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ABSTRACT
Most of the critical judgments that were issued in the Caliphs’ councils on
the literary effects of approval or disapproval were not based on taste and
sound instinct alone without reflection and forethought but were based on
that based on specific objective controls and standards, it is true that they
were not written down. In books, there is an objective, systematic,
scientific notation, but it was clear in their minds, known to many of them,
they respect and revere it, and they submit to its judgment.
Here we talk. Insha'Allah. Briefly about the critical trends based on which
the Caliphs and others slandered literature and criticized poetry in those
councils.
Keywords: critical judgments, Caliphs, literary effects, scientific notation,
critical trends.

:املدخل
معظم ا ٔالحکام النقدية التی صدرت فی جمالس اخللفاء علی االٓاثر االدبية من االستحسان ٔاو
 و،االستهجان مل تکن قائمة علی ٔاساس التذوق والفطرة السليمة اجملردة فحسب بدون تفکر و تدبر
 صحيح اهنا مل تکن، إمنا کانت مبنية إلی جانب ذلک علی ٔاساس ضوابط و مقاييس موضوعية حمددة
 معروفة لدی کثری، لکنها کانت واضحة فی عقوهلم،مدونة فی الکتب تدوينا علميا منهجيا موضوعيا
 وخیضعون حلکمها۔، حیرتموهنا وجیلوهنا،منهم
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وفيما يلی نتحدث۔ إن شاء هللا۔ ابجیاز عن االجتاهات النقدية التی علی ٔاساس منها عاب
اخللفاء و غریهم ا ٔالدب ونقدوا الشعر فی تلک اجملالس:
۱۔ االجتاہ اللغوی:
سر مجال الشعر و روعته فی حسن االختيار ل ٔاللفاظ و استخدامها فی حملها املناسب فی
اسلوب رص نی ،فان کان هناک شعر يشتمل علی کلمات هلا احیاء يتعارض مع املعنی الذی يقصده
الشاعر فانه يکون فی هذه احلالة عرضة للنقد۔
ومن ٔاوضح ا ٔالمثلة لذلک ٔا َّن ٔااب النجم دخل علی هشام بن عبدامللک ٔابرجوزته التی ٔاوهلا:
احلمد هلل الوهوب اجملزل
وهی من ٔاجود شعره،فلما ٔاتی علی قوله:
والشمس فی اجلو کعنی ا ٔالحول
غضب هشام و کان ٔاحول ،ف ٔامر بصفع قفاه و اخراجه
االجتاہ املعنوی:
ب)
ان حسن الشعر و مجاله فی احتوائه علی علو اخليال ورفعة املعنی ،و إذا فقد هذان الوصفان
فاليبقی إال ٔالفاظ و نظم ،وکان اخللفاء ينقدون الشعر علی هذا ا ٔالساس إذا کان اليعرب عن عاطفة
رقيقة ،والينم عن خيال رفيعٔ ،او مل يصور ما يتناوله تصويرا بديعا رائعأ ،اومل يعط الصورة الواقعية
الصادقة له۔
وهناک ٔامثلة کثریة تفيض مبالحظات نقدية ٔاثریت علی هذا ا ٔالساس فی جمالس اخللفاء ،و من
تلک ا ٔالمثلةٔ :انه اجتمع جرير و الفرزدق و االخطل عند هشام بن عبدامللک ،ف ٔاحضر هشام انقة له،
فقال متمثال:
ٔانيخها ما بدا لی مث ارحلها
ٔايکم ٔامت البيت کما ٔاريد فهی له
مث قال:
ک ٔاهنا نقنق يعدو بصحراء
فقال جرير:
شيا
فقال:
مل تصنع ٔ
كأهنا كأسر بالدوفتخاء
فقال الفرزدق:
فقال:

مل تغن شيئا
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فقال ا ٔالخطل :تزجی املشافر واللحينی إرخاء
ارکبها ،المحلک هللا۔1
فقال :
مل يعجب اخلليفة مبا ٔامت به البيت کل من جرير و الفرزدق ٔالهنما وصفا الناقة مبا ال يالئم
الواقع ،اذ ٔان الناقة ال تسرع فی بداية حرکة سریها ،خاصة بعد ٔان کانت مناخة ،و ٔاما ا ٔالخطل فکان
قد ٔاجاد التصوير ،ولذلک کان موضع اعجاب اخلليفةٔ ،النه وصف الناقة فی بداية حرکتها وصفا
حقيقيا ،و ٔاعطاها الصورة الواقعية هلا فی بداية سریها بعد ٔان کانت مناخة مسرتحیة۔
وبعد ٔان توسعت رقعة الدولة ا ٔالموية ،کثر اختالط املسلمنی بغریهم من الشعوب و القبائل
املفتوحة ،وکان لکثری من تلک الشعوب وسائلها فی اللهو و اللعب و التمتع ابحلياة والنساء ومل يبق
الشعراء معزولنی عن الت ٔاثر هبذا اجلانب من جوانب احلياة اجلديدة نتيجة الختالطهم هبذه الشعوب ،و
بد ٔات آاثر ذلک االختالط تظهر فی ٔاشعارهم ،لکن اخللفاء الذين کانوا يتمسکون ابلدين وا ٔالخالق
ماکانوا يصربون علی مساع ٔاشعار فيها هجاء مقذع ٔاو تغزل فاحشٔ ،او خالعة فی التشبيب ابلنساء،
ٔالن الدين االسالمی و ا ٔالخالق الفاظة اليسمحان بذلک۔
وها هو ذا خليفة املسلمنی عمر بن عبدالعزيز و قد دخل عليه نصيب الشاعر بعد ما ولی
اخلالفة ،فقال له :ايه ای ٔاسودٔ ،انست الذی تشهر النساء بنسيبک ،فقال :انی قد ترکت ذلک ای ٔامری
املؤمننی ،وعاهدت هللا عزوجل ٔاال ٔاقول نسيبا ،فشهد له بذلک من حضر و ٔأٌثنوا عليه خریا۔ فقالٔ :اما
اذا کان االمر هکذا فسل ،حاجتک2 ،۔
ويؤيد ذلک ما يروی عن سليمان بن عبدامللک انه ملا بلغه قول عمر بن ٔابی ربيعة من قصيدة له:
وکم ٍ
مالیء عينيه من شئ غریه
إذا راح حنو اجلمرة البيض کالدمی
منعه من احلج مع الناس عقااب له علی ما صدر منه من الشعر الفحش ومل يکتف اخلليفة
بنقد شعره بل ٔاخرجه من مکة الی الطائف حتی اليکون سببا لتعميم الفساد اخللقی بنی الناس۔ فلم
يرجع من الطائف إلی مکة حتی قضی الناس حجهم۔3
وهناک ضرب آخر من ضروب النقد ا ٔالدبی علی ٔاساس االجتاه املعنوی حيث ينظر إلی
املعنی من حيث الفائدة و اخلری للناس عامة ،ومن ذلک ٔان االخطل ٔانشد عبد امللک بن مروان قوله:
بکر العواذل يبتدرن مالمتی
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والعاذلون فکهم يلحانی
فی ٔان سبقت بشربة مقدية
صرف مشعشعة مباء شعان4
فقال له عبد امللک :شبيب بن اهلربصاء  5أکرم منک وصفا لنفعه ،حيث يقول:
وإنی لسهل الوجه يعرف جملسی
إذا ٔاحزن القاذورهة املتعبس
يضیء سنا جودی ملن يبتغی القری
وليل خبيل القوم ظلماء حندس
ٔالنی لذی القربی مراراً وتلتوی
ٔابعناق ٔاعدائی حبال مترس6
الصفات التی وصف هبا نفسه ينحصر ٔاثرها فی نفسه فقط ٔ ،اما الصفات التی وصف هبا
شبيب بن الربصاء نفسه فيتسع ٔاثره ليثمل اجملتمع ،لذلک نری عبدامللک بن مروان يفضل ٔابيات شبيب
قائال:
"شبيب بن الربصاء أکرم منک وصفا لنفسهٔ ،النه کلما کانت االوصاف من
الفضائل النفسية الکرمیة التی تنم عن مبد ٔا ٔاخالقی روحی ،کانت ٔاعلی قدرا من الصفات
التی اليتجاوز ٔاثرها حدود شخصية الشاعر الذی تغنی هبا"
ؤاحياان کان الشعر ينقد من حيث حسن معناهٔ ،او قبحه علی ٔاساس سياسیٔ ،الن کل
حزب من ا ٔالحزاب اليستطيع الصرب علی مساع مدح للحزب املعارض له و قبول مانشر من نظرایته،
فيحاول رجال کل حزب النيل من شعراء احلزب االخری ،وذلک اببراز املالحظات النقدية التی
يصوغوهنا مت ٔاثرين ابلنزاعات السياسية۔ واخللفاء ٔايضا کانوا ٔ -احياان -ينقدون الشعر فی جمالسهم علی
هذا ا ٔالساس۔
ويبدو ذلک مما روی ٔانه ملا ٔانشد ابن قيس عبدامللک بن مروان:
يعتدل التاج فوق مفرقه
علی جبنی ک ٔانه الذهب
قالٔ :اما ملصعب بن الزبری فتقول:
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امنا مصعب شهاب من هللا
جتلت عن وجهه الظلماء
ٔواما لی فتقول:

علی جبنی ک ٔأٌنه الذهب 7
واخلليفة هنا يوازن بنی ما قاله الشاعر فی مدحه و ما قاله فی مدح مصعب بن الزبری ،فریی
ٔان الصفات التی مدح هبا مصعبا ٔافضل من الصفات التی مدح هبا هؤ ،الن الشاعر يصف مصعبا
ابوصاف لينية نفسية عالية ،ويصف اخلليفة ٔابوصاف حسية عرضية ظاهرية ،الترتک ٔاترا دائما فی
قلوب الناس۔ ذلک ٔان ’’عبد امللک بن مروان ٔادرک بعقله الواعی لصناعة الکالم وذوقه العربی االصيل
الفارق الشاسع بنی ما مدحه به ابن الرقيات و ما منح به مصعب بن الزبری ،وفطن الی ٔان ابن الرقيات
و هو میدح مصعبا بعافطة صادقةٔ ،اصغی عليه من الصفات اخللقية ما يتمثل ابلنقس من الفضائل۔
ومن مث جاء معناه واسلوبه و تصويره قوای رائعا ،بينما يهبط املعنی و يضعف االسلوب والتصوير فی
مدحه عبدامللک۔8
(ج) االجتاه العروضی:
کان الشعر ينقد فی جمالس اخللفاء علی اساس املقومات ا ٔالساسية للنقد ،وهی الذوق و
االحساس و الشعور۔ فنشاط اخللفاء و غریهم من النقاد مل يکن قاصرا علی اللفظ و املعنی واالسلوب
قحسب ،بل راهوا فی ذالک ما کانت قد ٔالغت آذاهنم من النغمات املتسقة والوحشة واالنسجام ٔاثناء
القصيدة ،وما کانت الغته ٔاذواقهم املرهفة و شعورهم الصادق من االحتاد فی احلرکات و احلروف فی
القوافی بنظام دقيق ،فاذا ٔاحست آذاهنم الشذوذ فی النغم بسبب فقدان الوحدة واالنسجام ٔاو شعرت
ابخللل فی نظام موسيقی ،عابوا الشعر علی ٔاساس ذلک۔
يوضع ذلک ما يروی عن مروان بن احلکم ٔانه قال خالد بن يزيد بن معاوية و قد استنشده
من شعره ،ف ٔانشده:
فلو بقيت خالئف آل حرب
ومل يلبهم الدهر املنوان
ٔالصبح ما ء اهل ا ٔالرض عذابً
واصبح حلم دنيا هم مسينا
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فقال له مروان :منوان ومسينا  ،وهللا اهنا لقافية ما اضطرک اليها االلعجز۔9
هذ الذی قام له اخلليفة نقد عروضی ،والعيب العروضی الذی ٔاشار اليه هو ما يسمی عند
علماء العروض’’السناد‘‘۔ 10لکنه فی احلقيقة ليس عيبا خطریأ ،النه قد ورد فی ٔاشعار العرب ما يؤيد
ٔان الياء والواو يتعاقبان فی قوافی الشعر ،لذک ال يعد هذا عيبا کبریا ،قال ا ٔالقيشر:
تريک القذی من دوهنا وهی دونه
لوجه ٔاخيها فی االانء قطوب
کميت اذا فضت و فی الک ٔاس وردة
هلا فی عظام الشارينی دبيب11
وهذا ما صرح به صاحب العقد الفريد قائال’’ :وهذا مما ال عجز فيه وال عابه ٔاحد فی قوافی
الشعر ،وما ٔاری العيب منه اال علی ما رآه ٔايضأ ،الن الواو و الياء يتعاقبان فی ٔاشعار العرب کلها
قدمیها وحديثها ،قال عبيد بن االبرص12:
وکل ذی غيبة يئوب
وغائب املوت المیوب
من يس ٔال الناس حیرموه
وسائل هللا الخیيب
ومثله فی احملدثنی:
اجارة بيتينا ٔابوک غيور
وميسور ما يرجی لديک عسری13
ولکننا رغم ذلک نری ٔان نقد اخلليفة مروان بن احلکم له قيمة فنية کبریة من حيث التذوق
للنغمات املوسيقيةٔ ،النه مع ورود خالف ما ذهب اليه فی کثری من ٔاشعار کبار الشعراء من کل عصر
جند االمساع املرهقة واالذواق املرتفعة ،تتنبه لذلک النعدام املوسيقی واجلمال الفنی الشعری بسبب
فقدان الوحدة واالنسجام فی قوافی القصيدة بعد التحول فيها من الواو الی الياء وعکسه۔ مث ان هذا
التحول و ان مل يکن عيبا خمال اال ٔانه الينفی عجز الشاعر عن البقاء علی قافية واحدة من ٔاول
القصيدة إلی آخرها ،الن الشاعر مل يتحول من حالة إلی حالة ٔاخری اال لعجزة عن مواصلة السری علی
وتریة واحدة ،لذلک نری ٔان اخلليفة کان يقظا فی مالحظته ،حيث اعترب التحول من الواو الی الياء
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عجزا۔ وهذا يدل ذوقه املرهف وقلبه احلساس و شعوره القوی و معرفته بعناصر اجلمال الشعری،
حيث فرق بنی اجلواز واجلمال الفنی:
ومثل هذه املالحظات النقدية التی تدل علی ذوق مرهف و شعور صادق لصاحبها ،کانت
تتصدر۔ ٔايضا۔ من النوعيات ا ٔالخری التی کانت حتضر هذه اجملالس مما يدل علی عقوهلم الناضجة
ٔواذواقهم املهذبة ،اذ کان بعضهم يعيب علی الشاعر ما يسمع منه من شذوذ النغم وعدم الوحدة
املوسيقية و فقدان االنسجام فی قوافی القصيدة۔
وفی املوشح ٔان الفرزدق ٔانشد يزيد بن عبدامللک قوله:
مستقبلنی مشال الشام تضربنا
حباصب کنديف القطن منشور
علی عمائمنا تلقی و ٔارحلنا
علی حراجف تزجی خمهارير14
فعاب البيت الشانی عليه عنبسة بن معدان(15عنبسة الفيل) فی قوله:
خمهارير،فقال له الفرزدق :وما يدريک ای ابن النبطية؟ مث دخل قلبه منه( ٔای من
البيت) شئی ،فغریه،فقال:
علی حراجف تزجيها حماسری16
هذا النقد ٔايضا قائم علی ٔاساس عروضی ،حيث نبه عنبسة بن معدان الفرزدق علی وجود
قافية مرفوعة فی قصيدة خمفوضة القوافی وهو ما يسمی عند العرب’’ابالقواء‘‘ وهو يعد عيبا من عيوب
الشعر ،وکان العرب القدامی قد تنبهوا الی مثل هذه العيوب و اجتنبوها ،و عابوا علی من ٔاتی هبا من
الشعراء۔17
دل هذا علی شئی فامنا يدل علی ٔان کثریا من املفاهيم العلمية کانت معروفة لدی العرب
ان ّ
قبل ٔان يضع هلا علماء العروض ٔامساء فی ذلک الفن ،بل ان هناک من الرواایت ما يری ٔاهنم استخدموا
ٔالفاظا ٔاصبحت هی بعينها بعد ذلک مصطلهات علمية فی علم العروضٔ ،انشد عدی بن
الرقاع18اخلليفة الوليد بن عبدامللک قصيدته التی ٔاوهلا:
عرف الدایر توهآماً فاعتادها
حتی ٔاتی علی قوله:
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وقصيدة قدبت ٔامجع بيها
حتی ٔاقوم ميلها و سنادها
فقال له کثری :لوکنت مطبوعا ٔاو فصيحا ٔاوعاملا ،مل ٔاتت فيها مبيل والسناد ،فتحتاج الی ٔان
تقومها۔19

خالصة البحث:
عرفنا مما سبق ٔان جمالس اخللفاء تعد مظهرا قوای من مظاهر رعاية احلرکة ا ٔالدبية فی العصر
ا ٔالموی ،واهنا قد ٔادت دورها الفعال فی ابراز املفاهيم وا ٔالصول النقدية علی ٔايدی کثری من النقاد الذين
کانوا حیضرون هذه اجملالس۔
وکان يدفعهم الی ذلک فضال عن الدوافع اخللقية و الرتبوية والسياسية ،تذوقهم ال ٔالدب ،و
رغبتهم بتقومی الشعر ،واحساسهم القوی فی تغيری جمری احلياة االدبية۔ استجابة للحياة احلضرية اجلديدة
والدواعی الفن ا ٔالدبی۔ وکانوا ينقدون ا ٔالدب علی ٔاساس ضوابط و مقاييس کانت معروفة لديهم ،وان
کانت غری مدونة فی الکتب تدوينا منهجيا علميا موضوعيا۔ نقدوا الشعر وا ٔالدب لغوای و معنوای
وعروضيا۔
وال شک ٔان هذه اجلهود کان هلا آاثر ابرزة فی النهضة االدبية والنقدية فی البيئات العلمية
املختلفة مما جعل ا ٔالدب و نقدہ يتقدمان ويتطورا ن وخیطوان الی االمام خطوات واسعة۔
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المجلدالخامس العدد (۲۰۲۲)۱م

مجلة البحث العر بي

اهلوامش
 1۔ االغانی ۳۰۴ ۹/۸۔ ٔانيخها :ابرکها۔ نقنق :الظليم و هو ذک ۵النعام۔ الکاسر :املعقاب۔ الدو :الفالة الواسعة
الفتخاء :العقاب اللينة
اجلناحنی۔ ٔازجی الشیء :ساقه
 2۔ا ٔالغانی۳۷۶/۱ ،
 3۔انظر املوشح۱۸۴ ،
 4۔بکر :ابدر۔ العاذل :مجع عاذلة و هی الالئمة ،و العاذلون مجع عاذل و هو الالئم۔ يلحانی :يلومنی ( املعجم
الوسيط) ،)۱۶۵/۵ ،نسبة الی مقد ،وهی قرية ابلشام( النظر معجم البلدان (املعجم الوسيط)۔
 5۔هو شبيب بن يزيد بن مهزة بن عوف بن ٔابی حارثة ،املعروف اببن الربصاء املری۔ والربصاء ٔامه ،وامسها قرمانة بنت
احلارث
وهو شاعر جميد من شعراء الدولة ا ٔالموية ،وکان من سادات قومه و ٔاشرافهم (انظر معجم االٌٔدابء )۲۶۹/۱۱۔
السی اخللق ،املتعبس :املتجهم۔
 6۔االغانی ۲۸۰/۱۲۔ ؤاحزن :مار فی احلزن (بفتح الزاری) وهو ضد السهل۔ القاذورةٔ :
سنا:
مترس ٔ :ای تتدرب علی ٔاعناقهمٔ ،اصله تتمرس،حذکت إحدی التاءين ختفيفا،
 7۔انظر املوشح ۱۶۹۔ ،۱۷۰واالغانی ۷۹-۷۸/۵
 8۔املقاينی البالغية عند اجلاحظ ۸۴-۸۳
 9۔العقد الفريد ۱۸۱/۶۔ واخلالئف :مجع خليفة۔ يلبسهم :جیعلهم يلبسون ،املنون :املوت(املعجمالوسيط)۔
 10۔ النساد فی القافية :اختالف ما يراعی قبل الروی منا حلروف و احلرکاتوهی من عيوب الشعر (املعجم الوسيط)۔
 11۔االغانی ،۲۶۹/۱۱وانظر العقد الفريد ۱۲۱/۴
 12۔ القذی :مجع قذاة ،وهی ما تقع فی العنی والشراب واملاء من تراب و غریذلک۔ قطوب  :القابض ما بنی عينيه من
جلد عابسا۔ الکميت :اخلمر ملا فيها من سوار و محرة۔ الکتمة :هی لون ٔاسرد خیالطه محرة۔ غضت :فکت (انظر املعجم
الوسيط)۔ قوله ٔاخوها نبيذ الزبيب ،واملعنی ان الشاربنی يفضلوهنا عليه فيشربوهنا دونه ،فهو يقطب من اجل ذلک ،و فی
ٔاخيها يقول الشاعر:
فااليکنها ٔاو تکنه فانه اخوها غذته امه بلباهنا
ٔرايت ٔاخاها مغنيا مبکاهنا
دع اخلمر يش هبا الغواة فاننی
(مجهرة خطب العرب فی العصور العربية الزاهرة)۲۶۹-۲۶۸/۲ ،
هو ٔابو زاید عبيد ابن الربص بن عوف بن جشم االسدی من مضر ،شاعر من دهاة اجلاهلية وحکائها،
 13۔
عاصر امراً القيس ،وله معه مناظرات ،قتله النعمان و قد وفد
عليه يوم بوسه سنة مخس و عشرين قبل اهلجرة(انظر االعالم )۳۴۰/۴۔
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االتجاهات النقدية فيمجالسالخلفاء فيالعصراألموي

 14۔مشال :بفتح الشنی الريح التی ٔاتتی من جة الشمال :حاصب :الريح الشديدة حتمل الربد۔ نديف :القطن املندوف،
حراجف:مل ٔاعشر علی معناها فی معاجم اللغة
العربية ،لعله فيها تصحيف ،ومیکن ٔان تکون فی معنی ’’لزواحف‘‘ التی وردت فی رواية ٔاخری الستی نقلها العالمة
املرزابنی ٔايضا فی کتابه املوشح ص  ،۹۰وزواحف :مجع زاحف ٔاو زاحفة ،يقال :زحف البعری اذا تعب ؤاعيا ،فهو
زاحف و زاحفة ،رير :املخ الرقيق(انظر املعجم البيت :ان ارحلنا علی النوق التی تسرع مع الضعف و الکالل والتعب
نتيجة للسری و الريح الشديدة ذات الربد القارس۔
 15۔هو عنبسة بن معدان ( عنبسة الفيل ،معدان الفيل) ٔاخذ النحو عن ٔابی ا ٔالسود الدولی ،ومل يکن فيمن ٔاخذ النحو
ٔابرع منه ،روی االشعار وظرف و فصح ،کما روی
شعر جرير والفرزدق( ،انظر معجم االدابء )۱۳۴-۱۳۳/۱۶
 16۔املوشح  ،۹۱و حماسری :مجع حمسور و هو املتعب املعيی ،يقال حسرت الدابة :اذا تعبت و ٔاعيت (انظر املعجم
الوسيط) ،وحماسری فی حمل جر صفة احلراجف۔
 17۔انظر دراسات فی نقد ا ٔالدب العربی۵۵-۵۴ :
 18۔هو عدی بن زيد بن مالک ،من عاملة ،شاعر کبری من اهل دمشق ،کان معاصرا جلرير مهاجيا له ،مقدما عند بنی
ٔامية ،مداحا هلم ،لقب بشاعر ٔاهل الشام ،توفی ۹۰ه (انظر االعالم )۱۰/۵
 19۔االغانی ۳۱۷-۳۱۶/۹
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