
 ((النقد في صدر االسالم)) 

 ... النقد في القرن األول والثاني للهجرة 
 ما موقف االسالم من الشعر والشعراء ؟/ س 
 هنالك جملة من اآليات القرآنية  المتعرضة للشعر والشعراء / ج 

  لُووَن  }: قال تعالى ( 5)َبْل َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم َبِل اْفَتَراُه َبْل ُهَو َشاِعٌر َفْلَيْأِتَنا ِبَآَيٍة َكَما ُأْرِسَل اأْلَوَّ
 } 

  {(96)َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر َوُقْرَآٌن ُمِبيٌن }: قال تعالى 
  {( 69)ُقوُلوَن َأِئنَّا َلَتاِرُكوا َآِلَهِتَنا ِلَشاِعٍر َمْجُنوٍن َويَ } : قال تعالى 
  {(63)َأْم َيُقوُلوَن َشاِعٌر َنَتَربَُّص ِبِه َرْيَب اْلَمُنوِن }: قال تعالى 
  {( 14)َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشاِعٍر َقِليالا َما ُتْؤِمُنوَن } : قال تعالى 
  َوَأنَُّهوْم ( 225)َأَلْم َتَر َأنَُّهْم ِفي ُكولِّ َواٍد َيِهيُمووَن ( 221)ُعُهُم اْلَغاُووَن َوالشَُّعَراُء َيتَّبِ }: قال تعالى

اِلَحاِت َوَذَكُروا اللََّه َكِثيراا َواْنَتَصُروا ِمْن ( 229)َيُقوُلوَن َما اَل َيْفَعُلوَن  ِإالَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
  {( 222)َلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن َبْعِد َما ُظِلُموا َوَسَيعْ 

 اآليات الخمسة االولى تصور  موقف المشركين ازاء القرآن  وتأثيره في النفوس  (4
 تؤكد ان القرآن وحي من اهلل  تنزل فيه روح االمين  (2
 تنفي ان يكون الرسول شاعر او من الشعراء  (6
 الموقف ال تذم الشعر وال تحقره  (1

 ....اما اآليات في الموضوع السادس 

 تتناول الشعر من حيث هو فن يمكن استخدامه في مواقف الخير والشر  (4
 جابهت مسلك الشعراء الضالين في أهوائهم وانفعاالتهم وسلوكهم المنحرفة  (2
 أعلت من شأن الشعراء المؤمنين  الداعين الى الحق والخير والجمال من خالل مبدا االلتزام  (6
ال تذم الشعر علوى االالوالق  وال تحقور كول الشوعراء بول تميوز بويمن مونهجهم فوي الشوعر و بوين    (1

 فريقين من الشعراء  
 : موقف الرسول  من الشعر 

 ومواقفه المؤيدة للشعر والشعراء ( صلى اهلل عليه وآله )أحاديث النبي / م



 {ان من الشعر لحكمة } ( : صلى)قال  (4
 { كم القائل َمْن وَمْن افضل شعرائ} ( : صلى)قال  (2

 يعني زهير في معلقته المشهورة......     
 {ال يفضض اهلل فاك}لنابغة الجعدي اعجابا بشعره ( : صلى)قال  (6
 لحسان بن ثابت حاث له على هجاء المشركين (: صلى)قال  (1

اهجهم يا حسان فواهلل لهجائك علويهم اشود مون وقوس السوهام فوي ظلوس الظوالم اهجهوم وموس }
 { روح القدسجبريل 

ان  الشعر كالم مؤالوف  فموا وافوق الحوق منوه حسون وموا لوم يوافوق فوال خيور } ( : صلى)قال  (5
 {فيه 
وهنالوووك احاديوووث نقلوووت عنوووه فوووي تشوووجيس األنصوووار واسوووتماعه لقصووويدة كعوووب بووون زهيووور    

 واستماعه لشعر الخنساء
 (( :خالصة الموقف اإلسالمي)) 

ال يحووارب االسووالم الشووعر لذاتووه و ال الشووعراء بووأجمعهم بوول يحووارب موونهجهم الباالوول والشووعر  (4
 والرذيلة الذي سير فيه الشعر والشعراء 

يرسوووم االسوووالم منهجوووا جديووودا  لشوووعر والشوووعراء هوووو مووونهل االلتوووزام بمبووواد  الحوووق والخيووور  (2
 والفضيلة 

 الشاعر والنبي المرسل  يضس االسالم فوارق حاسمة بين الشعر والوحي االلهي وبين (6
يرفووس االسووالم مووون شووأن الشوووعراء المووؤمنين الموودافعين عووون عقيوودتهم ويجعلهوووم فووي الصوووف  (1

 المجاهدين  
 

 ((تأويل حديث الذم للشعر )) 
 {لئن يمتلئ جوف الرجل قيحا خيٌر له من ان يمتلئ شعرا }  ( :صلى اهلل عليه وآله ) قال رسول 

 
عليوه الشووعر وأمتلوئ صودره منوه و شوغل بوه عون العلووم     ان هوذا الحوديث ينصوب علوى مون ظلوب -

 .وعرض بسببه عن الذكر  
 تأويل البخاري  -



المووراد بووالنهي عوون ان يكووون حفووظ الشووعر اظلووب علووى قلووب االنسووان فيشووغله عوون حفووظ القوورآن 
 ( الشريف الرضي ) وعلوم الدين 

 هذا انما يدل على كراهية االفراال في انشاد الشعر واالكثار  منه بقرينة ذكر االمتالء  -
فوي اخور فيكوون هوذا { هجيوت بوه}استثناء التأويل ورد في بعوض روايوات الحوديث زيوادة عبوارة  -

وال يحتاج الوى توأويالت ( صلى اهلل عليه وآله )الحديث خاص للشعر الذي هجي به رسول اهلل 
 السابقة 

 ( :عليه السالم ) م  النقد عند اإلمام علي مال
 وتفضيله القرآن على الشعر((  من الشعر( عليه السالم)ما هو موقف االمام علي )) 
فقووال لووه موون انووت قووال ( عليووه السووالم)يحكووى ان ظالبووا ابووو الفوورزدق اتووى اميوور المووؤمنين علووى  -

 ( عليه السالم)ظالب فقال االمام علي 
 نعم  ما فعلت ابلك ؟: ؟ قال صاحب األبل الكثيرة  

فقوال خيور سوبيلها مون هوذا الوذي معوك فقوال ظالوب ابوو . قال وظزتها النوائب وفرقتها الحقووق 
 الفرزدق ابني وهو يقول الشعر فأن اذن امير المؤمنين انشد 

 علمه القرآن فأن خير من الشعر : فقال االمام  
قرآن  في التعليم ويأتي الشوعر فوي المرتبوة نستنتل من ذلك ان موقف االمام يعالي االفضلية لل -

 :قال ( عليه السالم)وما ورد في نهل البالغة عن الشريف الرضي يذكر االمام علي , االدنى 
ان القوم لم يجروا في حلبوة فتعورف الغلبوة  عنود : وسؤل من اشعر الشعراء فقال عليه السالم  -

ولليل   ؤ القويس وهوذا يودل ان االموام علوي عليوه ويقصود امور , قصبته فأن كان والبد فالملوك الضل
السووالم كووان معجووب بالشوواعر أموورؤ القوويس  لمووا تضوومن شووعره موون ابووداع وابتكووار فووي الوصووف 

 .والتشبيه والتصوير 
 وهنالك رأي لإلمام علي عليه السالم  حول الشعراء جميعاا  -

لعلمنوا أيهوم  كل شعرائكم محسٌن ولو جمعهم زمان واحد وظاية واحدة ومذهب واحد في القوول} 
ن يكن أحود أفضولهم فالوذي لوم يقول  , أسبق إلى ذلك وكلهم قد اصاب الذي أراده وأحسن فيه  وا 

االظواني [ ..... رظبة وال رهبة أمرؤ القيس بن حجر  , فأنله كان أصحهم بادرة وأجودهم نوادرة 
 ........ألبي فرج االصفهاني 



 :نماذج من نقد الخلفاء الراشدين للشعر   

 : خليفة عمر بن الخالاب يتعجب من قول زهير بن أبي سلمى فال-4

ن الحق مقالعه ثالث      يمين أو نفار أو جالء   وا 

 النفار بمعنى الكره واالستكراه واإلعراض والبعد عن الحق 

لووو أدركووت زهيووراا لوليتووه القضوواء ومووا ذلووك إال لصوودور : اذ يتعجووب موون صووحة تقسوويمه الحووق ويقووول 
يم عن تجربة وخبرة جعلت قوله موافقاا للواقس الذي خبوره الخليفوة عمور نفسوه فوي زهير في هذا التقس

 .القضاء وشروال توليه 

 : كذلك ما ذكر من تعليق الخليفة الثالث عثمان بن عفان على قول زهير -2

ن خالها تخفى على الناس تعلم   ومهما تكن عند امريء من خليقة     وا 

) رجالا دخل بيتاا في جوف بيت لتحودث بوه النواس وقوال النبوي  حيث قال أحسن زهير وصدق , لو أن
 ال تعمل عمالا يكره أن يتحدث فيه ( : صلى اهلل عليه وآله 

فالخليفة عثمان هنا يعجب بحكموة زهيور ويعوده صوادقاا ألنوه وجوه البيوت توجيهواا اسوالمياا ينسوجم موس 
 ( .صلى اهلل عليه وآله ) دعوة الرسول 

ار النقووودي السوووائد هوووو الصووودق االخالقوووي او الصووودق الفنوووي فوووي صووودر الووودعوة ويبوودو لنوووا ان المعيووو
 .االسالمية الممتدة الى فترة الخلفاء من بعد الرسول الكريم 

 مالم  النقد في العصر األموي 

 : شهد النقد األدبي في أواخر القرن األول ازدهاراا ملحوظاا سببه فيما يرى الدارسون 
 كثرة الشعراء -4
 لبيئات األدبية تعدد ا-2
 عودة العصبية القبلية -6
 شيوع مجالس األدب والغناء في الحجاز خاصة -1



 كثرة االسواق االدبية في العراق -5

ميز الدارسون ثالث بيئات أدبية هي بيئة الحجاز وبيئة العراق وبيئوة الشوام وقود ازدهور فوي كول 
بيئة ظرض أو اكثر مون اظوراض الشوعر العربوي ففوي الحجواز ازدهور شوعر لغوزل بنوعيوه العوذري 
والحسي وفي الشوام شوعر المودح بحكوم وجوود الخالفوة واسوتقالاب الشوعراء فوي مجوالس الخلفواء 

 . ي العراق ازدهر شعر الفخر وهو شكل من أشكال المدح والهجاء واألمراء  وف

 عبد الملك بن مروان وبشر بن مروان ويزيد بن مروان : من أبرز نقدة الشام 

 : وقد انصب نقدهم على معاني قصيدة المدح وأصول مخاالبة الخفاء واألمراء وهذه النماذج 

 : جرير مثالا يخاالب يزيد بن عبد الملك بقوله -4

 هذا ابن عمي في دمشق خليفة     لو شئت ساقكم إلى قالينا 

فيعلق الممدوح منكرا أما ترون جهل جرير ؟ بقول لوي أبون عموي , ويقوول لوو شوئت سواقكم أموا 
 لو قال لو ساء ساقكم ألصاب ولعلي كنت أفعل 

 : كذلك لجير موقف آخر شبيه بهذا أمام بشر بن مروان الذي خاالبه قائال -2

 ك أن تقول لبارق     يا آل بارق فيم سب جرير قد كان حق

ولويس كوذا ) فقال بشر , أما وجد ابون المراظوة رسووال ظيوري ؟ ويعلوق الصوولي علوى هوذا القوول 
 ( يخاالب األمراء 

 : كذلك لم يعجب عبد الملك بن مروان ابن قيس الرقيات له في هذا البيت -6

 هب يعتدل التاج فوق مفرقه      على جبين كأنه الذ

 : اذ يعلق بالقول 

 :تقول لمصعب بن الزبير 

 إنما مصعب شهاب من اهلل        تجلت عن وجهه الظلماء 



وأموووا لوووي فتقوووول علوووى جبوووين كأنوووه الوووذهب وموووا ذلوووك إال ألن ابووون قووويس الرقيوووات مووودح مصوووعبا 
 .بالفضائل المعنوية بينما مدح عبد الملك بالفضائل المادية 

 


