشعراء أقدم أن وهو
إليها. به انتهى قد املتقدم الدرس أن يدعي نتيجة يف املزعوم إدخال تبعة من يربئه ال

فهو والجزيرة والعراق نجد يف تعيش كانت قبائلهم أن وهي الثانية الجملة وأما
وأنه ا حقٍّ وجد أنه رجح فقد القيس امرئ يف املؤلف يفعل ماذا ندري وال للرواية، املوافق
العرب عده يمني القيس وامرؤ نجد، يف نشأ قد يكون أن للرواة وأبى يمنيٍّا شاعًرا كان
نجد، يف تعيش كانت أرسته أن عىل يدل أخباره من يروى وما الشعراء، أقدم يف الرواة أو
نجد إىل هاجرت التي القحطانية هذه من أرسته بأن االعرتاف من املؤلف يمنع الذي فما

بربيعة؟ واتصلت
فمحتمل أدبية، نهضة أحدث بربيعة القحطانية اتصال أن وهي الثالثة الجملة وأما

الشعر. نظم إىل ربيعة سبقوا القحطانية أن إثبات عىل يتوقف قبوله أن غري
وتغلغلت والجزيرة والعراق نجًدا تجاوزت النهضة هذه أن وهي الرابعة الجملة وأما
وانتقل ربيعة يف كان الشعر أن من الرواة يقوله ما ريح من يشء ففيها الحجاز، نحو

غري». ليس ريحه من «ولكن تميم إىل تحول ثم قيس إىل
قد الربيعية القحطانية النهضة عن الناتج الشعر أن وهي الخامسة الجملة وأما
ألسنة عىل املستفيضة الرواية بأن عقبها عىل فمردودة الذكرى، إال منه تبق ولم ذهب
املنظومات هذه بأن وتشهد األدبية، اللغة هذه يف منظومات علينا تتلو وغريهم الثقات
ضائًعا، ذهب شعرهم أن من املؤلف يدعيه وما الجاهلية، عهد يف ربيعة شعر من ُمثل
صاحبه يأتي حتى القبول ساحة من مطرود فحديث باطل، عىل أجمعوا الرواة هؤالء وأن
الفصول يف حرشه وما ضياعه، عىل الشاهد يقيم أو الضائع الشعر هذا من بمثل ولو
الذكرى. غري يشء منه يبق ولم ذهب كيف رأيتموه قد الدعوى هذه عىل كاملستدل املاضية
بربيعة، القحطانية اتصلت حني قوي يمني الشعر أن وهي السادسة الجملة وأما
الفصول يف يبحث لم املؤلف فإن املتقدم، الدرس إليها ينتهي نتيجة لجعلها وجه فال
يوردون حيث العلم أهل بحث الشعر أولية عن أيًضا املالحظة هذه يف وال السابقة

بمقدارها. النتيجة ويصوغون مظنونة أو معلومة مقدمات
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ألننا وربيعة؛ اليمن شعر يف رأينا غري رأي مرض شعر يف «فلنا ص١٨١: يف املؤلف قال
أن دون قديمه بعض نقبل أن نستطيع وألنا تقريبًا، أوليته ونحدد نؤرخه أن نستطيع
قد مرض من الجاهليني الشعراء «إن وقال: عنيفة.» لغوية عقبة ذلك وبني بيننا تحول

كثري.» يشء شعرهم من يصح أن غريبًا فليس أكثرهم أو كلهم اإلسالم أدركوا
وحجز املؤلف عليهم أتى الذين الشعراء أن ظنه إىل يسبق الجمل هذه يقرأ من
كلهم شعرهم، يف الجاهلية الحياة أدرس ال قال: أو إليهم يعزى الذي الشعر هذا عنهم
من أسد وبنو أسد بني من وهو األبرص بن عبيد شعر يف بحث ولكنه ربيعة، من
الحياة أدرس ال وقال: مرض من وتميم تميم، بني من وهو علقمة شعر يف وبحث مرض،

مرض. من وقيس قيس، من الشاعرين هذين وكال وزهري، النابغة شعر يف الجاهلية
يف يميش باله فما وحدهما وربيعة اليمن شعر إنكار هي إنما النتيجة كانت وإذا
الجاهيل الشعر هذا «إن فيقول: بإطالق الجاهيل الشعر إنكار عىل السابقة الفصول
اللغة يمثل ال الجاهيل يسمونه الذي الشعر هذا «إن وقال: الجاهلية.»8 اللغة يمثل ال
«سيجدون وأنصاره املؤلف أن نظن ونحن صحيًحا.»9 يكون أن يمكن وال الجاهلية

املشكلة». هذه حل يف والعناء املشقة من كثريًا
ووقف مرغليوث، املسترشق هو أقامها الذي أن عرفت فقد اللغوية العقبة وأما
ولكن بعنيفة هي وما عنيفة بأنها يصوت برح وما عنيفة، يحسبها العقبة هذه يف املؤلف

عنيف. السخيفة اآلراء يف الغربيني تقليد

يفرغون قد الكتاب هذا يقرأون الذين أن «الثانية فقال: الثانية املالحظة إىل املؤلف انتقل
مكان كل يف نردده الذي األدبي الشك لهذا املؤلم األثر من يشء نفوسهم ويف قراءته من
يف إليه ونقصد تعمًدا الهدم نتعمد بأننا مصيبني، أو مخطئني يشعرون وقد الكتاب. من
القرآن وعىل عامة العربي األدب عىل الهدم هذا عواقب يتخوفون وقد لني، وال رفق غري

خاصة.» األدب هذا به يتصل الذي
لهذا االرتياح أثر من يشء نفوسهم ويف يفرغون قد هذا كتابنا يقرأون الذين إن
مصيبني يشعرون وقد الجاهيل، الشعر يف كتاب من مكان كل به نعالج الذي األدبي النقد

ص٢٤. 8

ص٢٩. 9
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لني. وال رفق غري يف إليه ونقصد الخادعة واألقوال الحائرة اآلراء تلك هدم نتعمد بأننا
كتب وعىل عامة الخاسئة دعايتهم عىل الهدم هذا عواقب املؤلف رشكاء يتخوف وقد

خاصة. الدعاية بهذه تتصل التي الجامعة أستاذ

ألن ال به، بأس وال منه رضر ال الشك هذا إن نقول: «فلهؤالء ص١٨٢: يف املؤلف قال
أساس عىل تقوم أن وعلومه العربي لألدب آن قد ألنه بل غري، ليس اليقني مصدر الشك
وال الحياة يستطيع ال ما لني وال رفق غري يف منه يزال أن العربي لألدب وخري متني،
الحركة عن وتعوق تنفع، مما أكثر ترض التي األثقال بهذه مثقًال يبقى أن لها يصلح

منها.» تمكن مما أكثر
نسبته يف الرواة يختلف ال ما أحدها: أنواع؛ ثالثة الجاهليني إىل يضاف الذي الشعر
صالح فهذا عليها، املجمع النسبة هذه يخدش ما معناه أو لفظه يف نلمح ولم قائل إىل
مثل يف يكتفى حيث الجاهلية حياة استطالع يف به يؤخذ وألن اللغة يف به يستشهد ألن
الرواة بعض قائله إىل نسبته يف يخالف ما ثانيها: ضعيفة. أو قوية الظنون بمراتب هذا
بقي مطبوع عربي طريق من جاء إن وهذا منحول، أنه إىل ويذهب بخالفهم املعتد
حياة من يريك أن عن يقرص ولكنه خالف، غري من اللغة يف به لالستشهاد صالًحا
الثالث النوع وهو — فصيح عربي من املنحول هذا يلق لم فإن واضًحا، أثًرا الجاهلية

بالغة. أو حكمة من فيه ملا يروى وإنما الجاهلية حياة أو اللغة يف به يعتد لم —
الجاهيل الشعر يف العلم أهل عليه يسري الذي السبيل هذا يدري ال املؤلف ولعل
األساس موضع ويضعه قيمة لشكه يجعل أن وأراد الشائنة، النزعة هذه قلمه به فنزع

العربي. األدب علوم عليه ستقوم الذي

الشك هذا من النوع هذا من القرآن هذا عىل نخىش «ولسنا ص١٨٢: يف املؤلف قال
إىل حاجة يف القرآن أن يعتقدون الذين أولئك الخالف أشد نخالف فنحن بأًسا، والهدم
أحًدا ألن الخالف؛ أشد هذا يف نخالفهم ألفاظه. وتثبت عربيته لتصح الجاهيل الشعر
حني القرآن فهموا قد العرب أن ينكر لم أحًدا وألن نعرف، فيما النبي عربية ينكر لم
العرب أن أحد ينكر لم وإذا عربي النبي أن أحد ينكر لم وإذا آياته، عليهم تتىل سمعوه
الشعر هذا يبطل أن من القرآن عربية عىل خوف فأي سمعوه حني القرآن فهموا قد

الجاهليني.» إىل يضاف الذي الشعر وهذا الجاهيل
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فإن بسوء القرآن يمس األرض من الجاهيل الشعر نفي أن أحد بال عىل يخطر ال
سمعوه نثر أو شعر إىل بيانها يف رجعوا قد مفرداته تفسري عىل قاموا الذين العلماء
كان أم اإلسالميني من صدر النثر أو الشعر هذا أكان عليهم وسواء الخلص، العرب من
فإن النحو، قواعد يف به يتمسكون ما حال وهذا حق. بغري أو بحق الجاهليني إىل مضاًفا
إىل يضاف الذي الشعر هذا أن عىل البينات اآليات قامت ولو ثابتة تزال لن القواعد هذه

اإلسالم. ظهور بعد أنشئ كله الجاهليني
فحسب متيقظة، وفكرة صافية ببصرية وأدبها وأصولها اللغة يدرس لم واملؤلف
والبيان، النحو وقواعد القرآن معاني يف الشك إىل يرسي الجاهيل الشعر يف الشك أن
الشعر هذا يف التشكيك من يستطيع ما وأفرغ مرغليوث املسترشق كتبه ما إىل يده فدبت
الفصحى والعربية للقرآن الكيد من بلغ أنه خياله يف وجرى الجاهليني إىل يضاف الذي
فزعهم: من كاملخفف ويقول القرآن أهل يداجي وجعل الغرور فلبسه يتمنى، كان ما
وقد الجاهليني. إىل يضاف الذي الشعر هذا يبطل أن من القرآن عربية عىل خوف فأي
تحقيقها يف يأخذ أن الحديث أو القرآن ملفرس يحق التي املواضع إىل سبق فيما لوحنا

الفصيح. العرب كالم من بشواهد

يف ينازع أن يستطيع من أنفسهم القديم أنصار بني «وليس ص١٨٣: يف املؤلف قال
حتى وتفسريه ودرسه وكتابته القرآن رواية يف االحتياط أشد احتاطوا قد املسلمني أن
وفهمها.» العربية اللغة تدوين يف عليه االعتماد يمكن قديم عربي نص أصدق أصبح

أنصار من وال القديم أنصار من وليس النبوة عهد منذ الصدور يف محفوظ القرآن
وكتابته جمعه يف احتاطوا قد املسلمني أن يف ينازع أن يستطيع من أيًضا الجديد
وجوه أو حروفه معاني من أن يف ينازع من التفسري بفنون العارفني يف وليس وتفسريه،
عربي بلسان أنزل ألنه العرب؛ كالم من الشاهد عليه يقيم أن باملفرس يليق ما تأويله
مسمط، حكم عربيته فإن القرآن عربية تصحيح الشاهد بإقامة يقصدون ال فهم مبني،
التأويل. يف يختارونه الذي اإلعراب وجه تصحيح أو املعنى لتقرير الشاهد يقيمون وإنما

انرصفوا بل فيها يحتاطوا ولم الشعر برواية يحفلوا لم «وهم ص١٨٣: يف املؤلف قال
النسيان عبث أن وبعد الدهر من فرتة بعد إال يراجعوها ولم كارهني، أو طائعني عنها

تدوين.» وال كتابة غري يف العرب شعر من حفظ قد كان بما والزمان
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قرائحهم يشغل ما العلوم من لديهم يكن ولم وروايته، الشعر بنظم شغف للعرب
عىل منهم أقوام فأقبل اإلسالم عليهم طلع حني إال حفظه عن أذهانهم وال نظمه عن
تبسط ألن تهيأت العربية األمة إن ثم الحديث. ورواية القرآن وحفظ الدين يف التفقه
يف يتألأل إيمان إال لهم قوة وال فتدفقوا ومغاربها األرض مشارق يف الهداية هذه شعاع
كارهة تلد األيام وجعلوا البالد ففتحوا ذهبوا، أينما السبيل لهم تنري حكمة وإال قلوبهم

الرومان. أو اليونان عهد يف الدنيا به تتمخض لم ما اإلصالح بدائع من طائعة أو
ماحية الخطرية النهضة هذه نعد أن املغالطة أو الغلط ومن كله، هذا نعلم نحن
عنايتهم من تخفف أن شأنها وإنما قلوبهم، من له نازعة ألسنتهم، من الجاهيل للشعر
أن البديهي ومن وروايته، إنشاده عن األوقات من كثري يف املجاهدين هؤالء وترصف به
واملرأة واملريض واألعرج األعمى فيها كان بل مجاهدة، كلها العهد لهذا تكن لم األمة
من األصناف هذه أن عىل الشاهد يقيم أن املؤلف يستطيع وال األعراب، من واملعذرون
املجاهدين أولئك أن عىل الشاهد يقيم أن يستطيع ال بل جملة، الشعر عن انرصفت الناس
من ليس الجاهيل الشعر هذا إن يقول: أن للمؤلف يخول الذي االنرصاف عنه انرصفوا
األدب بشؤون تُعنى التي القديمة الكتب هذه إىل نرجع أن شئنا ولو يشء، يف الجاهلية
الناس أعلم كان الخطاب بن عمر املجاهدين أولئك زعيم إن تقول: آثاًرا فيها لوجدنا
أنشد بأنه اآلثار هذه وتخرب شعر. بيت فيه أنشد إال أمر له يعرض يكاد وال بالشعر،
األسلت بن قيس أبي وقصيدة الالم، عىل التي الطويلة الطيب بن عبدة قصيدة يديه بني
بالتعجب الجاهيل الشعر هذا أبيات بعض يتلقى وكان لزهري، وشعر العني، عىل التي
الناس «أيها املنرب: عىل وهو قال العظيم املجاهد هذا بأن الرواية وجاءت اإلعجاب، أو
واسع سبيل وهذا كتابكم.»10 تفسري فيه فإن جاهليتكم يف شعركم بديوان تمسكوا

إليها. انتهينا التي الغاية هذه من أبعد إىل فيه نذهب أن إىل حاجة يف ولسنا

الجاهيل الشعر بأن مقتنعون مذهبنا إىل فمطمئنون نحن «أما ص١٨٣: يف املؤلف قال
العبث من قدمنا ما إال يشء عىل تدل وال شيئًا تمثل ال الجاهيل الشعر هذا كثرة أو
إنما — نص عىل بنص االستدالل من بد يكن لم إذا — الوجه وأن واالنتحال، والكذب
القرآن.» عربية عىل الشعر بهذا ال الشعر هذا عربية عىل القرآن بنصوص االستدالل هو

تونس. طبع ص٥ ج٢ الشاطبي إسحاق ألبي املوافقات 10
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الكلمة هذه وليست الجاهيل، الشعر تنكر التي الكلمة بهذه حديثه عنا املؤلف قطع
صفاقة من الناس به ينعتها ما عىل وهي والتالطم، الصخب الكثرية الشبه تلك ساللة إال
وههنا ههنا من يتتبعها كان وإنما مثلها، تستنبط ألن املؤلف قريحة تنشط لم وتخاذل
— داللة الشبه هذه وأقوى القديم، أنصار من العقيمة األفكار ذوي بعض يصنع كما
حني عىل إليه دب إنما وهو اللغوي، الفني الدليل يسميه الذي ذلك — املؤلف يقول كما
مرغليوث. للمسترشق اآلسيوية الجمعية مجلة نرشته مقال من وسله الناس من غفلة

وقع ما عىل وقع خاطره أن أو املقال ذلك عىل أغار املؤلف يكون أن يعنينا ال
ساقطة، نفسها يف النظرية فإن الحافر، عىل الحافر يقع كما املسترشق هذا خاطر عليه
العدنانية اللغة باختالف يبتدئ الذي اللغوي الفني والبحث خاسئة، رأيتم كما وشبهها
سقوطه يف يكفي نفسها، يف العدنانية القبائل لغات باختالف وينتهي القحطانية واللغة
وقيام ألسنتهم، والخطباء الشعراء بها يأخذ لغة املختلفة اللغات هذه بني تنشأ أن فرض
الجوار بصلة أقوامها ويرتبط واحد أصل عن تتفرع اللغات ذوي بني األدبية اللغة هذه
سيما وال الزب رضبة فرضه يكون يكاد واآلداب، العادات يف والتقارب املرافق وتبادل
أمًرا كان بأنه شاهدة أفواهها وفتحت جانب كل من بها املوثوق الروايات انهالت حني
وتميم. وقيس وربيعة كندة لشعراء تروى التي القصائد هذه شهادتهما آثار ومن واقًعا،
نقضشطره قد املؤلف أن عىل املاضية، الفصول يف الفني الدليل هذا مناقشة بسطنا وقد
وقال: تميم، من وعلقمة لعلقمة، قصيدتني فتقبل نناقشه، أن قبل من أساسه نقض بل
هذا من األقل أن ومعناه عليه، محمول القيس المرئ يضاف الذي الشعر هذا أكثر إن
إىل يضاف فيما وليس قريحته، نسج من اليمني القيس امرئ إىل يضاف الذي الشعر

األدبية. اللغة هذه يف مصنوع هو ما إال القيس امرئ أو علقمة
ال ما فمنه حجة» «أنهض ظنه يف هو الذي الدليل هذا بعد املؤلف به تحدث ما وأما
ما الجاهيل الشعر هذا يف أن من أكثر عىل يدل ال ما ومنه شيئًا، يثبت وال يشء عىل يدل
دليل من املطلقة كثرته أو كله الشعر هذا انتحال عىل له تجد ولن اختالًقا، مختلق هو

دليل. رائحة فيه ما أو
من ينال الذي الداهية أنه القليلة الطائفة تلك نفوس يف يلقي أن املؤلف يريد
بعربية يؤمن إنه الصحيفة: هذه يف قال كما يقول أن إال عليه وما يرىض، حتى اإلسالم
خادعته وقد هذا يقول الجاهيل. الشعر هذا عىل الشهادة مقبولة نصوصه ويجعل القرآن
باملكان له رؤيتها ومن السذاجة من تبلغ اإلسالمية األمم هذه أن له خيلت إذ نفسه؛
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شهادتها ويقبل بنصوصه يعتد أن إىل وتواضعه القرآن عن لرضاه فرًحا تطري أن األرفع
األوىل. الجاهلية أشعار عىل

طريق، يف الفكر لحرية نقف وال مذهب، كل العلم مع نذهب ونظر: بحث أمة إننا
وتحاور علم غري يف تثب أقالًما تزدري أن إال قلوبهم تأبى والبرش برش، نحن وإنما
أعني عىل تطمس أن إال أقالمهم لهم تأبى والبرش برش، نحن وإنما صدق، غري يف
ۖ اْلَحِديِث ِبَهذَا يَُكذُِّب َوَمن ﴿َفذَْرنِي قيمة: عقيدة أو محكمة رشيعة يف الغامزة الكلمات

َمِتني﴾. َكيِْدي إِنَّ ۚ َلُهْم َوأُْمِيل * يَْعَلُموَن َال َحيُْث ْن مِّ َسنَْستَْدِرُجُهم

305


