
 

 

 

 
 
 

 
 تراثنا يف وحتليله الديني واالعتدال التسامح لصور ًوحتليال ًرصدا البحث ذاه يقدم

 الشعر يف الديني التسامح معاين :األول املبحث :مبحثني خالل من العريب الشعري
 مدى تكشف التي الشعرية النصوص من ًعددا والتحليل بالدراسة ويتناول العريب،
 والوقوف ومعنى، ًلفظا الشعرية النصوص بنائية يف واالعتدال التسامح معاين حضور

 اختالف مع وجتارهبم العرب الشعراء مذاهب تشكيل يف الديني الثقايف التنوع أثر عىل
 ويتناول العريب، النقد يف الديني االعتدال منهجية :الثاين املبحث .ومذاهبهم أدياهنم،
 باختالف داعاهتموإب العرب شعرائنا مع نقادنا تعامل يف املوضوعية مدى بالدراسة
 النقدية األحكام وإصدار تصنيفهم، يف والتجرد الشفافية ومدى ومذاهبهم، دياناهتم

 .الشعري إنتاجهم عىل
التسامح الديني ـ االعتدال ـ الرتاث الشعري ـ النقد الشعري ـ :الكلامت املفتاحية

شعراء العرب الرتاثيون 
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Values of Religious Tolerance and Moderateness in our 
Arabic Poetic Heritage 

Abstract:
This research observes and analyses the images of religious tolerance and 
moderation in our Arabic poetic heritage, through two treatises: the First 
Treatise addresses the values of religious tolerance in Arabic Poetry. This 
treatise examines and analyses a number of poetic texts that reveal the 
existence of values of religious tolerance and moderation in the structure 
of poetic texts in both content and form. Moreover, the treatise discusses 
the impact of religious cultural diversity on formulating doctrines and 
experiences of Arab poets despite their religions and sects. The Second 
Treatis tackles the methodology of religious moderateness in Arabic 
criticism. This treatise examines how objective our critics are in dealing 
with our Arab poets and their innovations despite their different religions 
and sects, and how transparent and impartial the classifications and 
judgments of our critics are when criticizing those poets' works. 
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 :وبعد بعده، نبي ال من عىل والسالم والصالة وحده، هللا احلمد
 التعبريية قدرهتا العرب حياة يف العصور مر عىل املتعددة بفنوهنا اآلداب أثبتت فقد

 بينها املتصدر الفن بكونه والشعر األمم، بني التساحمي للحوار رحبة فضاءات إلجياد
 يف به املرحب السفري بدور للقيام مرونة وأكثرها ا،ًوتأثري ًتأثرا أرسعها يعد نشأهتا منذ
 .واخلارجية الداخلية عالقاهتم لبناء ووسيطهم العرب ديوان كان ولذا احلضارات، كل

 مع جيايباإل التفاعل عقيدةال مقتىض من كان اإلسالمية الدعوة انبثقت وحني
  M g h i j  k  l m on p :تعاىل اهللا يقول الساموية، الرشائع

q r s t  u v w x y z |{ } ~  ¡� 
¢ £ ¤ ¥ ¦ L ]للعالقات اإلسالم سسأ هكذاو ،]٢٨٥ :البقرة 
 احلضاري التفاعل لتحقيق ًعائقا يكن ومل ،الناس حياة تسود أن يريد التي اإلنسانية
 ركنني عىل التفاعل يرتكز أن إىل ترشيعاته دعت بل ا،وشعوهب األمم بني اإلجيايب
 يف والتفريط التنازل يعني ال الذي تسامحوال ،عدلال :مها السالم لتحقيق أصيلني
 واالعرتاف املتبادل، االحرتام ينتهج باآلخر، حضاري اعرتاف هو بل والترشيع، العقائد
 حقيقة عىل ديأكالت ظل يف املشرتك العيش حتقيق يكفل بام وحرياته، إنسانيته بحقوق

  M j k l m on :تعاىل قال ،تعاىل اهللا سنن من بكوهنا الديني تعددال
p q r s t u v w x y  {z L ]٤٨( املائدة.[ 

٢۰١٤م المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

 التسامح مفاهيم لتعزيز خاصة منها اإلسالمية والعربية العاملية، الدعوات إطار ويف
 يف نشأته منذ العريب الشعر دور وألمهية وممارسة، وسلوكا تأصيال وترسيخها واالعتدال

 كانت فريدة قرائح أنتجتها التي اإلبداعية التجارب وءض يف الشعوب بني التسامح صناعة
 مسلامت من تعتقده وما املوروثة، املجتمعية أجوائها معطيات من التساحمية معانيها تستلهم
 الديني واالعتدال التسامح قيم عىل الضوء لتلقي الدراسة هذه تأيت عليها، نشأت ومبادئ

 يف بالدين نشأته يف العريب الشعر لعالقة صليؤ متهيد خالل من العريب الشعري تراثنا يف
 وصور معاين :األول املبحث :مها مبحثني تقديم ثم واالعتدال، التسامح مبدأ ضوء

 التسامح منهجية :الثاين واملبحث العريب، الشعر يف الديني واالعتدال التسامح
 من اهلامش مرسد ثم النتائج، بأبرز خامتة ذلك وييل العريب، النقد يف الديني واالعتدال

 .والعمل القول يف السداد تعاىل اهللا فأسأل والتعليقات، واملراجع املصادر
 

 يالمس كليهام« أن ذلك النشأة، منذ والدين الشعر بني جذرية توأمية عالقة هناك
 ،)١( »هبا والسمو هتذيبها إىل ويسعى ويناجيها، يناغيها إليها، ويؤدي منها ينبثق الروح،

 الإ جوهره يف الشعر وما .مصدرمها ونقاء معينهام، بطهارة السمو هذا ويتحقق
 ويرى ،)٢(متنوعة أشكال يف النفس عرتيي الذي الروحي القلق لذلك رصيح انعكاس
 بني الوثيق االرتباط اعليةف« أن التاريخ عرب واملجتمع الفن كتابه يف هاوزر أرنولد
 البرشية، املجتمعات تطور تالزم ظلت خاص، بوجه والشعر عام، بشكل والفن الدين

 الدين عن والشعر الفن متايز أو بينهام، الفصل اجتاه يف نفسيهام، تطورمها وبالتايل

هبجت عبدالغفور احلديثي، دار الشؤون .ر العريب دراسة موضوعية وفنية، دالروح اإليامين يف الشع  ) ١(
 .١١:م، ص١٩٩٧، ١الثقافية العامة، بغداد، ط

الشعر بمعزل عن الدين، عبداهللا احلامدي، جملة نزوى، مؤسسة عامن للصحافة والنرش : انظر  ) ٢(
 .م١٣/٧/٢٠٠٩، ٢٦:واإلعالن، عدد
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 الكربى، األديان يف ًواضحا هذا يظهر أن ويمكن مستقلة، فاعلية أو ًنشاطا باعتباره
 برشية أو ساموية - بالعقائد اآلداب ارتباط« كان وإذا ،)١(»ساموية غري أو كانت ساموية

ٌرضب ُفاألدب واحلديث؛ ِالقديم يف وثيق ٌارتباط هو - ُيقدم فكر وكل الفكر، من ْ ِّ 
 الدكتور عليه يؤكد مما فإن ،)٢( »أفرزها الذي ِّالعقدي ِالتصور عن صادرة ما، ًرسالة
 التعصب عن بعيدال اجلاهلية الديانات إىل املنتمني تعايش أن املفصل بهكتا يف عيل جواد

 تشمل الدائرة وهذه اجلاهليني، بني الديني للتسامح األوسع الدائرة يمثل كان العقدي
 املوجودة اجلاهلية الديانات من ديانة ّكل أتباع بني التسامح متثل ؛منها أصغر دوائر
 زمن دين َّكل أتباع بني املذهبي الرصاع عىل احةرص يدل ما نفتقد كنا وإذا ،آنذاك

 .)٣(الرصاع ذلك لوجود نفي فذلك ة؛اهلياجل
   إليها، املنتمني تقارب إمكانية ينفي ال ما جمتمع يف الديانات تعدد نفإ« وعليه

 اجلاهلية أخبار من ويبدو ،األفضل إىل املوصل السلمي التفاعل عىل قادرين داموا ما
 ،)٤(»وسلوكه اجلاهيل تفكري عن اًبعيد كان الديني االنتامء إىل عصبالت أن وأشعارها

ّجلهم كان فقد املتحنفني، من كان أنه روي من وحتى  ديانات إىل املنتمني مع متساحمني ُ
 غالبها يف العريب شعرلا نصوص يتتبع ومن ،غريهم عقائد امتهان عن أعرضواو أخرى،

عىل اإلبداع العريب الذي دفع إىل بروز الرموز املسيحية يف الشعر العريب، االتكاء : الرتمجة يف: انظر  ) ١(
هـ املوافق ١٤٢٦ذو احلجة٢٤، األربعاء ٩٩٢٠:حليمة مظفر، مقال، الرشق األوسط، عدد

 .م٢٠٠٦يناير٢٥
وليد قصاب، مقال، موقع األلوكة، .، دجتنيد العقائد املنحرفة يف األدب العريب احلديث) ٢(

 .هـ١٣/١/١٤٣٤ م،٢٦/١١/٢٠١٢
، دار العلم للماليني ومكتبة النهضة،  عيلجواد. د،املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم: انظر  ) ٣(

 .٦/٦٣٣م، ١٩٧٨- ١٩٧٦، ٢، طبريوت وبغداد
، فاروق أمحد سليم، منشورات احتاد الكتاب العرب، املكتبة اإللكرتونية.االنتامء يف الشعر اجلاهيل، د  ) ٤(

 .٤١٣: م، ص١٩٩٨
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 النرصانية كالديانة ًلفظا أو معنى اإلسالمية غري األخرى املعتقدات متس والتي األعم
 النصارى مع أصحاهبا تواصل لديه ويتأكد ،بالتعصب مشوبة غري جيدها واليهودية

 ستكشفه ما وهو ،)١(هلم التقدير من خيفى ال ما وفيها معهم، وتعايشهم اليهود،و
 العقائد، رتفاداس يف الشعر دور إغفال يعني ال هذا أن غري الدراسة، مبحثي يف الشواهد

 يف الدعوة لشعر أقوى وحضور اجلاهيل، الشعر يف اجلاهلية للعقائد قوية مالمح فهناك
 عىل علقت أن بعد إال شهرهتا تنل مل املعلقات قصائد أن كيف ورأينا اإلسالم، صدر
 .)٢(التارخيية الفنية قيمتها فاكتسبت الكعبة جدار

 املجتمع أفراد عاشه الذي يالدين ديالعقائ والتنوع لتعاييشا اإلطار هذا ويف
 ا ومعاشي اًفكري اًتقارب أثمر ذلك أن نلحظ الديني التسامح اللظ وحتت اجلاهيل،
 األمة رصح بناء نحو به وانطلقوا النّسبية، احلدود به جتاوزوا ًتطورا حياهتم به تطورت

 التقارب ذاه تتبع إىل للدعوة سليم فاروق الدكتور دعت الثمرة هذه ولعل األشمل،
 تفيه خاصة بدراسة ًاجدير بكونه الديني اجلاهليني تسامح عن الناتج واملعايش الفكري

 ويؤكد ،)٣(اإلنساين لرتاثهم جديدة رؤية أحفادهم ومتنح ّحقهم، اجلاهليني وتفي ّحقه،
 اللغة مع تعاملوا الرشقيني املسيحيني أن العربية؛ املسيحية تاريخ بحثه يف فرجو بسام
 عند العبادة يف املستخدمة الشعبية لغتهم فأصبحت هلم،  ثقافيا وعاء باعتبارها يةالعرب

 أهنم نجم ميشال الدكتور يؤكد بل ،)٤(بنشاطهم ًوثيقا ًارتباطا وارتبطت معظمهم،
 .)٥(وإنامئها تطويرها يف السبق قصب وحازوا أغنوها،

 .٤١٤-٤١٣:املصدر السابق، ص: انظر  ) ١(
راشد عيسى، مؤسسة جائزة عبدالعزيز .وساطة الشعر يف التسامح الديني واملثاقفة العاملية، د: انظر  ) ٢(

 .٦٩:م، ص٢٠١١بن سعود البابطني لإلبداع الشعري، الكويت، 
 .٤١٩:املصدر السابق، ص: انظر  ) ٣(
 .م٢٠١٣مارس / آذار١٢. ً                                ، بسام فرجو، بحث منشور إلكرتونياتاريخ املسيحية العربية: انظر  ) ٤(
 .٨:املسيحية العربية تارخيها وتراثها، األب ميشال نجم، ط ت بدون، ص: انظر  ) ٥(
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 فهناك التساحمية، شعريةال الدينية العالقة لتلك آخر مثال عىل نقف أن أردنا وإذا
 تأثرت ،والفكرية األدبية املجاالت يف اليهودية الثقافة أن يرى الباحثني من عدد

 اللغوي اليهود نتاج يف واضح التأثر هذاو ،العربية اجلزيرة يف املسلمني بالعرب
 ا حق وااستفاد الذين اليهود واألدباء للمفكرين اًومرجع منهال شكلت حيث ؛واألديب

 ووضعوا املسلمني، نظرائهم علوم من فنهلوا املتسامح، اإلسالمي احلكم بيعةط من
 ،مثيل هلام يسبق مل وتالقح تعايش يف اإلسالمي الديني املعجم من مستلهمني ممصنفاهت

 ومفكرين فالسفة ظهور ا،ًحتديد وإسبانيا املسيحي، بالغرب التسامح هذا نتاج وكان
 ،)١(إهلامهم مصدر شكلوا حيث املسلمني، ائهمنظر عن خيتلفون ال هيود، ومتصوفة

 عربية هيودية ثقافة وجود إىل نشري أن األمهية من« :قوله يف بوزجلو مئري أكده ما وهو
 )اليمني( إىل هاليفي هيودا )األندليس( من الشعراء، أفضل ّطياهتا يف ّتضم مشرتكة،

 وليس والعربية، آلراميةبا مكتوبة اليهودية الديانة معظم بأن ناهيك ،الشبزي شالوم
 يقول كذلكو ،)٢( »غربية كوهنا من أكثر عربية نفسها واليهودية ،األملانية أو بالالتينية

 قطن قد كنعان أرض عن جالئهم بعد شعبنا بني إن« ):احلريزي هيوذا( اليهودي الناقد
 والتفكري بلغتهم التحدث وألفوا ،أوطاهنم يف املسلمني العرب مع منهم الكثريون
 واجلدير ،العربية اللغة يف املوزون الشعر صناعة تعلموا هبم وبامتزاجهم ،بتفكريهم

 املسلمني العرب عند آنئذ املألوفة البالغية األساليب عرفوا اليهود الشعراء أن بالذكر
 .)٣( »أشعارهم وحيلون قصائدهم هبا يزينون كانوا التي

 عيسى الكاحمي، مقالة، ،الوجه اآلخر لرابعة العدوية بن جابرول: هيود هنلوا من اإلسالم: انظر  ) ١(
 .م٢٠١٣ يوليو ١٢،  اجلمعةجريدة الصباح،

مئري ً        نقال عن ، م٢٠٠٨ّ      أيار ،٣:عدد، الغاوون،  أمحد الواصل،١/٢شعراؤنا العرب اليهود   ) ٢(
 .م٢٠٠٤ ديسمرب ١٣ملحق هاجمازين،  ف،معاري  صحيفة،بوزجلو

 الرواق، –، قاسم بن خلف الرويس، اجلريدة ١/٢أثر اليهود يف الثقافة الشعبية يف اجلزيرة العربية   ) ٣(
 .٧:هـ، ص١٤٣٢رمضان ٥م، ٢٠١١أغسطس٥، اجلمعة ١٣٣٢:عدد
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 همتراث مهل حفظ  ثقافيا ًومنجزا  ارخييا،ت ًديوانا بكونه العرب شعر لباكورة واملتتبع
 أن جيد وتفاصيلها؛ العربية احلياة واقع جممل وكشف ،واالجتامعي واجلاميل األخالقي

 اهللا من ًكامال الساموي ضياؤه أرشق الذي اإلسالم ألخالقيات األمم أقرب العرب
 جمتمع أي من للنيل جةحا يف يكن فلم اخللود، له ًمكتوبا الوحيني، بتعاليم ًغنيا تعاىل،

 املوروثة واإلنسانية األخالقية قيمه بكل اإلسالمي الرافد حضور ومع ذاته، إلثبات
 لسان عىل العربية زيمتي صعبال من بقي الشعر؛ سياقات يف وفن ا ًموضوعا واجلديدة

 الولو ،الفرزدقك مسلم شاعر لسان عىل إسالمية وعربية كاألخطل، نرصاين شاعر
 .قرينيه عن هشعر يزمت ما جرير ّتدين

 ال أخرى لديانات واأللفاظ املعاين استخدام فإن احلديث العرص يف وحتى
 أن أو حمضة، دينية جتربة من ينطلق أنه األحوال مجيع يف تعني ال الشاعر يعتقدها
 منه وأفادت ذلك، عىل اتكأت إنام دينية، وخطابات عظات إىل حتولت لديه القصيدة
 وواقعه، الشاعر رؤية مع العنارص هذه تفاعل عىل القصيدة لتقوم فة؛املختل بدالالته
 مفاهيم وتعزيز ،)١(واجلسدية الذهنية الشاعر معاناة بنقل املستخدمة الرموز وتقوم

 توظيف هو وكأنام املجتمعات، يف واملصاحلة للتعايش تؤسس عدة وإنسانية أخالقية
 .والشعر الدين بني املمتدة قةالعال أصل إىل بنا يعود الديني للشعور عاطفي

لديني املقدس يف الشعر مقالة االتكاء عىل اإلبداع العريب، نقال لرؤية كتاب فاعلية الرمز ا: انظر) ١(
 .العريب للدكتور كامل فرحان صالح عن دار احلداثة للطباعة والنرش يف بريوت
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 واستهداف التعبري، وتقنية العاطفة بسلطة يستحوذ أنه الشعري اإلبداع طبيعة من
 ترسيخ يف إمكاناته توظيف عىل القدرة لديه وأن اجلمعي، الوجدان عىل والروح العقل
 يف ًحملقا احلياة، موضوعات تناول يف حريته ًمستثمرا واالعتدال، امحالتس مبادئ

 .حمدد ثقايف إطار يف قوقعته عن وينأى خالهلا، من ويتطور فيتأثر عاملية إنسانية فضاءات
 أنفسهم الشعراء بني بالرضورة خيلق الشعر إن« :عيسى راشد الدكتور يقول وكام

 مشاعر نفسها بالرضورة يبدع كام احلياة، وملعنى للجامل تنترص حرة فنية إنسانية قرابة
 ال اإلنسانية القرابة هذه أن عىل األممية، البيئات مجيع من القراء بني مشرتكة ًوأفكارا
 الشعرية، الفنية اجلامليات تعالق أسميه أن يمكن ما بوساطة إال وجه أحسن عىل تكون

 من ممتعة مجيلة رحلة يف ًتناصا أو ة،حماكا أو تباينًا، أو ًتناظرا، بعض من بعضها وتناسل
 صفحاته بني لوجدنا العريب الشعري تراثنا استطلعنا ولو ،)١(»والتأثري التأثر جدلية
 العرص عن املتخيلة الصورة وجود مع التساحمية العالقات هذه من مرشقة نامذج

 املبالغة، يف غاية الصورة وهذه والوحشية، العصبية عليه غلبت ًعرصا كونه من اجلاهيل
 عن كشف اجلاهيل الشعري فاإلبداع متحيص، أو بحث دون تشكيلها تم حيث

 أحرج يف ومواقفهم الشعراء، ألسنة عىل جتلت معتدلة سامية تساحمية أخالقيات
 اليهودي السموأل موقف النامذج هذه ومن اجلاهلية، احلياة طبيعة فرضتها التي املواقف

 فاستجار باخلطر، حياته هيدد مأزق يف وقع حني الوثني الكندي القيس امرئ من
 وخرج يفع، قد ابن« للسموأل وكان وماله، أهله وأودعه السموأل، بالشاعر الكندي

 نعم :قال هذا؟ أتعرف :للسموأل قال ثم ظامل، بن احلارث أخذه رجع فلام له، قنص إىل

 .٧٢:وساطة الشعر يف التسامح الديني  ) ١(
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َقبلك ما أفتسلم :قال ابني، هذا  أسلم وال ذمتي، رأخف فلست به، شأنك :قال أقتله؟ أم ِ
 فقال عنه، وانرصف قطعتني، فقطعه الغالم وسط احلارث فرضب جاري، مال

 :ذلك يف السموأل
ــــدي إين ــــأدرع الكن ــــت ب ِّوفي ِ ِّ ْ ْ َِ ِ ِ ُ ِ ُ ـــت  َ ـــوام وفي ـــا ذم أق ُإذا م ْ َ ََ ُ ٌَ َّ ََ ِ«) ١(

 التسامح، ملعطيات ًصادقا ًوأنموذجا اجلاهلية، يف الوفاء مرضب بذلك وكان
 تعزيز عىل اجلاهلية شعراء دأب فقد غرو وال العريب، التعاييش وروثبامل والتخلق
 الختالف النظر دون مدائحهم يف السالم إىل والدعوة والتسامح، الوفاء مفهوم

 يف العرب املتحنفني أحد سلمى أيب بن زهري السالم داعية هؤالء أبرز ولعل دياناهتم،
 يف املتحاربني احليني بني عوف نب واحلارث سنان ابن هرم أصلح فحني اجلاهلية،

 عندها تدفقت غطفان، يف السالم ونرشا القتىل، ديات واحتمال والغرباء، داحس حرب
 :فقال السلم، إىل الداعني ومدح احلرب، واستفظع بالسالم، وتغنى شاعريته،

َفأقــسمت بالبـــيت الــذي طــاف  َ ِْ َِّ ْْ َ ِ ُ ْ ـوه من قـريشَ ٍرجـال بنَ ْ ْ ُ ْ َ ََ َُ ِ ِ وجـرهمٌ ُ ُ َ  
َيميـنَا لـنعــم الـسيدان وجدتــام َّ َُ ْ َِ ُ ِّ ْ ْ َِ ِ َِ ٍعلـــى كـــل حــال مـــن ســحيل   ً ِْ ْ َِ َِ ٍ ُ َ َ

 تلك أثر عىل واضحة إشارة يف الديني البعد توظيف من صورة هنا ونلحظ
 سميق فهو السالم، إىل الداعية التساحمية الصورة بناء يف والشعر الدين بني االرتباطية

 بالبيت والديني املكاين التارخيي الرتباطهام- وجرهم وبقريش املرشفة، بالكعبة هنا
 :يقول ثم ًحربا، أو ًسلام ًمجيعا الناس أفضل السيدين هذين بأن -العتيق

َتداركتام عـبـسا وذبيــان بعــدما َ َ ََ ُ َ َْ َ َ ْ َ َْ ُ ً َ ـشم  ْ ِتـفانوا ودقوا بيـنَهم عطـر منْ ْ ُّ َِ َِ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ  
ْوقد ْ ً قلتام إن ندرك الـسلم واسـعاَ َِ َِ ِّ َْ ِْ ْ ُ ُْ ِبامل ومعروف من القـول نـسلـم  ُِ ََ ْْ ُ َ ََ ِ ٍْ ْ ْ ْ َِ ٍ ِ  

 .٢،٢٢/١٢٥األغاين، أبو الفرج األصفهاين، حتقيق سمري جابر، دار الفكر، بريوت، ط  ) ١(

المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - ٢۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 اإلفناء، مرحلة وذبيان ٍعبس قبيلتي بني احلرب وصلت أن وبعد أنه إىل هنا ويشري
 من القتىل ديات دفع بأن ّورصحا املصري، هذا من بإنقاذمها السيدان هذان بادر

 .للجميع والعادل الشامل السالم إىل هبام سيصل الكالم ِّبطيب بادرةوامل الطرفني،
 اعتبار دون اجلاهيل الشعر يف اإلنساين والتسامح الوفاء مفاهيم ترسيخ إطار ويف

 ًوتعامال ،ممارسة الدين جتاوز هأن يؤكد ما األعشى حياة سرية يف فإن الديني؛ لالختالف
 يكرب معد بن قيس يمدح فهو ذلك، من عددةمت ًصورا وثنيته مع فقدم ،اآلخرين مع

 فيقول نفسه، عهد من أعطى ما يومه يف يضيع وال ميثاقه، عىل يقيم ّويف بأنه اليهودي
 :فيه

ــــه ذمــــة ــــضاع ل ٌومــــن ال ت َّ َِ ُ ُ ْ ََ َ ــني ضــامرا  ُ ــا بــني ع َفيجعله َ ِ ٍ َ َ َ َ ْ ََ َ) ١( 

 :فيه فقال للمستجري، بوفائه النرصاين اللخمي املنذر بن األسود مدح كام
ًووفاء َ َ َإذا َ َأجرت ِ ْ َ َفام َ ْغـرت َ َّ ٌحبال ُ َ َوصلتها ِ ْ َ ِبحبال َ َ ِ ِ)٢(

 يزورهم وكان« نجران أسـاقفة عىل يفد كان األعشى أن األغاين صاحب ذكرو
 ذلك إىل األعشى وأشار ،)٣(»نجران ملكا ومها والسيد العاقب ويمدح ويمدحهم،

 :قوله يف
َواهبْبَأِب يِاخنَُت ىَّتَح َــكْيَلَع ٌمْتَح َرانْجَن ُةَبْعَكَو   ـاِ
ُهم ًوقيســا ِاملسيح َبدَعَو َزيدَي ُورُزَن )٤(أرباهبا ُخري ُ

ديوان األعشى .  ما غاب أو هو ما ال تكون منه عىل ثقةخالف العيان وهو: احلارض، الضامر: العني  ) ١(
 .١٠١:م، ص١٩٧٢حممد حممد حسني، دار النهضة العربية، .الكبري ميمون بن قيس، رشح د

 .٥٩:ديوان األعشى الكبري  ) ٢(
 .٦/٣١٤: األغاين  ) ٣(
 .٢٩-٢٢/٢٦ق: األعشىديوان   ) ٤(

المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - ٢۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

 ،بالكعبة أخرى مواضع يف حلف فلقد ورهبم، بالرهبان األعشى حلف ولئن
 بعد r النبي إىل رحل حني فإنه النصارى، نجران ملوك مدح وكام احلج، ومواطن

، يسلم فلم قريش، ردته أن بعد يلقه مل لكن ،املشهورة بقصيدته حهمد اإلسالم روظه
 :قال وقد

ــره ــرون وذك ــا ال ت ــرى م ــي ي ُنب َ ْ َُ َ َ َ ٌّْ ِ َ َ ــبالد وأنجــدا  َِ َأغــار لعمــري يف ال َ َِ ِ ِ ِ ْ ََ َ َ  
ٌلــه صــدقات مــا تغــب ونائــل َِ َِ َ ٌ ََ ُّ َ َُ ــه غــدا  َ ــوم مانع ــاء الي ــيس عط َول َ ُ َ َ ْ َِ َ ُِ َ َ َ  

ْأجـــدك مل تـــسمع  َ ْ َ ِّْ َ ٍوصـــاة حممـــدِ ّ َ ُ َ َنبي اإلله، حني أوىص وأشـهدا  َ ََ َ ْْ َ َِّ ِ ِ َ) ١( 

 بدينهم مرتبطني اجلاهلية يف الشعراء يكن مل« أنه يؤكد الشعري السلوك وهذا
 نجد ونحن حوله، وتدور الدين، هذا من تنبع كثر بقصائد لسنتهمأ يدير ًوثيقا ًارتباطا

 مل والعريب ،دينية بسامت شعرهم يتسم يةواليهود واملسيحية اإلسالم يف الشعراء من قلة
 .)٢( »العملية مزاياه عىل يقترص لدينه تقديره وكان ًكبريا، ًاهتامما الدين يويل يكن

 فالعريب« اجلوار، حسن مبدأ بينهم التعايش تعزز التي العرب أخالقيات من وكان
 إساءته، تحملوي ورشفه، حريمه عىل وحيافظ ًقريبا، أو كان ًغريبا جاره، عىل حيافظ
 القبائل توارثتها صفة وتلك ذلك، عىل يعمل بل اخلري له وحيب هفواته، عن ويغيض
 يقول جارهم، بعزة يتفاخرون كانوا بل ،)٣( »احلارض وقتنا إىل جزيرهتم يف العربية

 :السموأل

                              
 .١٧ق :املصدر السابق  ) ١(
اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، أمحد حممد احلويف، .دالشعر اجلاهيل، احلياة العربية من   ) ٢(

 ..٣٧٧:صم،١٩٧٢
، ١زهدي صربي اخلواجا، دار النارص للنرش والتوزيع، ط.اجلانب اخللقي يف الشعر اجلاهيل، د  ) ٣(

 .٣٠٤: ، ص)م١٩٨٤(هـ ١٤٠٤

٢۰١٤م المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

َومــا رضنــا أنــا قليــل وجارنــا َُّ ََ َ ٌَ ِ َ َ َّ ــل  َ ــرين ذلي ــز وجــار األكث ُعزي ِ َ َ ََ ُ ٌ َ) ١(   
ِّجل بني التأثري كان ّاومل  تسامح فإن ؛والسلوك الفكر بني ًمتبادال اجلاهلية ديانات ُ

 اإلقرارف ّوالتوحد، السلمي للتعايش سبل وجود يف أسهم تعاىل باهللاّ املؤمنني اجلاهليني
 من معلوم وقت يف همبين والنظام األمن نرش يف أسهم ديني التزام مثال احلرم األشهر بحرمة

َّوتسمى الكعبةب طيحت دائم وأمان سالم منطقة وجود جانب ىلإ عام، ّكل َ َاحلرم، ُ  يتتبع ومن َ
 السالم، إشاعة إىل تدعو ّمنظمة هتويد أو تنصري حركة لوجود ًأثرا جيد ال ةياجلاهل أخبار
 تفكري يف أثر هلا كانف احلرب، من ّوتنفر السالم، إىل تدعو نفسها الساموية دائالعق ولكن
  :النصارى قومه يف أنيف بن ُقريط قول الوعي؛ هذا وجود يؤكد ومما ،)٢(موسلوكه الناس

ٍلكن قـومي وإن كـانوا ذوي عـدد َ َ ّ ْ َْ ْليــسوا مــن الــرش يف يشء وإن هانــا  َّ ٍ ْ َِّ َّ َ ِْ ُ َ  
ًجيزون من ظلم أهل الظلم مغفـرة َ َِ ِْ ِ ِ ُ َْ ِْ ْ َ ْ ُ َومــن إســاءة أهــل الــسوء إحــسانا  َْ ُّ َْ ْ ِْ ِ ْ َ ِ  

ـــك مل  ـــأن رب َك َّ ـــشيتهَّ ـــق خل ل ِخيْ ِ َِ َْ ُ َسواهم من مجيـع النـاس إنـسانا  َ ُْ ِ ِ ِ ِ ُِ) ٣( 

 معاين من الساموية اتديانال حتمله بام العرب اعتقاد إىل تشري األبيات هذه ومثل
 األخالق هذه ُعدت حتى باإلحسان، اإلساءة ومقابلة الظلم، وجمافاة ،اهللا خشية

ّحنَي نب جابر فهذا احلرب، دعاة عند ًمثلبا التساحمية   :يقول التغلبي ُ
ــا ــراء أن رماحنَ ــت هب ــد زعم َوق ََ ُ َ ْ َ َِ َّ َْ َْ ِرمــاح نــصارى ال ختــوض إىل الــدم  َ َّ َُ ُ َ َ ُ َ ِ) ٤( 

 ،دار الفكر، يوسف عيل طويل.د: حتقيق ،أمحد بن عيل القلقشندي، صبح األعشى يف صناعة اإلنشا  ) ١(
 .٢/٢٣٠م، ١،١٩٨٧ط، دمشق

 .٤٢٦، ٤٢٢-٤٢١:االنتامء يف الشعر اجلاهيل: انظر  ) ٢(
املرزوقي، نرشه أمحد أمني وعبد السالم هارون، مطبعة جلنة التأليف أبو عيل  ،رشح ديوان احلامسة  ) ٣(

 .٣١-١/٣٠، والرتمجة والنرش القاهرة
، ٢الضبي، صنعة اخلطيب التربيزي، حتقيق الدكتور فخر الدين قباوة، ط  املفضلرشح اختيارات  ) ٤(

 .٩٥٤- ٢/٩٥٣ م،١٩٨٧، دار الكتب العلمية، بريوت
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 رماح حال كان وكذلك الدماء، إىل رماحهم ختوض ال نصارى جابر قوم كان فقد
 بعقيدة التزموا من وجود ينفي ال ذلك ولكن ،النصارى العرب من وغريهم الغساسنة،

 يف نجحت بتنوعها اجلاهلية الدينية االنتامءات أن نجد هنا ومن .والوئام لتسامحا
 باهللاّ اإليامن وشيوع بينهم، الديني التسامح سيادة ذلك عىل ّودل اجلاهليني، حياة تطوير

 .)١(ّواحلق والعدل السالم عن دينية مفاهيمب تأثرهمو السالم، إىل دعوهتمو الواحد،
 التسامح أخالقيات تزل مل اإلسالمي، الترشيع انبثاق بعد الدعوة صدر ويف

 بعدف اإلسالم، وأهل الرشك أهل بني املتأزمة املواقف قسوة تتحدى املوروثة واالعتدال
 لقي ما ثقيف من لقي وقد ،الطائف من حارثة بن زيد وبصحبته ،r حممد النبي عودة
 بن املطعم إىل خزاعة من ًرجال أرسلف حراء إىل وصل باحلجارة، ورضب إيذاء من

 ،وقومه بنيه ودعا نعم، :املطعم فقال جواره، يف اًوزيد r اًحممد يدخل أن يسأله عدي
 حممد فدخل ًحممدا، أجرت قد فإين ،البيت أركان عند وكونوا ،ّالسالح تلبسوا :فقال
r، عىل عدي بن املطعم فقام ،احلرام املسجد إىل انتهى حتى حارثة بن زيد ومعه 

 حممد فانتهى ،منكم أحد هيجه فال ًحممدا، أجرت قد إين قريش معرش يا :فنادى راحلته
r وولده عدي بن واملطعم ،بيته إىل وانرصف ،ركعتني وصىل ،فاستلمه ،الركن إىل 

 عدي نب املطعم كان لو« بدر أسارى يف r حممد النبي قال ذلك ألجلو ،)٢(به حميطون
 قبل الوثني دينه عىل مكة يف تويف وحني ،)٣(»له لرتكتهم النتنى هؤالء يف كلمني ثم  حيا

 :يبكيه س ثابت بن حسان قال سنة، وتسعون نيف وله ،بدر غزوة

 .٤٢٨:االنتامء يف الشعر اجلاهيل: انظر  ) ١(
الطبقات الكربى، أبوعبداهللا حممد بن سعد بن منيع الزهري البرصي، دار صادر، بريوت، : انظر) ٢(

١/٢١٢. 
مصطفى ديب . د: حتقيق، حممد بن إسامعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، اجلامع الصحيح املخترص  ) ٣(

 /٣ج(، )٢٩٧٠(، رقم احلديث )م١٩٨٧(هـ ١٤٠٧، ٣، ط بريوت، دار ابن كثري، الياممة،البغا
 ).١١٤٣ص
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ــوم  ــيد الق ــابكي س ــني ف ــا ع ِأي ْ ّ ْ ََ َْ َ َ ِْ ُ َ َ
ِ

ــه فاســكبي ــدمع وإن أنزفت ِب ُِ ٍْ َْ ْ ِْ ِ َ ْ ََ ِ ــَ   َماَّد ال
ــشعرين كلــيهام َوبكــي عظــيم امل َ َِ ْ ْ َ َ ََ ِ ِِ ْ َّْ ــاس معروفــا لــه مــا  َ َعــىل النّ ُ َُ َْ ً ِ َ َتكلــام َ ّ َ َ  

ل ِفلو كان جمد خيْ ُ ْ ٌَ َ ََ ْ ًد الـدهر واحـداَ ّ ُِ َ َ َمن النّاس أبقى جمـده اليـوم  ْ ْ َ ُ ْ ْْ ُ ْ َ َ َ ِ َمطعـام ِ ُِ ْ  
ُأجرت رسول اهللاِّ منْهم فأصبحوا َ ْ ُ ََ َ ْ ُ َ ِْ َ َ ــى مهــل  َ ٌّعبيــدك مــا لب َِ ُ َّ َ ِ َ وأحرمــاَ َ ْ ََ) ١( 

 تضحيته له اًمقدر  وثنيا رجال يمتدح األول اإلسالم شاعر أن كيف نلحظ وهنا
 رجال املطعم كون الرثاء عن حسان يمنع فلم ،r اإلسالم رسول من الرجويل وموقفه

 .اإلنساين الشعري موقفه يعيب جمتمعه يف موقف أي ُيسجل ومل الرشك، عىل مات
 قصة والرمحة التسامح عاطفة استثارة يف الشعر أثر عىل ًأيضا البارزة الشواهد ومن

 املسلمون أهدر حتى شعره، يف r ًحممدا للنبي أساء حني إسالمه قبل زهري بن كعب
 وطلب فلقيه والتسامح، الرمحة نبي قلب شعره بعاطفة يستميل أن كعب فاستطاع دمه،
 :فيها قال التي اخلالدة الميته يديه بني ًمنشدا العفو منه

ــه ــضاء ب ــور يست ِإن الرســول لنُ ِ ُ ْ ٌ ََّ َ ُ َ َ َّ َوالعفو عند رسـول اهللاِ مـ  ِ َِ َ ِ ُ َ ُأمولَْ ُ ْ) ٢( 

 دليال وكان اإلسالمي، املنهج يف التسامح روح عن ًصادقا ًتعبريا ذلك كان لقد
 .اإلساءة عظم مع بالعفو للظفر الوجداين وتأثريه الشعر مكانة عىل

 اإلسالم أمة تعيشه كانت الذي التسامح حقيقة جسدوا الذي الشعراء ومن
 املجاورة البادية ويف البرصة، يف عاش الذي النرصاين رؤبة بن العجاج الراجز الشاعر

 مع فحارب لألمويني، ًمواليا وكان .أمية بني عهد يف ثم الراشدين، اخللفاء أيام هلا

 .١/٣٨٠ ،آنالسرية النبوية، عبدامللك بن هشام بن أيوب احلمريي، مؤسسة علوم القر: انظر  ) ١(
عبدالرمحن بن  :، حتقيقحممد بن عبد الوهاب بن سليامن التميمي، r خمترص سرية الرسول :انظر  ) ٢(

، مام حممد بن سعود، الرياض، اململكة العربية السعوديةجامعة اإل: نرش، نارص الرباك وغريه
١/٢٢٧. 

المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - ٢۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

 بعض الشعراء مع وحرض .حلروهبم أوصافه من يستدل كام دولتهم أعداء جيوشهم
 ندر، ما إال شعره يف النرصانية واملضامني الرموز عن عزوفه ومع األدبية، جمالسهم
 :بقوله r اإلسالم نبي ذكر منه  إسالميا ًمضمونا رجزه يف نلحظ

ــري ــاره اهللا اخل ــدا واخت ْحمم َ َ َِّ ُ ََ ًْ َ ْفـــام ونـــى حممـــد مـــذ أن غفـــر  ُ ُ َّ ََ ْ ْ ََ َ ٌ ََ ُ َ  
ْله اإلله مـا مـىض ومـا غـرب َ َ ََ َ ُ َُ ِ ْأن أظهر الـدين بـه حتـى ظهـر  َ ََ َ ََ ْ َّْ ِِّ ِ َ َ) ١( 

 ويوم وأعامله، اخلالق فيها وصف الذي قوله س ةهرير أبا أنشد العجاج إن وقيل
 :وأهواله احلساب

ـــت ـــذي تعل ْاحلمـــد هللاِ ال َ َُّ َ ْ ْبـــــأمره الـــــسامء واســـــتقلت  َ ََّ َ ْ ُ َّ َْ ِ ِ َ ِ  
ــت ــا تغي ــه األرض وم ْبإذن ََّ ََ َ ُْ َ ِِ ِ ْ ْأرســـى عليهـــا باجلبـــال الثبـــت  ِ َّ ُّ ِ ِ ِ َ َ َ ْ َ  

 .)٢(حلسابا بيوم تؤمن أنك أشهد :قال إنشاده هريرة أبو سمع فلام
 وال مبادئه، متثلوا أهنم النصارى الشعراء لدى اإلسالمية املعاين شيوع ّمرد ولعل

َعلم ما إذا سيام ِ  فكان األموي، العرص يف اإلسالميني الشعراء خالطوا منهم ًكثريا أن ُ
 القيم هذه مثل قيمة أيقنوا أن بعد وبمبادئهم، وبأخالقهم هبم يتأثروا أن عليهم ًلزاما
 ولو اآلخرين شتم عن ينهى العجاج نرى حني نعجب ال ولذا الرتبوية، القيةاألخ
:فيقول دينه غري عىل كانوا

ــتم ال ُأش ُ ْ ــرء َ َامل ْ ــريم َ ــسلام َالك ِامل ْ َأرى َوال  ُ ــتم َ َش ْ ــربيء َ ِال ِ ــنَام َ َمغ َْ  
 يشتم ال فالشاعر بعضا، بعضها الساموية الديانات احرتام عىل تدل األبيات وهذه

 بن يوسف بن عبد املسيح بن رزق اهللا: شعراء النرصانية، مجعه ووقف عىل طبعة وتصحيحه: انظر  ) ١(
م، ١٨٩٠، مطبعة اآلباء املرسلني اليسوعيني، بريوت، )هـ١٣٤٦: املتوىف(يعقوب شيخو 

٢٣١-٨/٢٢٨.  
 .٢٠/٣٦١:األغاين: انظر  ) ٢(
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 أنه ذلك وراء والسبب دينه، غري دين إىل انتامئه مع له ًاحرتاما املسلم الكريم اإلنسان
  .)١(ًمغنام أو ًمكسبا يعد ال الربيء اإلنسان شتم أن يرى

 أمجع الذي ّاهلجاء احلطيئة حال من كان ما ومعانيه الديني التسامح مظاهر ومن
 وحني بإسالمها، املتمسكة لالقبائ وهجا ارتد، ثم أسلم فقد إسالمه، رقة عىل الرواة

 يعتذر ثم وهجاه، إال ًأحدا ترك فام شعره، غرض كان اهلجاء أن غري لإلسالم، عاد ُأرس
 الزبرقان هجائه بعد فيقول عذره، لقبول ذريعة والتسامح للمودة اإلسالم دعوة ًمتخذا

 :بدر بن
ـــي ـــون بين ـــسلام فيك ـــأك م ِأمل َ َ َ ًَْ ْ ُِ ُ َ ــــودة و  َ كم امل ــــنَ ُوبي َّ َ ْ َ ََ ُ ُاإلخــــاءُ َ ِ  
ــم حــسبا ولكــن ــم أشــتم لك ْفل َ ً َِ َ َ ََ ْ ْ ُْ ُْ َ ُحدوت بحيث يـستمع احلـداء  َ ُ َ َْ َ ُ َُ ُ َ ْ َُ ِ  

 الديني؛ التسامح لغة يوظف نجده احلطيئة تدين يف املتقلب السلوك هذا ومع
 عنه ليعفو بدر، بن الزبرقان هجاء بعد حبسه حني وحزمه شدته مع الفاروق ًمستعطفا

 :قوله بعد
َمــاذا ت َ ــذي مــرخَ ٍقــول ألفــراخ ب ٍَ َ ِ ِ َْ ُمحر احلواصل ال ماء وال شـجر  ُُ ٌ َ ََ ََ ِ ِ ِ ْ ُ  

ٍألقيت كاسـبهم يف قعـر مظلمـة َِ ُ ِْ ْ َِ ْ ُ َِ َ َ ُفاغفر عليك سالم اهللا  َ َ َ َْ َ ِ ُ يا عمـرَ َ ُ َ) ٢( 

 كان« حيث األموي، العرص يف بارزة شعرية ظاهرة النرصاين األخطل ويمثل
 والصليب اخللفاء عىل دخوله عليه والدليل البرشي، ءاحليا فيه ُيعمل ال بدينه جياهر

                        
شعر احلكمة عند الشعراء النصارى يف العرص األموي من منظور إسالمي، منذر ذيب كفايف، : انظر   )١(

م، ٢٠١٠، ٢واألدبية، اجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا، السنة األوىل، عددجملة الدراسات اللغوية 
 .٢١٠،٢٠٨:ص

شعر املخرضمني وأثر اإلسالم فيه، حييى اجلبوري، مكتبة النهضة، مطابع اإلرشاد، بغداد، : انظر   )٢(
 .٢٤٥-٢٤٢:، ص)م١٩٦٤(هـ ١٣٨٤، ١ط
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 مل جرير سيام وال الشعراء، أقرانه هجاء أن كام عالنية، محله من خيجل ال صدره عىل
 منه ونجا أبى، باإلسالم يدين أن عبدامللك اخلليفة عليه عرض وملا القبيل، هذا من يؤثر

 :قوله الالمية يدتهقص يف ينشد عبدامللك بن هشام وسمعه هزلية، بأبيات
ْوإذا افتقرت إىل الـذخائر مل جتـد َ َِ َ ْ َ َّ َ ْ َِ ِ َ ِ ِْ ــامل  َ ــصالح األع ــون ك ــرا يك ِذخ َ ًْ َ ِ َ ُِ َ َُ ُْ  

 ًمسلام زالت ما املؤمنني أمري يا :له فقال اإلسالم، هذا مالك، أبا لك ًهنيئا :له فقال
 أبا يا له فقال األخطل، إىل جاء شيبان بني من رجال أن ًأيضا ويروى ،)١(»ديني يف

 جتمعنا والعداوة، احلرب واتصال العشرية، افرتاق من تعلم بحيث كنا وإن إنا :مالك
 ًجريرا، هجوت قد إنك :فقلت كذبت، فام هاته :فقال ًنصحا، عندي لك وإن ربيعة،

 ينقبض بام لسانه يبسط أنه سيام وال ذلك، عن غني وأنت الفرزدق، وبني بينه ودخلت
 قبله، والنبوة فيهم وامللك بمثله، مرض سب عىل تقدر ال  سبا ربيعة ويسب لسانك، عنه
 مرادك وعرفت نصحك، يف صدقت :فقال ومهارته، مشارته عن أمسكت شئت فلو

 يلبسهم بام مرض دون خاصة كليب إىل ألختلصن والقربان فوالصليب رمحك، وصلتك
 به مر إذا الصليب، حقو يبايل ال بالشعر العامل أن أعلم ثم عاره، ويشملهم خزيه،
 بمرض املساس اتقى األخطل نجد وهنا ،)٢(نرصاين أم قاله أمسلم اجليد السائر البيت
 صفو يقلق فيام الوقوع بمغبة ووعي إدراك وهو الدينية، اخلطوط يتجاوز أن خشية

 .اإلسالمية اخلالفة ظالل يف قبيلته مع هبا ينعم التي والتعايشية التساحمية األجواء
 الكبري االنفتاح إثر الديني التسامح ظاهرة اتسعت العبايس العرص جاء اوعندم

 أكثرهم دخلف ،الثقافةو واملصاهرة السكن يف هبا متزاجالوا األخرى، ألمما عىل
 ،ومساواة عدل من للناس يكفل بام ونعموا العرب من بأهله وامتزجوا اإلسالم،

 .١٧٢-١٧١: شعراء النرصانية   )١(
 .٣٠١-٨/٣٠٠:األغاين   )٢(
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 بفضل العريب املحيط عم ندمجا عربال غري من املوايل من اإلسالم يعتنق مل من حتىو
 وبني بينهم فتحت وبذلك .دينية وحرية اجتامعية حقوق من هلم سالماإل رشعه ما

 عباسال بني خلفاء واستطاع  كلها، احلياة شؤون يف الوثيق التعاون أبواب املسلمني
 املفتوحة، ضاألر بامتالك يبلغوه مل ًقويا ًامتزاجا حيدثوا أن املنفتحة املتساحمة بسياستهم

 إسحاق أبا ذلك عىل مثاال ولنرضب ،)١(والتعدد والتنوع االختالف باحرتام بلغوه إنام
 الديلمي، بختيار الدولة معز الدين لعز ببغداد نشاءاإل كاتب الصايب هالل بن إبراهيم
 ذاعو ،والشعر والبالغة الكتابة صناعة عليه غلبت الذي املبدع ذلك ،العبايس واخلليفة

 نساك ومن الصابئة دين عىل كانو ،مكانته وعلو البالغة يف زمانه نادرة وأصبح صيته
 وامللوك اخللفاء أن وحيكى مذهبه، عىل حماماته ويف ديانته، يف واملتشددين دينه أهل

 عرض بختيار الدولة عز إن حتى حيلة، بكل فأداروه اإلسالم، عىل أرادوه والوزراء
 هذا ومع الكالم، ملحاسن هداه كام لإلسالم، تعاىل اهللا هيده فلم أسلم، إن الوزارة عليه
 يصوم وكان يدبجها، التي ّالرسمية الرسائل يف ًكثريا به ستشهدوا القرآن، حفظ فقد

 هذا يكن ومل ،خدمة أرفع األكابر وخيدم عرشة، أحسن املسلمني ويعارش رمضان،
 :يقول ا؛هب االعتزاز شديد كان بل نفسه، يف قدره من حيط التسامح
ـيِمَ أِّينَ أُلطانُّ السَمِلَ عْدَقَو ــِاتَكَو  ُهنُ ــسِايفَ الكــُهُب ــَوُ املُيدِدَّ ال   ُقَّف
َ هبـٌنيَ عُهَي لِنْيَعَو  ُهُظـْفَ لَِيظْفَلَ وُاهنَْمُ يَاينَْمُيَف   ُقُمـْرَ يُرْهَّلـدا اِ

 الريض، بالرشيف وثيقة إخاء صلة لتوطيد الصايب التسامح أجواء محلت وقد
 :الرشيف قول ومنها ،واألشعار الرسائل معه يتبادل
ــَر  ًةَلفـِإَا وًسْنُ أِيهِى فَاوَسَ تٌاءَِخإ ــِض َيع ص ــَ رْوَ أٍاءَفُ ــُيعِض َ لب   ِانِ

جملة ، جملة الرتاث العريب، خلف حممد جراد. د،التفاعل الثقايف واحلضاري يف العرص العبايس   )١(
 .٨٠: عدد،دمشق،فصلية تصدر عن احتاد الكتاب العرب
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َمتــ ــَلبَ قَجَازَ ــَان ــُ أَاجَزِا م   ٍةَّوُخ
 

ـــَو ـــويبُ طُّلُك ـــة أَ غِل َاي ـــً   ِوانَخ
 :فيها لاق قصيدة يف خالله وبكى الريض، الرشيف رثاه ببغداد تويف وحني 

ــِلَعَأ ــن محْم َت م َ َ ــَ ــُل ىل َوا ع
َِ

ـُياءِا ضـَبـَ خَيفَ كَتْيَأَرَأ   يِاد النَّ
َل هَبَج ِر يفَ خـْوَى لـَوٌ ِّ الـربَّ ـــ َ ـــْقَ وْنِم ـــَتُ مِهِع ـــادَْز األَعِابَت   ِب
ـْهَ رُقَلـْغُ يَسحقِو إُبَذا أَه   يِادَ فــْوَ أٍِعانَ مــْوَ أٍدِائــَ ذْلَهــ  ُهنُ
َري جـَ غِانَوْلُّالسِ بُبْلَالقَو  ٍةَيلِخَ بُْريَ غَكْيَلَ عَوعُمُّ الدَِّنإ )١(ِوادُ

 عن بحق يكشف ًوصدقا عاطفة النص من يقطر الذي اإلنساين الشعور وهذا
 وإن مستحيل، غري أمر والتصالح التعايش أن ويؤكد وواقعيته، التسامح مفهوم

 .العقائد اختلفت
 املسلمني العلامء عقول أشغلت ثقافية ظاهرة اإلسالمي الصويف فكرال ويعد

 تقارب بسبب ًبالغا ًتأثرا باملسيحية الصويف العرفان تأثر حيث ًمعا، آن يف الغرب وعلامء
 :الششرتي يقول ،)٢(بينهام الفكري اإليامين الشعور

ِتأدب بباب الدير واخلع به النَّعال ِ ِ َْ َ َ ْ ََّ ِ ِّ ْوسلم عىل الرهبان واحطط هبم رحال  َِ ْ َ ََ ْ ُّ ْ َِ ِ ْ ُ ِ َ َ ِّ) ٣( 

 إىل النرصانية الرموز توظيف يف اجلرأة الصوفية العقلية أنتجته ما عىل يلحظ ومما
 للتهم مرمى الشعرية صالشخو هذه جعل مما معانيها، طقوس يف الذوبان درجة

 ولو التأويالت، وال هلم، تشفع التعبري حرية حجة تكن ومل بالقتل، والعقاب بالزندقة،
 الدكتور عدها التي الشطحات هذه لتسوغ الديني بالتسامح تتعلل شعرهم روح كانت

 .٢/٢٨٧: للثعالبييتيمة الدهرو ،١/٢١:  البن خلكانوفيات األعيان: انظر سريته يف   )١(
 .٣٩:ينيوساطة الشعر يف التسامح الد  )٢(
م، ١٩٧٨الشعري عند الصوفية، عاطف جودة نرص، دار األندلس، دار الكندي، بريوت، : انظر  )٣(

 .٤٧٧-٤٧٦:ص
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 ،)١(»املسلمني العرب عند الديني التسامح عن التعبريية املظاهر وأشجع أهم« عيسى راشد
 السلطة به تلحقه لعقاب ًجتنبا ورثه الذي بالدين ًحمتفظا يبقى الشاعر إن« بقوله بررهاو

 دين يوحيها إيامنية لذة جتريب يف الواسعة الذكية حريتها متارس خميلته لكن الدينية،
 .)٢( »الكناية وأساليب امللغزة والثيامت الرمزية بالشفرات ذلك حيقق وهو آخر،

 اجلزيرة يف الوارفة العريب الشعر دوحة فيه نمت الذي املكان دائرة من حتولنا إذاو
 هذا تصور التي ّالتقليدية املصادر فسنلقى األندلس تاريخ لنستطلع حوهلا، وما العربية
 بدت حتى ،قرون ثامنية حوايل طيلة واهلالل ّالصليب بني املعارك من سلسلة التاريخ
 األحداث عىل ّاملؤرخني تركيز خالل من اإلسباين بالنّرصاين األندليس املسلم عالقة

ّالرسمية  ساحة يف ّإال بالنّرصاين يلتقي ال املسلم وكأن ،ّوكراهية وبغض حقد عالقة ّ
 لنا ّيقدم ال فهو ،مجلته يف اًصحيح هذا كان نإو ،ّالسيف لغة ّإال بينهام لغة وال ،الوغى
 بعض عىل اًمتام يقض مل ّسالميةواإل ّالنّرصانية ّامللتني بني فاالختالف ،شااملع الواقع

 يقول ،)٣(والتسامح ّاحلب من ًقيام ُلتعانق ؛اإلنسانية النفس فيها تسمو ّالتي الفرتات
 حيظ مل األرض من قطر ّأي يف مغلوب شعب ّأي ّإن« برييس هنري ّالفرنيس ملسترشقا

 العهود تطبيق يف ّجتىل تسامح من املسلمني حكم ّإبان اإلسباين الشعب به حظي بام
 .)٤( »الكريم العيش يف كاملة حقوقا الكتاب ألهل أعطت ّالتي ّاإلسالمية والقوانني
 ،ذلك عىل واضحة أمثلة من - الوجدان لغة وهو- الشعر ّيمكننا راماملض هذا ويف

ّاملادة رحتط حيث ّالشعرية ّ  ّالصلح وعقد ّالعدو مع السلم ّقضية األندليس العرص يف ّ

 .٤٣:وساطة الشعر يف التسامح الديني  ) ١(
 .٤٤:املصدر السابق  ) ٢(
ّ                                     املجتمع األندليس بني التعصب والتسامح:انظر   )٣( ّ                       من خالل املادة الشعرية ّّ  جملة األندلسمجعة شيخة، .، دّّ

 .م٢٠١١شتاء -، خريف١:الرقمية، مركز دراسات األندلس وحوار احلضارات، عدد
 .٥:م، ص١٩٨٢ ، بريوت،ّ                                تاريخ افتتاح األندلس البن القوطية: انظر   )٤(
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 احلقبة هذه يف هبا ُيمدح خصلة ّأهم أعدائه مع ّالسلمب ملمدوحا قبول وأصبح ،معه
 يوسف هممدوح يف اخلطيب ابن لوقي ،باألندلس اإلسالم دولة تاريخ من األخرية
صيحة تلك ًمعززا األول  :ّالديني سندهاب التساحمية النّ

ِوإن هــــم جنَحــــوا للــــسلم  ْْ ِّ ُِ ُ َ َُ ِمنْهـَا بمـستحكم األسبــَاب والعلـقِ َ َ َ ِْ ْ ْ َُ ِِ َ َ ِ  
ح هلـا بكتـاب اهللاَِّ مقتديــًا ِفاجنَ َِ َْ َُ ِ ِ َ ْ ِ إذ ذاك واستبق فال من ظباك بقـي  ْ َِ َ ْ ْ ََ َُ َ َ ْ ِ َ ْ ِ) ١( 

 جعله ّللسلم ّحبه ّوإنام ،فقط النّصارى وبني بينه ّالصلح عقد حياول ال املسلم واألمري
 فإذا ،املنطقة كامل يف األمن ّليستتب ؛أنفسهم ّالنرصانية أمراء بني البني ذات بإصالح يقوم
 االحتكاك ّأن وجدنا ّالطوائف ملوك عهد يف األعىل ّالثغر منطقة إىل املثال سبيل عىل نظرنا
 ّالنّرصانية املنطقة هذه إمارات بني احلياة وفرضت ،ًكبريا كان والنّصارى املسلمني بني

 ابن قاهلا ّالتي ّاملدحية القصائد بعض يف نالحظه ّالسلمي التعايش من اًرضب ّواإلسالمية
 ،األعىل الثغر عاصمة رسقسطة ِحكام جتيب وبني هود بني أمراء مدح يف ّالقسطيل ّدراج

 ،أنفسهم نصارىال األمراء بني البني ذات إصالح يف اًجهد يأل مل حييى بن ُنرضامل فاألمري
 فردلند ابن :النّصارى أمراء من أمريين بني املصاهرة لعقد حفل تنظيم إىل األمر به ووصل

ّيزوج أن أساس عىل برشلونة قومس رايمند وابن قشتالة ُملك  ابن إىل ابنته األخري هذا ُ
ُعقد وما ،ّاألول  ّالنية عىل وبرهان ،فيه ثقتهم عىل ُدليل ّإال ُشاهدها واملنذر املصاهرة هذه َ

 :دراج ابن يقول ،)٢(ّوالصدام القطيعة ّحمل بينهم والوئام ّالسالم إحالل يف
ُوجنَحـــت للـــسلم التـــي جنَحـــوا َ ْ َ َِ ْ ِّ ــار  َ ــاد خي ــضاء ربــك يف العب ُهلــا وق َ َُ َ ّ َِ ِ ِ ِ َ َ َ ََ
ــدى ــرب امل ــد ق ــستبقني ق ــأتوك م َف ْ ََ َ ََ ُْ ْ َُ ِ ِ ـــ  َ ـــضمـارِم ـــل امل ــــك وذل ُنْهم إلي َ ْ ِ ِّ ُ َ ُ
َآيــات نـــرص يف الــورى بـــسيوفها ُ َِ ُ َ ِْ ٍِ َ ـــار  ُ ـــَن الكف ــداة وآم ـــن اهل ُأم َّ ُ َ ُُ َ ُ ِ)٣(

 .٢/٢٤٨م،١٩٩٤ ، تونس،مجعة شيخة.  د، الفتن واحلروب:انظر   )١(
ّ                                    املجتمع األندليس بني التعصب والتسام:انظر   )٢( .حّّ
ييق حتق،ّ               ديوان ابن دراج   )٣( ّ   حممود عيل مك   .١٢٧:م، ص١٩٨٣ ،٢ ط،ّ           
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 .السالم بتحقيق كفيال عقدا ُواألحبار ّالرهبان شهدها ّالتي املصاهرة هذه وكانت
 شعرنا فضاءات يف التسامح دائرة عن البحث إطار يف نجد احلديث العرص ويف
 كل بني للتسامح الدعوة يف استشهاده تالزم شوقي أمحد الشعراء أمريك ًشاعرا احلديث

 الواحدة القصيدة يف واملسيحية إلسالما من كل يف الصلة ذات واألفكار النصوص من
 :قوله يف كام الواحد، البيت أو

ــدِع ــُي ــَ أُعيــدَ وِسيحَ امل ــَ أَدَْمح ــــَارَبَتَي  الَبْق ـــــاءَضَ وِانَي ـــــاالََمجَ وًةَـ   ـ
ــ ــِ إُـيالدِم ِان وَسْح ــٍدَدْؤُ ســُةَرْجــِهٍ ــْدَق َريا وَ غ ــهّ ــَج ــِةَيطِسَ الب )١(االَ ح

 بالدعوة مفعمة لغة يف فيقول ،البلقان يف احلرب أشعلوا بالذين مثال يندد ونراه
 :كاملسيحية الساموية الديانات إليه دعت الذي للتسامح

ــسِع ــَي ــَ رَكُيلِبَى س َحمَ وًةَْمح ـــةَّبَ   ُمالَســــَ وٌةَصمِ عــــَنيَاملَ العــــِيف  ًـ
)٢(ُماَ واأليتــِ عليـهُان الـضعيفَهـ  اًءَ وال امـرِءمــاِّ الدَاكَّفَ سَنتُا كَم

 معاين نرشت التي احلديث العريب الفكر رجال من فئة َّأهم املهجرون ويعد
 وجدنا لذا ،)٣(األدب يف ًكبريا ًنصيبا لذلك وجعلت الدين، يف والتسامي التسامح

 أن ًمؤكدا الديني، واالعتدال التسامح معاين من ًعددا شعره يف يكثف فرحات إلياس
 العلامء خياطب وكان الواحد، والشعب الواحد البلد أبناء بني تفرق أن يمكن ال األديان
  :بقوله الدين ورجال

 .١/١٨٦أمحد شوقي األعامل الشعرية الكاملة، دار العودة،    )١(
 .١/٢٣٤: أمحد شوقي األعامل الشعرية الكاملة   )٢(
فرحات، حسن جميدي وطيبه كشوهي، فصلية  إلياس أشعار يف الديني دراسة التسامح: انظر  ) ٣(

 .٧٤:هـ، ص٣،١٠/١١/١٣٩٠:، السنة١٢:راسات األدب املعارص، العددد
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كم ــنَ ــق دي ــة التفري ــوا آل ُال جتعل ِ ِ َّ َ َ ُفالدين عن وصمة التفريق معـصوم  َ َ َُ ْ ْ َ ْ ُِ َّ ِِّ َ َ) ١( 

 الفخر إىل هلا وتقديسه للعروبة فرحات حب يتحول أن الطبيعي من وكان
 لإلسالم، متجيده يف يبدو وهذا الوحدة، يف كبري أثر من له ملا باإلسالم، واالعتزاز

 :يقول
ـــ ـــىل ٌالمَس ـــالم َع ِاإلس ـــام ِ َأي ـــده َ ُجم ُ ٌطويـل  َ ٌعـريض َ ُيغمـر َ ُ ْ َاألرض َ َوالــسام َ َّ  

ــــام َن ــــت َ م ْفنَ َ ــــه ِيف َ ِظل ــــة ِِّ ٍخــــري أم َّ ُ ُ ْأعــدت  َ َّ َ ِلنــرص َ ِّاحلــق ِ ًســيفا َ َومــرقام َ ْ ََ َ)٢(

 اإلسالم، عىل الثناء حرية اإلسالم بغري يدينون ممن للمهجريني أتيحت كانت وإذا
 جيمعهم املسلمني بني عاشوا الذي العرب الشعراء من عدد فهناك الكريم، ورسوله
 الشعرية التجربة هذه غامر خوض عن الديانة اختالف يمنعهم ومل الواحد، الوطن
 وصفي املسيحي السوري الشاعر إن بل الساموية، دياناأل بني التسامح مبدأ عىل ًتأكيدا
 استفتحف نفسه، يف حلاجات مداهنتهم أو املسلمني، بمجاملة يوصف أن افخ قرنفيل

:فقال ،r اهللا رسول مدحه وتربير نفسه، عن بالدفاع قصيدته
َـاعر نـــَشــ: َقولــونَ يْدَقــ ــُي  اينْرصٌ ــُلِرس ــانَّبُ احل ــذاب البي ِ يف ك ِ ِ  
ــَغَتَي ــنَّ ــَّوى الرَى ه ــذَ و،ِولُس   ِرآنُ القـــَنِى مـــَـدُ اهلـــِـثاقِبـــْانِب  يِهي

  )ِاينَجدِو ال( ُالشعرَو ًياءِر وهاُدَحي َةَّيِوَالق َةَهَْباجل يِحَـتنَْي
ــ  ــولَّوا والرُبَذَك ْ ملِس ــَ ْ جي َر يَ ــاِ   ِاينَسِ لـــَّنَكـــَ الـــذي أِالفِـخِبـــ  ًوم

ــ ــَراءَا تَم ــْي ِت ب ــََواهلُ ِف مِائَط  ِاينَقَ ســْلَى ب   اينَقَا سَى مََو واهلِّبُ احلْنٌ
ـــ َأوع ـــَ َـار ع ـــى يَ فَىلٌ َت ـــً ٌّريبـُْع ـــَغَ تْنَأ  ِ ـــسِـى بنَّ   ِاينَنْـدَ العـــِدِّيَّال

 .٧٧:املصدر السابق: انظر  ) ١(
 .٧٨-٧٧: السابق: انظر  ) ٢(
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)١(ِانََواهلَو وىاهلـَ ِلمةُظ ْنِم ِقَّالرش ذاَه َذِنقُم ُسولَّالر َسْيَل ْوَأ

 مع تواصله من اًكثري شاؤول أنور اليهودي العراقي الشاعر قرحية لنا تحفظ كام
 من عدد تكريم يف بقصائده شارك فقد خمتلفة، مناسبات يف العربية الثقافة رموز

 ديباأل ُاعتقل وعندما العرب، الزعامء من ًعددا ورثى ،والنصارى املسلمني الشعراء
 وأشار ،اًكثري أعجبته شعرية برباعية الداخلية وزير إىل بعث برصي، مري واالقتصادي

 لوشاؤ يقول .برصي مري عن اإلفراج يف ًسببا وكانت ،"اجلمهورية" جريدة يف بنرشها
 :رباعيته يف

ــُ كِْنإ ــت م ِن ــُ مْنُ ــَى قَوس َين حمِ دِِّلظِ بُقيمُا املَنَأَف ِيتَيدِقَع  ُتْسَب ُ   ِدَّمـِ
ــَ كِ القــرآنُةَالغــَبَو  يلِئْوَ مـْتَانـَ كِسـالمِ اإلُةَحَامَسَو   يِدِرْوَ مــْتَان
ــ ــَم ــَالَا ن ــُ حْنِ م ــةِّب ِي ألم ــَ أّ َكـوين عــ  ٍدَْمح ْ ِىل ديـن الكلــيمَ ِ َ ِبــدَعَ تِ   يُّ
َّاك الـسَّيَ ذُّلَظأَس ِت يفْدِعَســَأ  اَفـَ الوِ يفُلَوءَمَ ْ ملْمَ أَغــدادَ بُ   ِدَعْســُ أَ
 اخللد قاعة يف قصيدة لوشاؤ لقىأ بغداد، يف أقيم الذي العرب األدباء مؤمتر يفو

 :فيها قال قباين، ونزار اجلواهري بحضور
ــَفَو  ُقِفـَ خيِروبـةُي العِنـَ بِّحبِلبي بَق ــِم ــُمِهِضادِي ب ــَ وُشيدُ ي   ُقِينط
ــ َوَأ ِست مــَل َنهم منْبتــا وُ ً ِ   ُقَثـَْو األُعيـدَ البِايضَنا املـَّمَ ضـْدَق  ًومــةُرَأَ

َ سفر الوِ يفَّطُ خْإذ ِ ْ ـــــُمثُأ  ٌلَوءَمَ سـِاءَفـِ ـــــةَ عٌةَول ـــــقْ واألبٌربي ُل َ  
ــَا نًعــَ مِاينَ اهلــِدَىل الغــِإَو  نـاَبْرَ دُعَقطـَ نِجـدَ املَحوَ نَاليومَو )٢(ُقَّوَشَت

 يف شعر النصارى العرب، حممد عبد الشايف rحممد : ً                                  انظر عددا من النصوص املشاهبة يف كتاب  ) ١(
 . إيسيسكو-ثقافة القويص، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم وال

 .م٢٠٠٨، أيار ٣، أمحد الواصل، دار الغاوون للنرش والتوزيع، عدد١/٢شعراؤنا العرب اليهود : انظر) ٢(
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 يف األحزاب بعض من الدعوات بعض هناك كانت اإلرسائييل العريب الرصاع ظل ويف
 ،الشعبني بني لقاءات الشيوعي احلزب أجرى حيث الشعبني، بني للتعايش تدعو إرسائيل

 واالستغالل الفاشية ضد باللغتني خيطبونو النازية، عىل باالنتصار ً    معا نحيتفلو كانواو
 :التقدميني اليهود اً     خماطب )أياديكم عىل أشد( ديوانه يف زياد توفيق يقول ،الطبقي

 ْالعميق َّواحلب َّواحلق ْوالسالم ُمحلَأ َردَالو
 ْيقِض لُك ِيف ناِفاحِك َاءَدقْصَأ اَي يِدَي ذيَه
 ْقديَّالص ىلِإ ِديقَّالص ُهدَع ٍضِابَن ٍرقِع ِّلُك ِيف

 ،مجيعها لإلنسانية أعداء هم النازيني أن الشعراء رأى اإلنساين املنظور هذا منو
 الشاعر رأينا حتى ،الشعبني أخوة السياسية طروحاته يف تبنى فقد مبام حزب أماو

 وقد الكيبوتس، يف لزيارته دعاه الفجر مع ديوانه يف ًهيوديا ًشاعرا اطبخي حسني راشد
 :ًترصحيا حيمل ال ألنه قريته من خيرج أن راشد عىل تعذر
َدا سـَغَف   ْهَِركْسُ مـــِواردَ املـــُعطـــرةُنيـــا مُد  ًعـاَنـا مْيَاتَيَن حِ مـُخرجَتً
ــَق ــْلَقَي وِلب ــَمْغَ نَكَب ــَادنََت ِانَت ْهََّربُ قــِةَمــْغَنَ وِصفورُلــسان عــِباَت
ـِ لْلُق ـــَعَتُ مٍةَطفلـــِ بِنعتَا صـــَاذَمـــ  هاَيثِدَ حـَمـتِهَ فِْن إِقِادلبنَ   ْهَرِّث
ــُل ــََح املُةَغ ــِةَّب ـــهاُيثِدَحَ وٌةَلْهَ س   ْهَرِّمَدُ مـِديثَن حـِ مُلْمجَأَى وَدْجَأ  ـ

 أن موايس فاروق الفلسطيني الشاعر يرى لشعريةا النامذج هذه استقراء خالل منو
 الشاعرف اليسارية، السياسية األحزاب يف االنضواء ىلإ يعود التعايشية الروح هذه يف الرس

 املهينة اإلرسائيلية والسياسة الصهيونية ضد وكفاحه نضاله رفيق إيذاء عن وحيجم يتورع
 جانب إىل ،عضده من ويشد يؤازره نهمم عضو إىل بحاجة إنه كام البالد، يف العريب للوجود
 .)١(أثرها هلا مسألة يوه اآلخر، دين احرتامب واملسيحية اإلسالمية النظرةب متسكه

صورة اليهودي يف الشعر العريب يف إرسائيل، فاروق موايس، موقع الشاعر : انظر  ) ١(
www.faruqmawasi.com. 
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 يف األدبية العصور فضاءات يف رسيع عبور خالل من شعرية نصوص من مر وفيام
 نسيج يف الديني واالعتدال التسامح معاين حضور مدى عن كشفنا العريب التاريخ
 يف التساحمية للثقافة يؤصل الذي الكشف هلذا ًواستكامال النصوص، هذه ونومضم
 النصوص يف الرموز توظيف مستوى عىل نلحظ ًوإبداعا، ًواقعا العريب الشعري الرتاث
 يف التعصب عن العريب الشاعر نأي تؤكد واالعتدال للتسامح جديدة صورة الشعرية
 بحرية الشعرية سياقاته يف ذلك فوتوظي الفنية، وصوره الشعري، معجمه تكوين

 إساءة تقرتف وال دينه، وترشيعات بثوابت اعتقاده متس ال أحواله، غالب يف منضبطة
 اعتذر الذي األسدي األقيرش املسلم الشاعر قول نحو عىل دينه، غري عىل هو من بحق
 اء،َّهج ًشاعرا كان أنه مع لغريه، اإلساءة دون ًمسلام بكونه الصليب محل عن لنفسه
 :يقول
ــذور  يـة جعلــوا الــصليب إهلهــمتف يف ــسلم مع ــاي إين م   )١(حاش

 متأخر، أديب عرص وليد األخرى الديانات لرموز اللفظي التوظيف هذا يكن ومل
 :هاأخ ىرث حني لبيد قول يف مثال نجده جاهليتهم، منذ العرب شعر يف ًحارضا كان بل

ـــه ِيلمـــس األحـــالس يف منزل ِ ِ َ ْ ُ ََ َ ـــه   ْ ِبيدي ْ ََ َكـــاليهودي املـــصلِ ُّ)٢(

 وهو بيديه يطلبها أي ،رحله حتت البعري ظاهر عىل كونت ةرقيق يةكسأ واألحالس
 واليهودى ،جبينه عىل يسجد جانب يف يصيل هيودى كأنهف ،النعاس غلبة من يعقل ال

 تسجدوا أن إما هلم قيل ،فوقهم اجلبل نتق ملا هنمأ ذلك وأصل وجهه شق عىل يسجد
 فصار اجلبل عليهم يسقط أن خمافة ؛واحد شق عىل فسجدوا ،عليكم يلقى نأ وإما

 وطقوسهم، اليهود بديانة الدقيقة لبيد معرفة مدى يتأكد وهنا ،اليوم إىل سنة عندهم

 .٧٣: م، ص١٩٩٧، ١، دار صادر، بريوت، طحممد عيل دقه.ديوان األقيرش األسدي، صنعة د  ) ١(
  .١٤٢:ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر، بريوت، ص  ) ٢(
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 يف ذلك مثل ونلمح املراد، معناه إيصال يف املوفق الوصف هذا يوظف أن استطاع ولذا
 :ًسحابا يصف اهلذيل ِّالغي صخر الصعلوك اجلاهيل الشاعر قول

ــــــاملال ــــــه ب ــــــأن توالي َك َ َُّ َ َِ َنصارى يـساقون القـوا حنيفـا  َ َ َ ُْ َ ْ ْ ُ َِ َ َ َ)١(

 ؤكدت أهنا إال فنية صورة لبناء  تقنيا وظفت ألفاظه كانت وإن الوصف وهذا
 يسقي بنصارى السحاب شكل ّيشبه فصخر ًأيضا، لغريهم النصارى احرتام
 باالنحناء وذلك له، بالتفكري به فاحتفلوا )ًحنيفا( فالقوا هلم، عيد يف ًبعضا بعضهم
 .الرأس وطأطأة

 الديانات أهل مع أصحاهبا تواصل عىل واضحة داللة تدل األبيات هذه ومثل
 املتبادل التقدير ألوان وفيهام معهم، تعايشهم وعىل ،بالتحديد منهم واملتدينني األخرى،

 مدى يف ًتفاوتا نلمس كنا وإن األدبية، العصور مجيع عىل ينطبق األمر وهذا بينهم،
 لتبني اإلسالمية الدعوة صدر شعر يف انحرست قد كانت فإذا ًوكيفا،  كام حضورها

 هلا نجد فإننا اجلديدة، ومصطلحاته اإلسالم، مفاهيم ترسيخ مهمة الدعوة شعراء
 بشكل التوظيف هذا نلمس احلديث الشعر ويف ،الديارات أدب يف ًمثال ًمكثفا ًحضورا
 واجلديد، القديم بعهديه ّاملقدس الكتاب ّشكل الذي السياب شعر يف مثال ظملحو

 للتعبري ّالسياب وظفه والذي ،الشعرية لغته أصول من اًخصب أصال املسيحي والرتاث
 يدهش املسلم العريب أدونيس شعر يقرأ من«و ،والروحية اجلسدية وأوجاعه ،مةآال عن
 .)٢( »شعره يف املسيحي املوروث غزارة أمام

 الديني واالعتدال التسامح منطلق ومن العريب الشعري األديان تراث نجد وهكذا

، )م١٩٦٥(هـ ١٣٨٥ديوان اهلذليني، حتقيق أمحد الزين وحممود أبوالوفا، دار الكتب املرصية،  ) ١(
 .٧٢-٧١:القسم الثاين، ص

 .٢٩:وساطة الشعر يف التسامح الديني  ) ٢(
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 ممن الديانات خمتلف من العرب معظم أن والالفت وأخرى، طائفة بني بالتقادم ّيتعزز
 ديانة وأصحاب ًأوال، ًعربا أنفسهم ّيعدون وفنون آداب من فيها بام الثقافة يف سامهوا

 ،اإلرث عمق وفروق ،املصالح تباين إىل األيديولوجي الظرف يّيؤد ما وبقدر ًثانيا،
 من ظالل يف نفسه العريب عند الدينية التاميزات تنكشف احلضارية، التجربة واختالف

   .والسالم الوئام
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 بالشعر الدين عالقة ضوء يف نيالدي واالعتدال التسامح مظاهر أبرز من لعل
 بدورها قامت من هي منافس وبدون وحدها اإلسالمية املصادر أن خاصة العريب

 اجلغرايف، حميطها يف ُأنتج الذي األخرى الديانات شعراء نتاج حفظ يف احلضاري
 عدم يف ًمثال نلحظه والذي والثقايف، اللغوي التقارب مدى عن النتاج هذا فكشف
 عدي باستثناء اجلاهلية شعراء لدى الوثني الشعر عن النرصاين الشعر مالمح اختالف

 يف النرصانية الديانة من عقدية رموز إىل إشارات ظهور وراء تدينه كان الذي زيد بن
 عن التحدث الصعب من« أنه يرون املسترشقني جعل ما وهو األعشى، ومثله شعره،
 ويف ،)١( »اإلسالم قبل الوثني الشعر عن هبا امتاز ميزات له عريب نرصاين شعر وجود
 فيها وأثرت ،البدوية العربية بالعقلية تأثرت النرصانية الثقافة أن نجد ذاته الوقت

 واعاشو ،نرصانيةال واألخالق والديانة ،العريب والفكر بالروح العرب نصارى خرجف
 الفنون واوخاض ،وحكمة ًشعرا العربية نطقواو ،الصعلكة سلوك واوعرف ،البداوة حياة

 يقال والوثنية النرصانية شعراء عن يقال وكام ،)٢(ًأصيال ا عربي اًتراث لنا ليرتكوا وأبدعوا؛
 الوثنيني بني الفرق عدم تستغربوا ال« :يقول نالينو كارلو فهذا اليهودية، شعراء عن

 قبل اليهود أشعار من إلينا وصل ما عىل اطلعتم إذا ألنكم ؛...البادية أهل من واليهود
 ًمثال طالع فمن البادية، أهل سائر من يميزها عبارة أو ًشيئا فيها ألفيتم ما اإلسالم
 .)٣( »اليهود لدين تابع صاحبها أن توهم ملا عادياء بن السموأل أبيات

 .١٨/٣٦١: املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم: انظر  ) ١(
 .م٢٣/٣/٢٠١٣، ٤٠٤٠:، عدداحلوار املتمدن، السيد عبد اهللا ساملشعراء العربية النصارى، : انظر  ) ٢(
 .١٨/٣٣٥:  ،املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم: انظر  ) ٣(
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 حفظ يف احلضاري دورها عن لتتخىل اإلسالمية العربية املصادر تكن مل أرشنا وكام
 هذا خالل من لتجسد ومعتقده؛ ديانته إىل النظر دون أرضها إنسان أنتجه الذي الرتاث
 احلكم يف واملوضوعية االعتدال بمنهج التزمت أهنا كام  تساحميا،  تارخييا ًأنموذجا الدور
 التعصب عن ًبعيدا اعتمدهتا التي واألدوات ذاهتا املعايري نقدها يف ومارست عليها،

 وصار ًشعوبيا كان نواس أبو العريب عرفالشا« مذهبية؛ أو أوعقدية، دينية، النتامءات
 من املاجن شعره شطب واألخالقية الدينية القوى تستطع ومل األول، اخلمر شاعر
 الشعر مجاليات من مهام ًجزءا العرب لفقد ذلك تم لو ألنه العريب؛ الشعر مدونة
 أو بالصويف تصنيفه يمكن ال عاملي شاعر وهو اخليام عمر والفاريس« ،)١(»العريب
 من مجلة ارتضاه الذي النهج هو وهذا ،)٢( »احلج فريضة أدى أنه مع املسلم أو امللحد
 الرصاعات أهم خاضوا والذين الشعراء، عن دفاعهم يف املعتربون القدماء نقادنا

 ختييال الشعر تعد والتي الشعراء، عن املدافعة األوىل :مها لنظرتني خضعت التي النقدية
 يف الشكلية املعايري يعتمدون التوجه هذا وأصحاب عليه، رالشاع حياسب ال ومبالغة

 بمضامني املهتمون الشعراء خصوم فيمثلها األخرى؛ النظرة أصحاب أما أحكامهم،
 خالل من الشعر عىل واحلكم واملألوف، والواقع الدين مع تطابقها ومدى الشعر،
 معتقده يعةطب عىل دليال شعره يف يرون ألهنم الشاعر؛ حماسبة ثم ومن ذلك،

.)٣(وأخالقه
 الرصاعات تلك هي القدماء نقادنا شغلت التي النقدية الرصاعات أهم وكانت

 .٢٤:وساطة الشعر يف التسامح الديني: انظر  ) ١(
 .٢٥:املصدر السابق: انظر  ) ٢(
وسف عتوم، املجلة كامل ي.الفصل بني الشعر والدين يف الرتاث النقدي عند العرب، د: انظر) ٣(

م، ٢٠٠٧ نيسان -هـ ١٤٢٨، ربيع األول ٢:، العدد٣:األردنية يف اللغة العربية وآداهبا، املجلد
 .١٨:ص
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 يبلغه مل الشعر، يف غاية متام أبا يعد الصويل بكر فأبو واملتنبي، متام أيب حول دارت التي
 ما وهو ،)١(والتعصب باجلهل واهتمهم خصومه، عىل ًشديدا فكان بلغه، ما أحد فيه

 ذلك وجعلوا ّحققوه، بل الكفر عليه ٌقوم ّادعى وقد« :متام أيب عن ًمدافعا يقول جعله
 َّأن وال ٍشعر، من ينقص اًكفر َّأن ظننت وما حسنه، وتقبيح شعره، عىل للطعن اًسبب
 قيم مع متام أيب خصوم معايري تصادم من نابع اهتامه منطلق ولعل ،)٢(»فيه يزيد اًإيامن

 يف وبخاصة النقدية، األحكام بناء يف حضورها يستلزم تيال واالعتدال التسامح
 ما وهو باالعتقاد، املساس يعني ال وهذا اإلبداعية، طبيعته به ختتص بام ًإيامنا الشعر؛
 احلد جتاوزهم ثبت حني إال الشعراء بعض يعاقبوا مل اخللفاء أن يستدرك الصويل جعل

 ذهبت وال أشعارهم، رتب بذلك نقصت وما وبينة، بإقرار« للمعتقدات اإلساءة يف
 الصويل وضع وهكذا ،)٣(»بكفرهم وشقوا أنفسهم، يف هم نقصوا وإنام جودهتا،

 من املعتقدات ويصون الفنية، مكانته للشعر حيفظ الذي النقد يف االعتدايل املنهج
 عىل« :ًقائال للشعراء رصحية رسالة ويوجه واالمتهان، باإلساءة عليها الشعراء تطاول

 وجل، عز اهللا يغضب ما بقلبه يعتقد وال بلسانه، يلفظ أن مازح وال جلاد ينبغي ما أنه
 من حتط تعاىل اهللا ُيغضب بام الشعر يف اإلساءة أن يعني ما وهو ،)٤(»مثله من ُويتاب

 .شعره جاد وإن صاحبه، قدر
 وياللغ الناقد جني فابن املتنبي، حول دار متام أيب حول النقدي الرصاع دار وكام

خليل عساكر وزميليه، مطبعة جلنة التأليف : أخبار أيب متام، أبوبكر حممد بن حييى الصويل، حتقيق  ) ١(
 .٥-٤:م، ص١٩٣٧، ١والرتمجة والنرش، القاهرة، ط

 .١٧٣-١٧٢: صدر السابقامل  ) ٢(
 .السابق  ) ٣(
 .السابق  ) ٤(
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 النقدية املنهجية ضوء ويف ،)١(»الشعر جودة يف تقدح ال واالعتقادات اآلراء أن« يرى
 عىل القائمة املتنبي عىل احلكم يف الوساطة صاحب اجلرجاين القايض اختطها التي

 العذر والتامس الزلل، مواطن عىل العثور حني والتسامح ،)٢(»العدل طريق التزام«
َّيزل ومل به سمعت عامل وأي« :والشاعر العامل هفوات بني ًمساويا ليقول هلا، ِ  أو ويغلط، َ

ُهيف مل ذكره إليك انتهى شاعر  التزام من الغاية حتقيق يريد بذلك وهو ،)٣(»يسقط ومل َ
 بأهل نلحقه بأن« قضائية بروح الشاعر عىل النقدي احلكم يف والتسامح االعتدال

 بحق وهذا ،)٤( »الشعراء فحول من رجال نجعله وأن رتبته، عن به نقرص وال طبقته،
 .عنه الناتج والظلم التعصب وشوائب نوازع من وخيلصه احلكم، نزاهة يرسخ مما

 جاء العقيدة، ضعف عىل تدل بكوهنا عليه خصومه هبا احتج للمتنبي ًأبياتا أورد وحني
 الشعر، ىلع ًعارا الديانة كانت فلو« :فقال القضية هذه يف ًحاسام اجلرجاين القايض رد

 من نواس أيب اسم يمحى أن لوجب الشاعر؛ لتأخر ًسببا االعتقاد سوء وكان
 ومن اجلاهلية، أهل بذلك أوالهم ولكان الطبقات، عدت إذا ذكره وحيذف الدواوين،

 الشعر عن الدين وعزلة ،)٥(»الشعر عن بمعزل والدين...بالكفر، عليهم األمة تشهد
 واالمتهان، اإلساءة عن املعتقد وصون واالعتدال، محالتسا مبدأ ضوء يف إال تكون ال

.السوية اإلنسانية ترتضيه وال مقبول، غري ذلك يف والتفريط فاإلفراط
 ولغة آداب أثروا قد املسلمني غري العرب شعراء أن به االعرتاف جيب مما إن

 .٢/٢٨٢بريوت، العريب، الكتاب دار رشح ديوان املتنبي، عبدالرمحن الربقوقي،  ) ١(
الوساطة بني املتنبي وخصومه، القايض اجلرجاين، حتقيق أبو الفضل إبراهيم وعيل البيجاوي،   ) ٢(

 .١٧٧،٨٢ :مطبعة البايب احللبي، القاهرة، ص
 .٤ :املصدر السابق  ) ٣(
 .٤١٦ :السابق  ) ٤(
 .٦٤-٦٣ :السابق  ) ٥(
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 تاريخال يف اًبالغ اًأثر بعضهم قصائد وتركت أحد، إليها يسبقهم مل بتعبريات العرب
 كتب وكانت .قبلية وحروب سياسية ونزاعات حوادث إىل إشارات محلت إذ العريب،
 نقاد كان اجلاهلية ومنذ واالعتدال، اإلنصاف يف غاية عنهم حديثها مجلة يف األدب
 ومعتقداهتم ديانتهم تعددية مع العرب شعراء رضيت ولذا لالعتدال، ًأنموذجا العرب

 ًطوعا ليأتونه عكاظ بسوق ُأدم من قبة النرصاين لشاعرا الذبياين للنابغة ُيرضب أن
 قاعدة تأسيس ومع ،)١(عليهم حكمه ويرتضون أشعارهم، عليه فيعرضون خمتارين
 قال لذا وسحر، حكمة بيانه أن ويرى الشعر، يقدر r حممد الكريم نبيه كان اإلسالم

 أال :لبيد كلمة عرشا قاهلا كلمة أصدق« :جاهليته يف قاله للبيد بيت شطر أعجبه حني
 بشعره يستشهد أن إسالمه قبل لبيد ديانة رضت فام ،)٢(»باطل اهللا خال ما يشء كل

 ًشعرا، أحسنهم هو :ويقول النابغة يقدم س أبوبكر كان«و ،r املعصوم النبي
 عمر شاعر املتحنف سلمى أيب بن زهري كان كام ،)٣(»ًقعرا وأبعدهم ًبحرا، وأعذهبم
 ذلك يرجع بل وحسب، وإتقان جودة من شعره به يمتاز ملا يلهتفض وليس املفضل، س
 قبيل جمتمع يف والوئام للسالم ًداعيا خالله من ينبعث كان الذي الصوت إىل ًأيضا

 :عباس البن قال ولذا ،)٤( احلروب سعري تذكي التي الشعرية األصوات فيه تتجاوب
 :قلت سلمى، أيب ابن :قال املؤمنني؟ أمري يا هو ومن :قلت الشعراء، لشاعر أنشدين

 .٣٨٤-٩/٣٨٣: األغاين: انظر  ) ١(
عيل حسني .د: اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم، حممد بن فتوح احلميدي، حتقيق: انظر  ) ٢(

  .٣/٦٧، )م٢٠٠٢(هـ ١٤٢٣، ٢البواب، دار النرش ودار ابن حزم، ط
اسن الشعر وآدابه ونقده، أبو عيل احلسن ابن رشيق القرياوين، قدم له ورشحه العمدة يف حم: انظر  ) ٣(

م، ٢٠٠٢لبنان، -صالح الدين اهلواري وهدى عودة، دار ومكتبة اهلالل، بريوت.وفهرسه د
١/١٦٧. 

هـ ١٤٠٦، ١عبدالعزيز عتيق، دار النهضة العربية، ط.تاريخ النقد األديب عند العرب، د: انظر  ) ٤(
 .٦٥: ، ص)م١٩٦(
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 إال يقول وال املنطق، يف يعاظل وال الكالم، حويش يتبع ال ألنه :قال كذلك؟ صار وبم
 أي :سأهلم غطفان وفد جاءه وحني ،)١(فيه يكون بام إال الرجل يمدح وال يعرف، ما

 :ذلك ومن الشعري، حمفوظه من ًعددا هلم وأورد يقول، الذي شعرائكم
َفإنك كالل َ َّ ِ ِيل الـذي هـو مـدركيَ ْ ُ َ ُ ـك واسـع  ِ ُوإن خلت أن املنْتأى عنْ َ َِ َِ َ َ َ ُُ َّ َْ ْ ِ  

 أشعر هو :قال أو شعرائكم، أشعر هذا :قال املؤمنني، أمري يا النابغة :فقالوا
 :زهري قول س عفان بن عثامن ُأنشد وحني ،)٢(العرب

ٍومهام تكن عند امرىء من خليقة ِ ِ ِِ َ ْ ْ ْ ٍَ ِ َ َُ َ َوعن حاهلا   َ ِ َ ْ ـاس تعلـمََ ِختفى عىل النَّ ََ ْ ُ ِ َ َ ْ َ  
 به لتحدث بيت جوف يف ًبيتا دخل رجال أن لو .وصدق زهري أحسن :قال

 ضمهم املتقدمني الشعراء أن لو« :قوله س طالب أيب بن عيل عن وروي .)٣(الناس
 مل فالذي يكن مل وإذا منهم، السابق من علمنا ًمعا فجروا راية هلم ونصبت واحد زمان
 رأيته ألين :قال ومل؟ :قيل .الكندي :فقال هو؟ ومن :فقيل لرهبة، وال لرغبة يقل

 تؤمن ال التي املوضوعية األحكام هذه كانت فإذا ،)٤( »بادرة وأسبقهم نادرة، أحسنهم
 وخلفائه اإلسالم نبي من صادرة البرشي للرتاث نقدها يف ًأبدا الديني بالتعصب

 .لألمة ًستوراود ًهنجا ذلك يكون أن عجب فال الراشدين،
 الديانات خمتلف من شعراءال أسامء حفظت التي الشعرية املختارات كتب ّأهم ويعد

 ،)م ٨٤٦ :ت( اجلمحي سالم البن )الشعراء فحول طبقات( كتاب الشعر نشأة منذ
 طبقة وكذلك طبقات، عرش وهو اجلاهلية يف الشعر فحول فحوله طبقات ضمت الذي

 .١/١٧٢: العمدة يف حماسن الشعر: انظر  ) ١(
 .٢٦-١١/٢٥: األغاين: انظر  ) ٢(
 .٩/٣١٢: األغاين: انظر  ) ٣(
 .١/٦٧: العمدة يف حماسن الشعر: انظر  ) ٤(
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 ومكة، املدينة، شعراء :وضمت العربية، القرى شعراء وطبقة املراثي، أصحاب
 طبقات أورد ثم غريهم، دون بطبقة اليهود شعراء خص ثم والبحرين، والطائف،

 ضم الثانية الطبقة ويف نرصانيته، مع األخطل األوىل طبقتها إىل وضم اإلسالم فحول
 ومن اإلسالم، فحول طبقات أتم حتى النحو هذا وعىل نرصاين، أيضا وهو القطامي
 بطبقة اليهود خص بينام مشرتكة، طبقات يف املختلفة الديانات شعراء دمج أنه املالحظ
 من حمددة مواقع حول ًمتحورا أكثر كان أهنم اليهود من الذمة أهل طبيعة ولعل منفردة،
 األخرى الديانات شعراء بعكس اخلصوصية، هذه يمنحهم اجلمحي جعل ما املواطن
 اخلصوصية هذه يستغل مل أنه كام معيشتهم، يف ًواندماجا اًاختالط أكثر كانوا الذي

 واكتفى عنها، احلديث من ًمتجردا أشعارهم، أورد بل الدينية عقيدهتم إىل بالتعرض
 .)١( »جيد شعر وأكنافها املدينة هيود ويف« :بقوله الطبقة بتصديره
 الطيب ونفح واألمايل والكامل األغاين رأسها وعىل األدبية املجاميع حفظت كام
 التي واألسامء النقدية، واألحكام واألشعار الروايات من ًوافرا ًعددا وغريها واخلزانة
 احلكم عصور عرب وغريهم واليهود النصارى الشعراء من الشعري عطائها يف ّاستمرت

 نقادنا أحكام من إلينا وصل وما األدبية، العريب تراثنا جمالس تتبعنا ولو اإلسالمي،
 اإلسالم سامحة من نابع النقدي هنجنا أن من لتحققنا املتتابعة األدبية ورالعص خالل

 نصاهبا يف األمور يضع الذي العريب األخالقي املوروث وإقراره احلكم، يف واعتداله
 التي النقدية األحكام بعض عىل املبحث هذا يف نقف ولعلنا حتيز، أو تعصب دون

 وقدموهم فأنصفوهم، واالعتقاد الدين يف معهم اختلفوا شعراء يف نقادنا سطرها
 .ّملتهم أهل عىل بالعدل

 الشعر معني من تنهل كانت الفصاحة عن الباحثة والنحو اللغة أهل كتب وحتى

طبقات فحول الشعراء، حممد بن سالم اجلمحي، قرأه ورشحه حممود حممد شاكر، دار املدين، :انظر  ) ١(
 .١/٢٧٩جدة 
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 سيبويه شواهد( بعنوان دراسة هناك املثال سبيل وعىل وموضوعية، حيادية بكل العريب
 )وداللية ورصفية ويةنح دراسة هـ١٥٠ حتى اإلسالم صدر من النرصانية شعراء من

 بن وكعب كلدة، بن واحلارث الطائي، أبوزبيد :هم نصارى شعراء ثامنية أحصت
 رؤبة، بن والعجاج واألخطل، الكلبية، وميسون اخلرشم، من وهدبة جعيل،

 ًشاهدا وستني بسبعة سامهوا الثامنية الشعراء هؤالء أن الدراسة وكشفت والقطامي،
 .)١(نحوية قاعدة ثامنني من أكثر أثبتت

 املثري النرصاين األخطل الشاعر حضور حول األول املبحث يف اإلشارة متت وكام
 نقدية أحكام من رصد فيام نلحظ فإننا األموي، الشعر فحول مع املنافسة منصة عىل
 يف دور الدين لالنتامء يكن مل نقدية معايري وفق شعرائها عىل احلكم تم كيف احلقبة هلذه

 لشدة األلفاظ حدة من فيها ما ومع النقدية، األحكام هذه من روىي فمام تكوينها،
 األخطل يفضل كان الراوية محاد أن فريوى النقائض، حروب تذكيها كانت التي املنافسة

 لوفضلته :فقال مثلك، فاسق ألنه تفضله؛ إنام :الفرزدق له فقال والفرزدق، جرير عىل
 األخطل بأن األغاين صاحب يروي خاصة بعبدامللك عالقته وحول ،)٢(لفضلتك بالفسق

 تنفض ،ذهب صليب فيها ،ذهب سلسة عنقه يف خز زوحر خز، جبة وعليه جييء« كان
 عىل رشيق ابن ويعلق.)٣(»إذن بغري مروان بن امللك عبد عىل يدخل حتى مخرا حليته
 وكذلك اإلسالم، رشيعة بمخالفته فيه جياهر لألخطل ًنصا أورد أن بعد العالقة هذه

 محلت غريبة ومنزلة عظيمة، غاية وهذه« :قال معاوية ابن ليزيد إرضاء األنصار جاءهه

هـ دراسة نحوية ورصفية ١٥٠ شواهد سيبويه من شعراء النرصانية صدر اإلسالم حتى :انظر  ) ١(
 .٢٠٠٩وداللية، عبدالرمحن حسن، رسالة دكتوراه، جامعة مؤتة، 

 .٨/٢٩٧: األغاين: انظر  ) ٢(
 .٨/٣١٠: املصدر السابق   )٣(
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 إىل رجل وجاء ،)١(»بزعمهم ملوك وامللوك نسمع، ما مثل عىل الدين يف املساحمة من
 الثالثة من قلنا األخطل، :قال الثالثة؟ أشعر من :له فقال النحوي حبيب من يونس

 بن ضوء فلقيه الكوفة، دخل الفرزدق أن وروي ،)٢(رهمأشع فهو ُذكروا ثالثة أي :قال
 متارينا :فقال ذلك؟ إىل تريد وما :له فقال اإلسالم؟ أهل أمدح من :له فقال اللجالج،

 كان :قال األخطل؟ يف تقول ما :جلرير وقيل ،)٣(العرب أمدح األخطل :قال فيه،
 النقدية األحكام سيل من ضبع وهذا ،)٤(واخلمر ُللحمر وأنعتنا بالقليل، اجتزاء أشدنا
 .واخلصوم النقاد هبا أفىض التي

 كنا وإن إنا مالك أبا يا :له فقال األخطل إىل جاء شيبان بني من رجال أن« ويروى
 لك وإن ربيعة، جتمعنا والعداوة احلرب واتصال العشرية، افرتاق من تعلم بحيث
 وبني بينه ودخلت ًيرا،جر هجوت قد إنك :فقلت كذبت، فام هاته :فقال ًنصحا، عندي

 لسانك، عنه ينقبض بام لسانه يبسط أنه سيام وال ذلك، عن غني وأنت الفرزدق،
 شئت فلو قبله، والنبوة فيهم وامللك بمثله، مرض سب عىل تقدر ال  سبا ربيعة ويسب

 وصلتك مرادك وعرفت نصحك، يف صدقت :فقال ومهارته، مشارته عن أمسكت
 خزيه، يلبسهم بام مرض دون خاصة كليب إىل ألختلصن نوالقربا فوالصليب الرحم،

 املعاير البيت به مر إذا الصليب وحق يبايل ال بالشعر العامل أن أعلم ثم عاره، ويشملهم
 مدحته عبدامللك عىل األخطل أنشد أن وبعد ،)٥( »نرصاين أم قاله أمسلم اجليد السائر

 اآلفاق إىل أكتب أن أتريد !أخطل يا وحيك :قال )بكروا أو منك فراحوا القطني خف(

 .٨/٣١٠: السابق   )١(
 .٨/٢٩٣: السابق   )٢(
 .٨/٢٩٧: السابق: انظر  ) ٣(
 .٨/٢٩٨: السابق: انظر  ) ٤(
 .٣٠١-٨/٣٠٠: السابق: انظر  ) ٥(
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 إن وقيل العرب، أشعر هذا :املؤمنني أمري بقول أكتفي :فقال العرب؟ أشعر أنك
 وقيل«،)١(األخطل أمية بني شاعر وإن ًشاعرا، قوم لكل إن :فيه قال عبدامللك
 :فقال مالك؟ أبا أتويص :املوت عند لألخطل

ِأويص الفـــرزدق عنـــد املـــامت ِ َِ َ َ ََ َ ْ ِّبــــــأم  ُ ُ َ جريــــــر وأعيارهــــــاِ ِ َ َ َْ َ َ  
ــــك ــــو مال ــــور أب ٍوزار القب ِ َ َ ََ ُ َ َبــــرغم العـــــداة وأوتارهـــــا  َ ِ َ َْ ََ ِ ِ ِ َ ِ  

 ،)٢(»أخي بوصية سآخذ :ويقول عليه، حين جعل األخطل، قول الفرزدق بلغ وملا ...
 ومعنى، ًلفظا األخوة وتتحقق النرصاين، صاحبه عىل املسلم الفرزدق حنان يفيض وهنا
 أن هنا يتأكد كام والنسب، الدين يف معه يشرتك الذي جرير هجاء اهلدف كان وإن

 واملذاهب األديان الستيعاب حدوده تتسع وطن اإلنسانية، فيه تتآخى وطن الشعر
 .واالجتاهات

 حسني فطه العرصاحلديث، يف نقادنا فضاءات يف حملقة النقدية الروح هذه تزل ومل
 العصبية ّإن إذ وقوميتنا، الدينية وتعصباتنا نا،عواطف ننسى أن املنهج هذا إطار يف يعتقد

 جيب اإلجيابية، العلمية النتائج إىل نصل أن أردنا وإن لإلسالم، ٌظلم والدين القومية يف
 دراسة بنرش قام الذي اللبناين األديب جحا ميشال الدكتورو ،)٣(األحرار من نكون أن
 الثالوث يمثلون ومطران وحافظ شوقي أن إىل يشري ١٩٨١ عام مطران خليل عن

 نالذيو ،والفرزدق وجرير األخطل :األموي بالثالوث يذكرنا الذي املعارص الشعري
 حقبة الثالثة الشعراء هؤالء عاش وقد الزمن، من ًقرنا عرش اثني من بأكثر مهوسبق

 .٣١٨/ ٨: السابق: انظر  ) ١(
 .٢/٤٩٠: طبقات فحول الشعراء  ) ٢(
طه حسني يف نقد كتاب الشعر اجلاهيل، حمبوبة بادرستاين، دراسة، جامعة آزاد اإلسالمية، : انظر  ) ٣(

 .م٢٠١١/أيار مايو/٥إيران، 
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 طه وعرب ،)١(واحدة مناسبـات يف الشعر األحيـان من كثـري يف فنظموا ،متقاربة زمنيـة
 املعارص، العريب الشعر زعيم إنك:ًقائال خياطبه وهو مطران شعر يف رأيه عن حسني

 املحافظة يف يرسف أن من )ًحافظا( محيت وأنت املعارصين، العرب الشعراء ستاذوأ
 التجديد يف يرسف أن من )شوقي( محيت وأنت النائمني، كحديث شعره حبيص حتى
 اختار ربه رحاب إىل شوقى انتقل وحني ،)٢(املحمومني كهذيان شعره يصبح حتى

 وإبراهيم حمرم، أمحد وكان للهيئة اًرئيس )مطران خليل( الشاعر أبوللو مجاعة أعضاء
 ).وكيلني( ناجى

 والتصالح التعايش اهذ عن بعيدين يكونوا مل اليهود العرب الشعراء أن ويبدو
   اإلنساين

 ،واألدبية الثقافية احلياة يف املشاركة واملسلمني املسيحيني أقراهنم مع فرصة هلم أتاح ما
 - ١٨٧٧( هيودا إبراهام اليهودي رالشاع بمحارضة االحتفائية القصيدة كانت وما

 دار يف ًأستاذا كان عندما ،م١٩٢٠ عام الرصايف معروف الشاعر ألقاها التي )١٩٥١
 :املتبادل والتقدير االحتفاء ذلك عىل ًتأكيدا إال ّاملقدسية، املعلمني

ُ هيُابَطِخ ِكرِىل الفِا إَانَعَ دْدَا قَودَ ِكــرِىل ذَ عـِيــهِ فُحـنَا نَا مــَنـَرَّكَذَو  ْ ْ  
ْى حمَدَلـ ُل يف القـَفــَ ِالقوم ِ بــِدسٍ ْ َ

ِ
ْ هربـرُهَأَّوَبَت ْ ِ يف الـصدرُموئيلُ صـِ ْ َّ  

 باسم األول ديوانه ليشع يوسف فرج مراد اليهودي املرصي الشاعر أصدر وحني
 :فقال ًشعرا شوقي أمحد حياه )١٩١٢( "مراد ديوان"

ُر مْعِ شُدتَجَو ُة أَوضَ رٍرادَ ًنفـاً ْمل  ُ َ حتكها رَ ِ ْ ُة حـَضْوَ   َجـاَرَال أَا ونًْسٌ

:  شاعر األقطار العربية، أمحد الدحياين، مقالة، صحيفة االقتصادية، عددً             عاما عىل وفاة٦٣: انظر  ) ١(
 .م١/٦/٢٠١٢هـ، املوافق ١١/٧/١٤٣٣، ٦٨٠٨

، ٢١٧٩:وفاة شاعر القطرين خليل مطران، ماهر حسن، مقالة، صحيفة املرصي اليوم، عدد: انظر  ) ٢(
 .م٢٠١٠/يونيو/١
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َت عْرَدَص  اَذِإَ فـِهِيوانـِيف د ِّرُّ الـدىلَ عْصُغَف َدث وَ حـِهِرْحَ بْنَ ْ َال حرجـاِّ َ  
َة هـــَمـــْزَ أُّلُكـــَو ِّم ال يفرِ ِّعر النَّوايسِش  هـــاُجٍُّ َ ِفـاقرأه جتـ... ُْ َ َ فرجـْدْ َ )١(اَ

 بل وتقديره، اآلخر، ثقافة احرتام فرض يةالتبادل عالقاته يف الشعر رأينا وهكذا
 وحيقق اإلبداع، إذكاء يف يسهم الذي االختالف بحق التمسك مع به، واالحتفاء
 .النوعية اإلضافة

  .م٢٠٠٨ّ      أيار ،٣:عدد، الغاوون، ل أمحد الواص،١/٢شعراؤنا العرب اليهود : انظر  ) ١(
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 إلجياد الساحرة التعبريية قدرته العرب حياة يف عصوره مر عىل الشعر أثبت
 مرونة وأكثرها ًوتأثريا، ًتأثرا األدب نونف أرسع وكان التساحمي، للحوار رحبة فضاءات

 يف مسهمة يد وله واخلارجية، الداخلية العالقات لبناء به املرحب السفري بدور للقيام
 كانت فريدة قرائح أنتجتها التي اإلبداعية التجارب ضوء يف األمم بني التسامح صناعة
 من تعتقده وما وروثة،امل املجتمعية أجوائها معطيات من التساحمية معانيها تستلهم
 التسامح قيم عىل الضوء لتلقي جهدها الدراسة هذه ّقدمت وقد عليها، نشأت أخالق

 يف العريب الشعر لعالقة التأصيل خالل من العريب الشعري تراثنا يف الديني واالعتدال
 التسامح وصور معاين تتبع وعرب واالعتدال، التسامح مبدأ ضوء يف بالدين نشأته

 الديني واالعتدال التسامح منهجية عىل والوقوف العريب، الشعر يف الديني لواالعتدا
  ثقافيا ًمنجزا قدم اجلاهلية يف باكورته منذ العرب شعر أن تبني وقد العريب، النقد يف

 هم العرب أن وكشف حياهتم، يف واالجتامعي واجلاميل األخالقي رتاثال لنا حفظ
 شاعر لسان عىل العربية زيمتي صعبال من كان لذاو اإلسالم، ألخالقيات األمم أقرب

 من ألوان عىل العريب الشعري الرتاث دل كام مسلم، شاعر لسان عىل عربيةوال ،نرصاين
 نلمس كنا وإن األدبية، العصور مجيع يف واقع أمر وهو املتبادل، تقديروال تواصلال

 كام الشعر، فيها ينتج يالت املرحلة معطيات حسب ًوكيفا  كام حضوره مدى يف ًتفاوتا
 الديني واالعتدال التسامح منطلق ومن العريب الشعري األديان تراث هذا أن تبني

 تباين إىل األيديولوجي الظرف ّيؤدي ما بقدرو أنهو وأخرى، طائفة بني بالتقادم ّيتعزز
 الدينية التاميزات تنكشف احلضارية، التجربة واختالف ،اإلرث عمق وفروق ،املصالح

 التسامح مظاهر أبرز من أن كام والسالم، الوئام من ظالل يف نفسه العريب دعن
 بحفظ قامت من هي اإلسالمية املصادر أن العريب الشعر تاريخ يف الديني واالعتدال

 املنهج أن ًأيضا واتضح اجلغرايف، حميطها يف ُأنتج الذي األخرى الديانات شعراء نتاج
 تطاول من املعتقدات ويصون الفنية، مكانته للشعر ظحيف الذي هو النقد يف االعتدايل
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 ال فهذا ذلك يف التفريط أو اإلفراط يعني ال واالعتدال التسامح وأن عليها، الشعراء
 يف غاية كانت حديثها مجلة يف والنقد األدب كتب أن تبني كام السوية، اإلنسانية ترتضيه

 ثقافة احرتام فرضا التبادلية هتامعالقا يف والنقد الشعر فرأينا واالعتدال، اإلنصاف
 إذكاء يف يسهم الذي االختالف بحق التمسك مع به، واالحتفاء بل وتقديره، اآلخر،

 .النوعية اإلضافة وحيقق اإلبداع،
 تقصريي، يل ويغفر، مني ويتقبله، اجلهد هذا أجر يل يكتب أن اهللا أسأل ًوأخريا

 وصحبه آله وعىل حممد حبيبنا عىل اهللا وصىل، العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر
 .وسلم
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