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مل َّخص
ي الذي يُع ِبّر عن ال َجدَل الذي دار حول ما إذا كان القرآن
َ يُق
ّ صد بمسألة خلق القرآن ذاك المصطلح الكالم
 وقد برز هذا الجدل بخاصّة مع فِرْ قة المعتزلة الكالميّة التي ظهرت في بداية القرن الثّاني.مخلوقًا أم ال
 وقد أدّت أصولهم إلى،ي تقريبًا بتأثير من تحكيم العقل وتقديمه وبدفعٍ من التّأثّر بالفلسفة وعلم الكالم
ّ الهجر
 وكانت مسألة خلق القرآن من المسائل البارزة في فكر هذه،مخالفات كثيرة وخطيرة في العقيدة اإلسالميّة
ْ  وينفون، حيث يذهبون إلى أنّ القرآن الكريم مخلوق كغيره من المخلوقات،الفِرْ قة
أن يكون كالم الله الذي
 وقد اشتدّ أمر هذه المسألة حتى امتُحن فيها العلماء في عهد المأمون والمعتصم والواثق بدفع من.تكلّم به
.ي أحمد بن أبي د َُؤاد
ّ القاضي المعتزل
ّ  ولكنّها لم تتناول ال،وقد تناولت الدّراسات قدي ًما وحديثًا مسألة خلق القرآن
 فحاول هذا،شعر المرافق لها
ّ  وكان أبرز ال،شعر المخالف لها
ّ شعر الموافق وال
ّ  فوقفنا عند ال،شعر
ّ البحث تتبّع هذا ال
األول
ّ شعراء في القسم
ي بن ال َجهم الذي لم يمدح
َ الصَّاحب بن
ّ عبّاد والحسين بن عبد السّالم؛ أ ّما في القسم الثاني فقد وقفنا عند عل
ً المعتصم والواثق إال
 حتى إذا تولّى المتو ّكل الخالفة رأى فيه،قليل وبأشعار ال عالقة لها بخلق القرآن
ي وبعض
ً
ّ  كما تناولنا هنا أشعار البحتر،نصرا ألهل السّنة فانطلق يمدحه لدوره في التّصدّي لهذه المسألة
.المنظومات الدّينيّة وغيرها من األشعار التي تتّصل بهذا الموضوع
. شعر، مِ حْ نة، خلق القرآن، كالم الله، المعتزلة:الكلمات المفتاحيّة
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ÖZ
Halku’l-Kur’ân Meselesi ile, Kur’an’ın yaratılmış olup olmadığı konusundaki
tartışmaları ifade eden kelâm terimini kastedilmektedir. Bu tartışma, bilhassa
Hicri 2. asrın başlarında ortaya çıkan Muʽtezile mezhebiyle, yaklaşık olarak aklın
tahkim ve takdiminin etkisinde, felsefe ve kelamdan etkilenme dürtüsü ile ortaya
çıkmıştır. Muʽtezile görüşleri, İslam inancında birçok ciddi tahribata yol açmış
ve bu mezhebin düşüncesinde öne çıkanlar Kur’ân’ın yaratılmışlığı konusu ile
O’nun konuştuğunun Allah kelâmı olduğunu inkâr edenlerle ilgili meselelerdir.
Bu mesele, Muʽtezile’den olan kâdî Ahmed b. Ebî Du’âd’ın desteğiyle el-Me’mun,
el-Muʽtasım ve el-Vâsık devrinde âlimler imtihan edilinceye kadar yoğunlaştı.
Geçmişte ve günümüzde yapılan çalışmalarda, Kur’an’ın yaratılmışlığı konusu
araştırılmış fakat Kur’ân’ın yaratılmışlığı ile ilgili konuları ele alan şiirler
incelenmemiştir. Dolayısıyla bu çalışma bu şiirlerin izini sürmeye çalışmıştır.
Kur’ân’ın yaratılmışlığı konusuyla ilgili şiirler ve buna karşı görüş bildiren
şiirleri ele alınmıştır. İlk olarak El-Sâhib b. Abbâd ve el-Hüseyin b. Abdusselâm,
Kur’ân’ın yaratılmışlığını ele alan şiirlerine yer verilmiştir. Ardından Kur’ân’ın
yaratılmışlığına pek değinmeyen ve El-Muʽtasım ile El-Vâsık’ı çok az öven Ali b.
el-Cehm ve şiirleri incelenmiştir. Ayrıca el-Buhturî’nin bazı kasideleri ve konuyla
ilgili şiirlerine değinilmiştir.
Anahtar kelimeler: Muʽtezile, Allah Kelâmı, Halku’l-Kur’ân, Baskı, Şiir
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ABSTRACT
By our reference to the question of the creation of the Qur’an, we mean that verbal term that expresses the debate
over whether, in fact, the Qur’an was created or not. This debate arose, especially among the Muʽtazila theological sect,
which emerged at the beginning of the second century AH. The question arose in the space approximately under the
influence of reason and its dominance, and the impulse of influence from philosophy and theology, the principles of the
Muʽtazila led to many serious violations in the Islamic faith. One of the prominent issues in the thought of this sect was
the issue of the creation of the Qur’an, wherein they argue that the Holy Qur’an was created the same as other creatures.
Analyzing from this thought, they deny that the Qur’an is the word of God that He spoke. This issue intensified and many
scholars were persecuted in the era of al-Ma’mun, al-Muʽtasim and al-Wathiq, with the support of the Muʽtazilite judge
Ahmed bin Abi Duad.
Past and present studies have dealt with the issue of the creation of the Qur’an, but they have not addressed the
poetry accompanying it. Accordingly, this paper has tried to trace the origins of this poetry. We have considered the
corresponding poetry and the poetry contrary to it. The most prominent poets in the first group were Al-Saheb bin Abbad
and Al-Hussein bin Abdul Salam; As for the second group, we stopped at Ali bin al-Jahm, who praised al-Mu’tasim and
al-Wathiq with only a few of his poems and ended with poems that had nothing to do with the creation of the Qur’an.
Until Al-Mutawakkil assumed the caliphate, he anticipated a victory for the Sunnis. For this reason, he praised the caliph
for his role in addressing this issue. Finally, we research the poems of al-Buhturi and those of some religious groups and
other poetry that relates to this subject.
Keywords: Muʽtazila, The word of God, The Creation of the Qur’an, Ordeal, Poetry

EXTENDED ABSTRACT
This paper considers what was said among scholars past and present about poetry concerning
the issue of the creation of the Qur’an, which was the polestar of the Mu’tazila theological
sect, first among the sects that embraced this theological concept. The concept achieved
predominance among them when they became powerfully close to the ruling authorities. They
convinced the three caliphs, Al-Ma’mun, Al-Muʽtasim, and al-Wathiq, to embrace it and defend
it and to persecute those who refuse to embrace and defend it. Debates have been held, the
aim of which is to respond to the second position, particularly to that thought as it developed
under intimidation through torture and murder. The Muʽtazilite Ahmad bin Abi Duad played
the primary role in this state-sponsored persecution, and it continued for fifteen years between
218-232 AH. The persecution finally ended when Al-Mutawakkil assumed the caliphate.
If the books of the Muʽtazila scholars mentioned the names of poets because of what
happened in their poetry, that is, when it indicated their embrace of Muʽtazila dogma, or
because they praised the leaders of the Muʽtazilites, especially Ahmed bin Abi Duad, some
of them nonetheless cannot be counted among them.
For the Muʽtazilites required belief in all five principles, It is not permissible to to share
only one or more principles with the Muʽtazilite. Therefore, one cannot say that Abu Tammam
was one of the Muʽtazilites, even if he praised Ibn Abi Duad in thirteen places in his poetry.
His praises were often an effort to receive a reward, and the judge Ahmad bin Abi Duad’s
doctrine was only mentioned once.
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Likewise, Daʽbil’s poems do not indicate that he espoused Muʽtazila beliefs, while Ibn
Al-Murtada mentioned some evidence to prove his praise of Ahl al-Bayt without saying he
was a Muʽtazila or not. If the Shiite regions tended toward Muʽtazila generally, this does not
mean that they were identical. Daʽbil satirized Ibn Abi Duad, as well as the three caliphs in
charge of the ordeal, but his poems do not proceed from a contradiction of the thought of the
Muʽtazila or endorse belief in the creation of the Qur’an,. Rather his poetry is interpreted
through its Shiiteness or by its nature, concentrating on the original satire. Da’bil was not
particularly sincere in his Shi’ism. In the same manner that he preferred money over the suit
that Ali al-Rida gave him, he also opposed the Shiite poem by al-Kumayt in the Qahtanites
of his people. Further, he also satirizeed Adnanis, the people of al-Kumayt.
As for the most prominent Mu’tazila poets who mentioned the creation of the Qur’an, between
Al-Saheb Ibn Abbad and the poet Al-Jamal, Saheb has the priority; He was not motivated by
the thought of the Mu’tazilites and now did he claim that the Qur’an was created in praise
of the Mu’tazilites to compete for their gifts. Rather, he was himself from the elite of society
and a minister with authority. He had councils that included scholars and writers. Al-Saheb
himself lavished gifts on the poets. Al-Saheb was a Shiite and Muʽtazilite at the same time. We
find in his poetry many manifestations of both his Shiite and Muʽtazili beliefs. In the line of
poetry that contradicts the belief in the creation of the Qur’an, Ali ibn al-Jahm and al-Buhturi
were the most prominent poets during the time of adversity. Ali’s poetry is superior to the
poetry of al-Buhturi. Ali’s poetry springs from his sincere belief in this issue, and he often
dealt with supporting the Sunnah and eliminating adversity in his praises of Al-Mutawakkil.
Even if he were not sincere in this poetry, he found other ways to praise the caliph sincerely.
Ali also wrote poems praising al-Wathiq and al-Muʽtasim, but he did not discuss what they
might have said about the creation of the Qur’an, and he did not praise them for that. As soon
as Al-Mutawakkil assumed the caliphate, he saw hope for the religion’s victory.
The research also declined to consider certain religious texts that organized the belief, and
they are many. These texts do not adhere to the Rajaz meter, but we find many other seas;
such as the long sea, the simple, the complete, the abundant, and others. We see this school of
poetry as a single place for talking about the creation of the Qur’an. One of the most famous
and longest was the poem “The Healing Sufficient” by Ibn Qayyim al-Jawziah. This poem
reached 5842 verses in the Kamil meter. The poet spoke in more than four hundred poetic
verses about the issue of the creation of the Qurʼan among different sects, disproving the
suspicions of its naysayers and defending the belief of the Sunnites. This poem deserves an
independent consideration in its own research.
At the conclusion of the research, we drew attention to the possibility of expanding the
study of the poetry related to the issue of the creation of the Qur’an. The issue has been studied
in both the past and present in intellectual and doctrinal prose studies, but it has not singled
out – so far as we know - the poetry that surrounds it. The research can and should also be
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expanded to include the Ash’ari systems and others. There is no doubt also that there are many
poems that recited in praise of Imam Ahmad bin Hanbal, one of the most prominent of those
persecuted in the ordeal, denying the belief that the Qur’an was created. It is also possible to
search and study these poems.
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مق ّدِمة

صالة والسّالم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،أ ّما بعد:
الحمد لله ربّ العالمين ،وال ّ
ي ،وهي فرقةكالميّة ،قامت على أصول خمسة
فقد ظهرت المعتزلة أواخر العهد األمو ّ
ي وازدهرت في العصر العباس ّ
هي التّوحيد ،والعدل ،والوعد والوعيد ،والمنزلة بين المنزلتين ،واألمربالمعروف والنّهي عن المنكر ،فمن قال بهذه األصول
النص وقدّموا العقل واحتكموا إليه.
تفسيرا مالوا فيه عن
ي .وقد فسّروا هذه األصول
ّ
ً
مجتمعةً فهو المعتزل ّ
وكان من نتيجة آرائهم في التوحيد أن نفوا صفات الله تعالى حتى ال تُشاركه في األلوهيّة بزعمهم ،وقالوا ّ
صفة
إن ال ّ
ي بال حياة ،وعالم بال علم ،وقادر بال قدرة؛
ي بذاته ،وعالم بذاته ،وقادر بذاته؛ أو بعبارة أخرى :ح ّ
هي عين ذاته ،فهي ح ّ
إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم ،وليس الله ،وعندهم ّ
وكذلك قالوا ّ
أن الله لم يرد المعاصي وال خلقها ،إلى غير ذلك من
العقائد التي خالفوا فيها أهل السّنة والجماعة.
ْ
ّ
َ
والوعِيديّة .1ومن مشاهير
دة،
َص
ت
ق
م
والـ
وحيد،
ت
وال
ْل
د
ع
ال
وأهل
ّة،
ي
ْل
د
ع
وال
ّة،
ي
ر
د
ق
ال
َ
ُ ِ
ومن األسماء التي تُطلَق على المعتزلةِ :
َ
َ
َ
َ
ُ
سيّار
المعتزلة واصل بن عطاء (ت 131ه) ،وبِ ْشر بن الـ ُم ْعتَمِ ر (ت 210ه) ،وث َمامة بن أ ْش َرس (ت 213ه) ،وإبراهيم بن َ
أبو إسحاق النَّ َّ
ي (ت 303ه)
ي ال ُجبَّائ ّ
ظام (ت 221ه) ،وأبو ال ُهذَيل العَ ّلف (ت 226ه) ،والجاحظ (ت 255ه) ،وأبو عل ّ
ْ
َ
ُ
ي (ت ≈ 324ه) الذي تركهعندما استبان له فساد مذهبه؛ ومن النُحاة المعتزلة :قط ُرب محمد بن
أستاذ أبي الحسن األ ْشعَر ّ
ي (ت
ان
م
الر
عيسى
بن
ي
وعل
377ه)،
(ت
ي
الفارس
علي
وأبو
368ه)،
(ت
ي
ِيراف
س
ال
سعيد
وأبو
الـ ُمسْتنير (ت 206ه)،
ّ
ُّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
2
ي (ت 392ه) ،وغيرهم ؛ومن ال ّ
ي (ت
شعراء الذين ينسبهم ابن المرتضى إلى االعتزال نجد ال ُك َميت األسد ّ
384ه) ،وابن ِجنّ ّ
ّ
ً
َّ
ُ
ُ
ي(ت 342ه)،
ن
ت
ال
محمد
بن
ي
عل
الكبير
والقاضي
246ه)،
(ت
ي
زاع
خ
ال
ل
ب
ع
د
و
231ه)،
(ت
ي
ائ
الط
126ه) ،وأبا ت ّمام
ْ
ِ
وخِ
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
3
ي (ت 384ه)  ،وهذا األخير هو صاحب كتابَي (نِ ْشوار المحاضرة)
وابنه القاضي أيضًا أبا علي الـ ُمح ّ
سِن بن علي التَّنُوخِ ّ
ْ
َّ
و(الفرج بعد ال ّ
ي (ت 538ه)
َر
ش
خ
م
الز
القاسم
وأبا
385ه)
(ت
ّاد
ب
ع
بن
احب
ص
ال
المعتزلة
شعراء
م
أه
َّ
َ
شدة)؛ كذلك نجد بين ّ
َ ِ ّ
صاحب تفسير ال َك ّ
شاف.
وينظر بعضهم إلى فكر المعتزلة على أنّه تعبير عن إطالق الفكر من قيود التقليد! ويجعل المأمون أكثر الخلفاء تسام ًحا
في الدين ،حتى يبلغ األمر بجرجي زيدان أن يقول« :يكفيك من تسامحه في الدين انتصاره للمعتزلة في القول بخلق القرآن
سنّة والتنكيل بمخالفيها
صب لفرقة ناشئة خارجة على ال ّ
الكريم»! ،4وال ندري كيف يكون متسام ًحا في الدّين باالنتصار والتع ُّ
بالمِ حْ نة؟ وزيدان ال يتحدّث عن بدايات المأمون وإنّما يجعل التسامح في مرحلته األخيرة حين انتصر للقول بخلق القرآن،
وهي المرحلة التي بدأ فيها باالمتحان والمحاسبة والشدّة .وهو ال يتحدّث عن المأمون فحسب ،بل عن العصر الممتدّ بين
الحرية المطلقة لألفكار الدينيّة،
األول والثاني ،ويجعل جرجي هذا العصر عصر
ّ
ي ّ
132-447ه ،وهو يشمل العصر العبّاس ّ
ً
متغافل عن ّ
الحريّة التي يزعمها قد أجبرت
أن هذه
ويُشبّه المعتزلة آنذاك بأحرار الناس في العصر الحديث ،5متناسيًا أو
ّ
ُقر بها ،وأوقفت شهادة َمن ال يعتقدها ،وعذّبت مخالفيها ،بل
الناس على القول بخلق القرآن ،وعزلت من القضاة َمن لم ي ّ
قتلت وصلبت بعضهم كما سنرى ،ولم تكن المناظرات التي تُعقَ
ي ،وإنّما غدت محاكمات علنيّة يُراد منها
علم
نقاش
مجرد
د
ّ
ي وحشيّة قد تكون أكثر من هذه الممارسات؟ وهل يبقى
االنتصار لفكرة خلق القرآن وفرضها أو التنكيل ب َمن يرفضها ،فأ ّ
ً
للحريّة فيجدر
مجال
بالحريّة المطلقة؟! وإذا كنّا سنجعل هذا العصر
حريّة فكريّة بَ ْلهَ القول
ّ
ّ
ث ّمة مجال للحديث عن أَثَارة من ّ
بنا أن نستثني مدّة المِ حْ نة منها؛ أي نستثني آخر سنة من خالفة المأمون ومدّة الخليفتين من بعده ،ففي هذه السّنين كان اإلكراه
والتعذيب ،في حين ّ
أحرارا في اإلفصاح عن أفكارهم ،وكان واصل بن عطاء يُرسل
أن المعتزلة من قبل ذلك وبعده كانوا
ً
1
2
3
4
5
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ي (إشراف وتخطيط ومراجعة) ،الموسوعة الميسَّرة في األديان والمذاهب واألحزاباإلسالميّة( ،الرياض :دار النَّدوة العالميّة،
مانع بن ح ّماد ال ُج َهن ّ
ط1420 ،4ه).64 ،
ي2646/ 6 ،369/ 1 ،)1993 ،؛ أحمد بن يحيى بن المرتضى،
ياقوت ال َح َمو ّ
ي ،معجم األدباء ،تح :إحسان عبّاس( ،بيروت :دار الغرب اإلسالم ّ
طبقات المعتزلة ،تح :سُوسنّه د ْ
ِيفلد – ف ِْلزَ ر( ،بيروت-فيسبادن :فرانزشتاينر والمطبعة الكاثوليكيّة.131 ،)1961 /1380 ،
ابن المرتضى ،طبقات المعتزلة.132 ،
جرجي زيدان ،تاريخ آداب اللغة العربيّة ،أشرف على الطبعة :شوقي ضيف( ،القاهرة :دار الهالل ،د.ت).20 /2 ،
زيدان ،تاريخ آداب اللغة العربيّة.49 /3 ،20 /2 ،
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ّ
ّ
الحريّة لِما يُوافق أهواءهم ال غير ،وهي
ولكن زيدان وأمثاله إنّما يجعلون
ويبث دعاته في البالد ينشرون فكره.6
أصحابه
ّ
دائ ًما حينما تكون خرو ًجا على الدين ،ومعارضة لألكثريّة ،وهو ما سيكون دَ ْيدَن الحداثة العربيّة فيما بعد في خروج كثير
من أربابها على السّائد بحجّة التجديد والتنويع.

 .١مدخل

عقَديّة فكريّة تولّ ْ
ت ِكبْرها طائفة المعتزلة التي ح ّكمت العقل في الدّين تحت تأثير الفلسفة
مسألة خلق القرآن الكريم مسألة َ
مقربين إلى الخلفاء ،وكان ذلك بعد أن دخل المأمون
وعلم الكالم .وقد بدأت هذه المسألة تشتدّ بعد أن صار رؤوس المعتزلة ّ
متنوعة،
بغداد إثر تغلّب جيشه على جيش أخيه األمين ،وفي بغداد كان المأمون يعقد ندوات علمية ومناظرات في قضايا ّ
وفي أثناء ذلك اتّصل بعلماء الكالم من المعتزلة وغيرهم ،والذين استطاعوا إقناعه بفكرة خلق القرآن وحدوثه ،وقد كان ّأول
ي المـ ُ ْر ِجئ (ت 218ه)؛ أ ّما أخطرهم فكان أحمد ابن أبي د َُؤاد (ت
ي ال َج ْهم ّ
ي ،ث ّم ِب ْشر الـ َم ِري ِس ّ
هؤالء ث ُ َمامة بن أ َ ْش َرس المعتزل ّ
ُ
ّ
بحق (مِ حْ نة القرآن)،
س َّمى
حرجة ت َ
ٍ
ِي القضاء للمعتصم والبنه الواثق من بعده ،ومعه دخلت المسألة مرحلة ِ
240ه) الذي َول َ
وفيها دفع ابن أبي د َُؤاد الخليفةَ إلى امتحان أكابر الناس ومتقدّميهم لإلقرار بخلق القرآن تحت تهديد التّعذيب والقتل .وقد أخذ
ي ،وأخذه هذا عن ال َج ْهم بن صفوان (ت 128ه) ،وأخذه ال َج ْهم من ال َج ْعد
ابن أبي د َُؤاد القول بخلق القرآن عن بِ ْشر الـ َم ِريس ّ
ي هشام بن عبد الملك (ت 125ه) ،فقُتل لذلك،
بن أ َ ْدهَم (ت ≈ 118ه) الذي أظهر القول بخلق القرآن في عهد الخليفة األمو ّ
َ
َ
ي
وقد أخذها ال َج ْعد من أَبَان بن َ
س ْمعان ،وأخذه أَبَان من طالوت الذي أخذه من خاله لبيد بن األ ْع َ
صم اليهود ّ
ي الذي سحر النب ّ
8
صلّى الله عليه وسلّم .7ويشترك في القول بخلق القرآن المعتزلة والخوارج وأكثر ّ
الزيديّة والـ ُم ْر ِجئة وكثير من الرافضة .
أ ّما عقيدة أهل السّنة فهي «أنّه تعالى لم يَزَ ل متكلّ ًما ،إذا شاء ،ومتى شاء ،وكيف شاء ،وهو يتكلّم به بصوت يُس َمعّ ،
وأن نوع
الكالم قديمْ ،
وإن لم يكن الصوت ال ُمعيَّن قدي ًما ،وهذا المأثور عن أئ ّمة الحديث والسّنة».9
ّ
ّ
استمرت هذه المرحلة الحرجة خمسة عشر عا ًما بد ًءا من عام 218ه أواخر خالفة المأمون إلى حين تولي المتوكل
وقد
ّ
الخالفة سنة 232ه ،وتعاقب عليها ثالثة خلفاء ،هم المأمون (ت 218ه) ،وأخوه المعتصم (ت 227ه) ،والواثق بن المعتصم
(ت 232ه)؛ ففي عام  218أمر المأمون بامتحان القضاة وال ُّ
ش ُهود والـ ُم َحدِّثين والفقهاء ،وقد أجاب بعضهم فقال بخلق
أصر محمد بن نوح (ت 218ه) وأحمد بن حنبل (ت 241ه) فلم يُجيبا إلى
صا ،وقد
ّ
القرآن ،فيما حاول بعضهم التمويه تخلُّ ً
ُ
القول بخلقه ،ولع ّل أحمد بن حنبل أشهر َمن امتحِ ن في هذه المسألة ،فقد قال ّ
إن القرآن كالم الله ،ولم يزد ولم يُحاول التعمية
بأقوال ينجو بها .وقد سِيق مع آخرين إلى المأمون الذي كان خارج بغداد يغزو في بالد الروم ،وفي الطريق وصل نبأ
ّ
ولكن ابن حنبل لم ي ُِجب إلى القول بخلق القرآن
وفاة المأمون ،فعادوا إلى بغداد ،وتولّى المعتصم بعد ذلك أمر االمتحان،
وحدوثه ،ف ُجلِد و ُح ِبس.10
ولم تقتصر المِ حْ نة على أهلها في دار الخالفة ،وإنّما أرسل المأمون والمعتصم والواثق الكتب إلى اآلفاق بامتحان
أن أمرها كان ً
ي ّ
سهل في مصر في عهد المعتصم ،فلم يكن الناس يُؤخَذون بها ،حتى إذا استُخلف الواثق
الناس ،ويذكر الكِند ّ
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
ضرمت« ،فلم يبق أحد من فقيه ،وال ُمحدِّث ،وال ُمؤذِن ،وال معلم حتى أخِ ذ
ورد كتابه بامتحان الناس أجمع ،فكأنها نار أ ِ
بالمِ حْ نة ،فهرب كثير من الناس ،و ُملِئت السجون م ّمن أنكر المِ حْ نة ،وأمر ابن أبي الليث باالكتتاب على المساجد :ال إله إال
اللَّه ربّ القرآن المخلوق .ف ُكتِب ذلك على المساجد بفُسْطاط مصر ،و ُمنِع الفقهاء من أصحاب مالك وال ّ
ي من الجلوس
شافع ّ
6
7
8
9
10

ي لألبحاث
ي ،فضل االعتزال وطبقات المعتزلة ،تح :فؤاد سيّد( ،بيروت :المعهد األلمان ّ
ي والقاضي عبد الجبّار والحاكم ال ُجشَم ّ
أبو القاسم البَ ْلخ ّ
ال ّ
ي ،ط7-8 ،)2017/ 1439 ،1؛ ابن المرتضى ،طبقات المعتزلة.32 ،
شرقيّة ودار الفاراب ّ
ّ
ي4 ،)2012 ،
ي بن أبي الك ََرم ،الكامل في التاريخ ،تح :عمر عبد السالم ت َ ْد ُمر ّ
ي( ،بيروت :دار الكتاب العرب ّ
عز الدين ابن األثير أبو الحسن عل ّ
.149 /6 ،284-283/
ي ،مقاالت اإلسالميّين واختالف المصلّين ،تح :محمد محيي الدين عبد الحميد( ،القاهرة :مكتبة النهضة
ي بن إسماعيل األشعر ّ
أبو الحسن عل ّ
المصريّة ،ط ،1ج ،1950 /1369 :1ج.231 /2 ،)1954 /1373 :2
ابن أبي الع ِّز القاضي عل ّي بن عل ّي بن محمد الدّمشق ّي ،شرح العقيدة ال َّ
ي وشعيب األرنؤوط( ،بيروت:
طحّا ِويّة ،تح :عبد الله بن عبدالمحسن الترك ّ
مؤسّسة الرسالة ،ط.174 /1 ،)1990 /1411 ،2
ابن األثير ،الكامل في التاريخ.10 /6 ،576-572 /5 ،
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يقربوه».11
في المسجد وأمرهم أن ال َ
ُ
ي الذي كان يُخالف القول بخلق القرآن
زاع
خ
ال
مالك
بن
نصر
بن
أحمد
محنة
هي
الواثق
عهد
في
وربّما كانت أشدّ محنة
ّ
ّ
صب
ّ
وأصر في مجلس الواثق على أنه كالم الله ،فقتله الواثق سنة 231ه ،وصلبه في سا َم ّراء ،وحُمِ ل رأسه إلى بغداد ،فنُ ِ
12
ّ
ّ
ي باإلمام الكبير الشهيد فإنّه هو
هب
ذ
ال
به
ق
ُل
ي
الذي
نصر
بن
أحمد
قتل
ًا
ه
كار
اد
ُؤ
د
أبي
ابن
كان
وإذا
،
الحرس
مراقبة
تحت
بها
َ
ّ
ُ
الذي حمل الواثق على التشدّد في المِ حْ نة ،وقيل ّ
إن الواثق رجع عن القول بذلك قبيل وفاته بعد مناظرة استبان له فيها خطأ
معتقده ،وسقط بعدها ابن أبي د َُؤاد من عينه ،فلم يمتحن الواثق أحدًا بعد ذلك.13
وما إن صار المتو ّكل خليفة سنة 232ه حتى أوقف المِ حْ نة ونهى عن الجدال في القرآن وغيره ،كما كتب إلى اآلفاق
ط ِويت بذلك صفحةٌ
برفع المِ حْ نة فيها وإظهار السّنة ونصر أهلها ،ف ُ
سنّة،
استمرت خمسة عشر عا ًما ،وصار الخليفة ُمؤ ِيّدًا لل ُّ
ّ
ّ
بَ ْيدَ ّ
أن غضبه على رأس المعتزلة الداعي إلى محنة القرآن ابن أبي د َُؤاد قد تأخر حتى عام 237ه ،وذلك بسبب دوره في
توليته خليفةً ً
بدل من محمد بن الواثق الذي حاول الوزير محمد بن عبد الملك َّ
الزيَّات (ت 233ه) أن يكون الخليفة من
بعد أبيه؛ ففي سنة 237ه غضب المتو ّكل على ابن أبي د َُؤاد وصادر أمواله وحبس ابنه وإخوته ،وفيها أيضًا أطلق جميع
ي،
المسجونين م ّمن امتنع عن القول بخلق القرآن في عهد الواثق ،وفيها أيضًا أمر الخليفة بإنزال ُجثّة أحمد بن نصر الخزاع ّ
وض ّم رأسه إلى بدنه ودفنه.14

 .٢الشّعر الدّائر حول خلق القرآن

ال شكّ ّ
عقَديّة فكريّة
نثرا أكثر منها ً
أن مسألة خلق القرآن مبسوطة في المصادر وفي كتب المعتزلة ً
شعرا؛ إذ هي مسألة َ
ّ
ّ
أشعارا ليست بقليلة حولها ،وتدور هذه األشعار
كما سبق ،أ ّما الشعر الدّائر حولها فهو قليل بالقياس إلى ذلك ،ولكننا نجد أيضًا
ً
حول هجاء القائلين بها ،ومدح الخلفاء الذين تصدّوا لها ،كما ّ
أن هناك نظ ًما حولها في المتون الدينيّة ،وال سيّما التي تتحدّث
أشعارا تُؤيّدها أو تُؤيّد فكر المعتزلة بشكل عا ّم.
عن العقائد أو القراءات ،ونجد كذلك
ً

 .١.٢شعر القائلين بخلق القرآن

ذكر ابن المرتضى في (طبقات المعتزلة) ّ
ي أبي ال ُهذَيل
أن من شعراء المعتزلة ال ُك َميت ،وأبا ت ّمام الذي أخذ عن المعتزل ّ
15
َّ
ي .
ي بن مح ّمد التنُوخِ ّ
العَ ّلف ورثاه ،و ِد ْعبِ ًل ،والقاضي عل ّ
ي العَ ّلف ورثائه إيّاه من دون
ولكن ال ي ُمكننا أن نُسلّم له بهذه النسبة ،فهو يُفسّر اعتزال أبي ت ّمام بأخذه عن المعتزل ّ
تقديم شواهد من شعره أو نثره تُؤيّد ذلك ،وحين يذكر اعتزال ِد ْعبِل ال يستشهد له إال بمدائحه للرسول صلّى الله عليه وسلمّ
وسيمر معنا بعد قليل ّ
أن ِد ْع ِب ًل قد هجا ابن أبي د َُؤاد أحد أكبر رؤساء االعتزال الذين كان لهم أثر كبير في
وأهل بيته ،
ّ
ّ
صفة
ي سببًا النتفاء ال ّ
ي ٍ سببًا العتزال الشاعر أفال يلزم أن يكون هجاء معتزل ّ
محنة القرآن كما تقدّم؛ فإذا كان رثاء معتزل ّ
عنه بحسب المنطق نفسه؟!
َ
ُ
مر ذكرها عند المعتزلة .16ولكنناّ
ّ
والحق ّ
ي لم تكن تطلق إال على َمن جمع القول باألصول الخمسة التي ّ
أن صفة المعتزل ّ
سعًا من المعتزلة في إدخال َمن ال عالقة له باالعتزال إلى طائفتهم ابتغاء ال ّ
شرعيّة الدينيّة؛ فقد أُدخِ ل الخلفاء
مع ذلك نجد تو ُّ
ذر،
الراشدين وبعض من ال ّ
صحابة والتابعين كالحسن ،والحسين ،وابن عبّاس ،وابن عمر ،وابن مسعود ،وأبي الدرداء ،وأبي ّ
11
12
13
14
15
16

21

ي ،كتاب الوالة وكتاب القضاة ،تحُ :رفُن ُگسْت( ،بيروت :مطبعةاآلباء اليسوعيّين.451 ،)1908 ،
ي الكِند ّ
أبو عمر محمد بن يوسف المصر ّ
ي ،سير أعالم النُّبالء ،تح :حسّان عبد المنّان( ،لبنان :بيت
ابن األثير ،الكامل في التاريخ97-99/ 6 ،؛ محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذّهب ّ
األفكار الدوليّة.1026/ 1 ،)2004 ،
ي ،سير أعالم النُّبالء.4045-4046/ 3 ،
الذّهب ّ
ي ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،تح :عمر
ابن األثير ،الكامل في التاريخ139 ،134/6 ،؛ محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذَّهب ّ
ي.196 /18 ،23/ 17 ،)1991/ 1411 ،
عبدالسالم ت َ ْد ُمر ّ
ي( ،بيروت :دار الكتاب العرب ّ
ابن المرتضى ،طبقات المعتزلة.132 ،
يالملحد ،تح :نِي ِبرج( ،القاهرة-بيروت :مكتبة
أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخيّاط المعتزل ّي ،كتاب االنتصار والردّ على ابن َّ
الر َوند ّ
الدار العربيّة للكتاب وأوراق شرقيّة ،ط127-126 ،)1993 /1413 ،2؛ عبد المنعم الحفني ،موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالميّة،
الرشاد ،ط،1.358 ،)1993/ 1413
(القاهرة :دار ّ
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ي ضمن المعتزلة أيضًا! كما ذكروا عمر بن عبد العزيز ،ويزيد بن
وسعيد بن ال ُم َ
سيَّب ،ومحمد بن سِيرين ،والحسن البصر ّ
ّ
ي ضمن طبقاتهم .17وهم إنّما نسبوا بعض الصحابة والتابعين
افع
ش
ال
واإلمام
المنصور،
جعفر
وأبا
ّفاح،
س
ال
ّاس
ب
الوليد ،وأبا الع
ّ
ْ
ُ
ُ
ّ
أخبارا ال تجيز احتجاج العاصي بالقَدَر لتسويغ معصيته وظلمه وكأنه مجبَ ٌر
والخلفاء إلى االعتزال ِل َما رأوا من بعضهم
ً
على ذلكّ ،
عثَيْمِ ين ،وهو كقول المشركين:
فإن االحتجاج بالقَدَر على المعصية ال يجوز ،بل هو
محرم كما يقول الشيخ ابن ُ
ّ
18
َّ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ُ
ْ
ْ
ّ
ولكن اإلنسان التائب إذا تاب وندم فقال :هذا قضاء الله وقدره ،أو قدّر الله
سيَقُو ُل الَّذِينَ أش َركوا ل ْو شَا َء اللهُ َما أش َركنَا﴾ ،
﴿ َ
19
ضي َْر في ذلك ،وهو من باب االحتجاج بالقدر على المصيبة ال على المعصية .
وما شاء فعل ،فال َ
وإذا تركنا مبالغات المعتزلة في نسبة بعض ال ّ
شعراء إلى طائفتهم ّ
كثيرا من شعراء المعتزلة،
فإن المصادر العربيّة تذكر ً
سيّار النَّ ّ
ظام ،ومحمد
ي (ت 220ه) ،وإبراهيم بن َ
وأبرزهم صفوان األنصار ّ
ي ،و ِب ْشر بن المـ ُ ْعتَمِ ر ،و ُك ْلثُوم بن عمرو العَتّاب ّ
َ
بن عبد الرحمن العَ َ
ْ
ّ
عبّاد (ت
ي (ت 293ه) ،وال َّ
صاحب بن َ
ي (ت 267ه) ،والناشئ األكبر عبد الله بن محمد األنبار ّ
طو ّ
20
ي (ت 387ه) ،وال ّ
شريف المرتضى (ت  ،)436ومحمد بن ِوشَاح بن عبد الله
385ه) ،وعُبيد الله بن محمد بن جرو األسد ّ
(ت 463ه) ،وجار الله أبو القاسم َّ
ّ
ّ
صاحب والشريف
ي (ت 538ه) ،وغيرهم .وفي هؤالء َمن هو من الشيعة كال ّ
الز َم ْخش َِر ّ
المرتضى ،ومنهم َمن هو من أهل السّنة َّ
ي
ي الذي كان على مذهب أبي حنيفة في الفقه؛ فاالعتزال مذهب فكر ّ
كالز َم ْخشَر ّ
21
ّ
ْ
ي ينتمي أصحابه إلى مختلف الفرق اإلسالميّة ،وإن يكن المعتزلة أكثر في األقاليم التي تحكمها الشيعة  ،غير ّ
أن ذلك
َ
عقَد ّ
ّ
ي في كتابه (فضيلة المعتزلة) ّ
بيانُ
«أن الرافضة قد اشتملت
المعتزل
الجاحظ
اختالفهما
إلى
ُشير
ي
ا
م
وم
فاقهما،
ت
ا
يعني
ال
ّ
ّ
من العيوب في أصل الدّين وفرعه على ما لم تشتمل عليه فرقة م ّمن ينتحل اإلسالم ،وأنّهم قد جمعوا إلى إكفار المهاجرين
واألنصار والكفر في القرآن ومخالفة سنة محمد عليه السّالم الجهل بالتّوحيد الذي هو أصل الدّين وعمود اإلسالم فلم يحصل
في أيديهم من اإلسالم أصل وال فرع».22
وفي تفصيل الحديث عن شعراء المعتزلة نقف عند هؤالء الشعراء:

الر ّمة (ت 117ه)
 .١.١.٢ذو ُّ

الر ّمة كان كما يُروى ّأول ال ّ
ي ّ
أن َ
شعراء الذين تكلّموا في مسألة القدر وخلق
غيْالن ذا ُّ
يذكر مصطفى صادق الرافع ّ
س ْرح العيون) البن نُبَاتة ،فأكبر ّ
الر ّمة قد تكلّم في
الظ ّن أنّه ينقل خبر كون ذي ُّ
القرآن ،23وهو ينقل الخبر الالحق له من ( َ
س ْرح العيون) ال نجد إشارة إلى قوله بخلق القرآن ،وإنّما
مسألة خلق القرآن منه أيضًا .ولكن عند تتبُّع أخبار ذي ُّ
الر ّمة في ( َ
يُشير فقط إلى اعتقاده بمسألة القَدَر واختصامه مع ُرؤْ بة الراجز (ت 145ه) حول ذلك في مجلس بالل بن أبي ب ُْردة (ت
صا إال بقضاءٍ من الله
سب ٌع قُ ْر ُمو ً
ص طائر أ ُ ْف ُحو ً
ص َ
صا ،وال تَقَ ْر َم َ
≈ 126ه) ،وفي هذا المجلس قال له ُرؤْ بة« :والله ما فَ َح َ
ض َرائِكَ ! فقال رؤبة :أَفَ ِبقُدْرته أكلها؟ هذا كذب
وقدر ،فقال ذو ُّ
عيَا ِيي َل َ
الر ّمة :والله ما قدّر الله على الذّئب أن يأكل َحلُوبَةَ َ
ٍ
24
ّ
ّ
ّ
ّ
الر ّمة :الكذب على الذئب خير من الكذب على ربّ الذئب»  .ويرى الشريف المرتضى ّ
أن هذا
ثان .فقال ذو ُّ
على الذئب ٍ
17
18
19
20

21
22
23
24

ابن المرتضى ،طبقات المعتزلة129 ،122 ،120 ،9-18 ،؛ الحفني ،موسوعة الفرق.365-364 ،
األنعام.148 :
موقع إسالم ويب ،https://cutt.us/g3Pi2 :04/2017/ 12 ،تاريخ االسترجاع.11/2021/ 02 :
ي« :وكان من األذكياء األولياء ،المتبحّرين في
يذكر كثير من مترجميه كابن كثير والخطيب البغداد ّ
ي ،يقول الذهب ّ
ي ومعتزل ّ
ي أنّه شيع ّ
ي والذهب ّ
الكالم واالعتزال ،واألدب وال ّ
ي ،سير أعالم النُّبالء .2/2774 ،وقد ردّ دعوى االعتزال بعض دارسيه ،مثل محمد
ي َج ْلدٌ» .الذهب ّ
شعر ،لكنّه إمام ّ
ي أوجه االتّفاق واالختالف بينه واإلماميّةَ عمو ًما وبين المعتزلة .يُن َ
ظر :محمد
ي وأحمد محمد المعتوق ،كما وضّح محمد بن سعيد الغامد ّ
المطرود ّ
ي ،آراء الشريف المرتضى العَقَديّة ،رسالة دكتوراه( ،المملكة العربيّة السعوديّة :جامعة أ ّم القرى1433-1434 ،ه)،89-85 ،
بن سعيد الغامد ّ
.)227-225
أحمد مح ّمد الحُوف ّيَّ ،
ي ،ط.22 ،)1966 /1386 ،1
الز َم ْخش َِر ّ
ي( ،القاهرة :دار الفكر العرب ّ
الخيّاط ،االنتصار.105 ،
ي ،تاريخ آداب العرب( ،بيروت :دار الكتب العلميّة ،ط.98/ 3 ،)2000 /1421 ،1
مصطفى صادق الرافع ّ
ي ومطبعة
جمال الدين بن نُباتة المصر ّ
ي ،سَرْ ح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ،تح :محمد أبو الفضل إبراهيم( ،القاهرة :دار الفكر العرب ّ
األول ّ
سِباع ،وهو الموضع الذي
للطير ،والثاني لل ّ
صا وقُرْ ُمو ً
صا :اتّخذ أ ُ ْفحُو ً
ص قُرْ ُمو ً
ي .292 ،)1964/1383 ،فحص أ ُ ْفحُو ً
صاّ ،
صا وتَقَرْ َم َ
المدن ّ
ض ِريك ،وهو الفقير.
ض َرائك :جمع َ
ع ِيّل ،وهو ذو العِيالَ .
عيَا ِيل :جمع َ
عيَا ِييل ،ويُروى َ
يأوي إليه الحيوانَ .
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الر ّمة (البحر الطويل):
الر ّمة «بالعدل واحتجاجه عليه ،وبصيرته فيه» .25ولبيت ذي ُّ
الخبر صريح في قول ذي ُّ
ْنـــان قـــال اللـــهُ كُو نَـــا فكانتـــا
عي
و َ
ِ

ـــر
فَعُ
ـــوالن باأل َ ْلبـــا ِ
ب َمـــا ت َ ْفعَـــ ُل ال َخ ْم ُ
ِ

ولكن ال ّ
ّ
شاعر
خبرا للفعل النّاقص (كانتا)،
روايات وأحاديث حول كلمة (فعوالن) ،فمنهم َمن يرى أنّها (فعولين) بالنصب ً
تورع
ي بقوله« :كأنه ّ
أ ّكد رواية الرفع (فعوالن) حينما سمع أعرابيًّا ينشدها بالنّصب (فعولين) ،ويُعلّق ّ
الراغب األصفهان ّ
أن يقول فعولين فيكون ذلك بأمر الله تعالى» .26وفي رواية (أمالي المرتضى) قول ال ّ
وصف للعينين؛ أي على
شاعر إنّها
ٌ
الر ّمة بهذا الكالم من القول بخالف العدل» .27والمقصود بالعدل هنا هو أنّه على مذهب
َحرز ذو ُّ
االستئناف بالرفع« ،وإنّما ت َّ
أهل العدل .ومصطلحا (العدل) و(القَدَر) ال يُف َهمان هنا إال بحسب الطائفة القائلة بهما ،وهي طائفة المعتزلة ،فأصحاب العدل
والتوحيد هم المعتزلة ،ويُلَقَّبون أيضًا بالقَدَ ِريّة والعدليّة ،28وهم خالف مذهب أهل السّنة في ذلك؛ إذ ينفون القَدَر ،ويرون ّ
أن
الله تعالى لم يُقدّر أفعال البشر ،ويزعمون أنّه سبحانه «ال يعلم باألشياء قبل حصولها ،ولم يتقدّم علمه بها ،وقالوا :إنّما يعلم
الله بالموجودات بعد خلقها وإيجادها» ،29وهذا ما كان عليه أوائل القَدَ ِريّة ،أ ّما المتأ ّخرون منهم فيرون ّ
«أن الله عالم بأفعال
30
العباد قبل وقوعها ،وإنّما خالفوا السّلف في زعمهم ّ
بأن أفعال العباد مقدورة لهم ،وواقعة منهم على وجه االستقالل» ،
31
ومذهب القَدَ ِريّة بعكس ال َجبْريّة التي هي «نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الربّ تعالى» .
الر ّمة مع ُرؤْ بة يُشير إلى قوله بالقَدَر فإنّنا ال نستطيع توكيد ذلك في بيته السّابق كما أ ّكده ال ّ
شريف
وإذا كان خبر ذي ُّ
ّ
ّ
المرتضى32؛ ّ
ي فإن الشاعر نفسه يرويه
ي يذكر خالف الخبر السّابق حوله ،وبحسب خبر األصفهان ّ
فإن أبا الفرج األصفهان ّ
ّ
بالنصب ،وفي هذا الخبر ّ
«فهل قلتَ  :فعوالن؟ فقال :لو قلتَ  :سبحان الله ،والحمد لله ،وال إله
ي يقول له:
أن َ
ع ْنبَسة النَّحْ و ّ
33
ّ
ّ
َ
أردتَّ
الر ّمة كونا فعولين باأللباب»  .فكالم الشاعر هنا صريح
خيرا لك؛ أي أنك
القدَر ،وأراد ذو ُّ
إال الله ،والله أكبر ،كان ً
ي يُوضّح ذلك أيضًا ّ
ع ْنبَسة يعني القَدَر،
األصفهان
وتعليق
ل،
األو
الخبر
نص
كان
كما
الفعل
في عدم إرادة أنّهما خالقا
ّ
بأن قول َ
ّ
ّ
وأن ال ّ
ّ
شاعر أراد كون العينين فعولين باأللباب ،والمعنى كما يرد في شرح الديوان« :أي :سحرتا األلباب ،ذهبتا بالعقول،
34
كما تذهب الخمر بعقول الناس» .
كما ّ
ي يرفض
ي صاحب كتاب (ال ّ
أن نصر الله الهند ّ
صواعق المحرقة) الذي اختصره محمود شكري األلوس ّ
ي الم ّك ّ
استنتاج ال ّ
الر ّمة مع ُرؤبة ّ
أن ذلك صريح في قوله بالعدل/االعتزال ،ويُعقّب أيضًا على قوله
شريف المرتضى من خبر ذي ُّ
ّ
بتحرز ال ّ
شاعر من القول بخالف العدل باعتماده رواية (فعوالن) في شعره السّابق بقوله« :وهو باطل ألنه وصفهما بذلك
ُّ
أن الخمر تخلق اإلسكار ،ولو أراد ما ذكره المرتضى لم يفد سوى ّ
للمبالغة إذ ال يقول ذو لبّ ّ
أن ما ال علم له وال إرادة وال
قدرة كالعين والخمر شريك الله من خلقه ،وهذا قول بطالنه أظهر من الشمس… وس ّموا هذا القول ً
عدل ،وس ّموا أنفسهم
عدْليّة ،وأرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه عن سلطانه ،وأثبتوا له شركاء من خلقه وقد ظنّوا ّ
أن أمر الخلق هيّنًا حتى
َ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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علي بن الحسين ال ّشريف المرتضى ،أمالي المرتضى ُ
غرر الفوائد ودُرر القالئد ،تح :محمد أبو الفضلإبراهيم( ،مصر :دار إحياء الكتب العربية
عيسى البابي الحلبي وشركاه ،ط.20 /1 ،)1954 /1373 ،1
شعراء والبُلَغاء ،تح :عمر َّ
الراغب األصفهان ّي ،محاضرات األدباء ومحاورات ال ّ
الطبّاع( ،بيروت :شركة دار األرقم
أبو القاسم حسين بن محمد ّ
بن أبي األرقم ،ط.323 /2 ،)1999 /1420 ،1
ال ّ
شريف المرتضى ،أمالي المرتضى.1/20 ،
أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ال َّ
خرجه :محمد بن فتح الله بدران( ،القاهرة :مكتبة األنجلو المصريّة ،ط/1375 ،2
ي ،المِ لَل وال ِنّ َحلّ ،
ش ْه ِرسْتان ّ
.79/ 1 ،)1956
ع ّمان :دار النفائس ،ط.53 ،)2005/ 1425 ،13
عمر سليمان عبد الله األشقر ،القضاء والقدر( ،األردنّ َ -
األشقر ،القضاء والقدر.57 ،
ال َّ
ي ،المِ لَل والنِّ َحل.1/79 ،
ش ْه ِرسْتان ّ
الر ّمة كان قَدَريًّا .يُن َ
ظر :ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن ،تاريخ مدينة دمشق ،تح :محبّ الدين
كذلك يذكر محمد بن يحيى ال ُّ
ي أنّ ذا ُّ
صول ّ
ي( ،بيروت :دار الفكر ،ط.)149/48 ،)1997/ 1417 ،1
عمر بن غَرامة العَ ْمرو ّ
ي ،كتاب األغاني ،تح :إحسان عبّاس وإبراهيم السعافين وبكر عبّاس،(بيروت :دار صادر،)2008/1429 ،
ي بن الحسين األصفهان ّ
أبو الفرج عل ّ
.26 /18
َ
ي ،تح :عبدالقُدُّوس أبو صالح( ،بيروت :مؤسّسة الرسالة،
ي ،ديوان ذي ُّ
غيْالن بن عُقبة ذو ُّ
الر ّمة العَدَ ِو ّ
الر ّمة ،شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهل ّ
ط.578/1 ،)1993/ 1414 ،3
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ال ّ
شعر الدّائر حول مسألة خلق القرآن الكريم

زعموا ّ
أن مثل الذّ ّرة وما دونها خالق ألفعاله.
ّ
والحق ما ذهب إليه أهل السّنة و َمن وافقهم من ّ
أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى مكسوبة للعبد ،وما زعمه المخالفون
إن الفعل إذا أُسنِد هنا إلى العينين فلن يُفيد الخلق مثلما ال يَفهم أحد ّ
باطل»35؛ أي ّ
أن الخمر هي التي تخلق اإلسكار في قولنا:
(تفعل الخمر) ،فإسناد الفعل شيء ،وخلق الفعل شيء غيره ،فليست المشكلة إذًا فيما إذا كانت الرواية (فعوالن) أو (فعولين)؛
ومرة إلى تلك.
مرة إلى هذه ّ
إذ وردت الروايات متضادّة فيهما؛ تنسب القول بالقَدَر ّ

سالم أبو عبد الله (ت 258ه)
 .٢.١.٢الحسين بن عبد ال ّ

ي يُلقَّب بال َج َمل ،كان شاعرا ُم ْف ِلقًا مدح الخلفاء واألمراء؛ مدح المأمون بمصر لما ورد إليها ،كما مدح
هو شاعر مصر ّ
36
األمراء ،مثل عبد الله بن طاهر .
وقد امتدّت محنة القرآن إلى مصر؛ إذ كتب المأمون إلى اآلفاق سنة 218ه بأن يُؤخَذ الناس بالمِ حْ نة حول خلقه ،ف َمن
استمر
أقر من أهل الحديث والفتوى
ّ
أقر من الشهود قُبِلت شهادته ،و َمن ّ
أقر من القضاة بقي في منصبه ،وإال ع ُِزل ،و َمن ّ
ّ
أقر بخلق القرآن قاضي مصر هارون بن عبد الله الذي كان قد ّ
وله المأمون ،وكذلك عا ّمة
في مجلسه ،وإال يُبعَد عنه .وقد ّ
استمرت المِ حْ نة في مصر بين 218-232ه أيضًا.
أقر قَبِل شهادته ،وإال ردّها ،وقد
ّ
الشهود ،وكان القاضي يسأل الشهود ف َمن ّ
فو ّكِل محمد بن أبي الليث بذلك ،ولمـّا بلغ ابن أبي د َُؤاد ّ
وقيل ّ
أن هارون يح َمد
إن القاضي هارون استعفى من القيام بالمِ حْ نةُ ،
37
ّ
وولِي مكانه ابن أبي الليث  .وقد كتب المعتصم يأمر بأن يُح َمل إليه اإلمام
الله على معافاته منها ع ُِزل من القضاء أيضًا ُ
ي (ت 225ه) مفتي الديار المصريّة وعالمها آنذاك ،فهرب واختفى ب ُح ْلوان ،وفي ذلك يقول
أَ ْ
صبَ ُغ بن الف ََرج بن سعيد المالك ّ
38
ّ
ال َج َمل الشاعر (البحر الكامل) :
َو َ
صبَـــ َغ حِ ْقبَـــةً فِـــي بَ ْيتِـــ ِه
ط َو يْـــتَ أ َ ْ
أ َ ْب َد ْلتَـــهُ

ِب ِر جَا لِـــ ِه

َو ُج ُم ْو عِـــ ِه

فَـــ ِإ ذَ ا أ َ َر ا َد َمـــ َع ال َّ
ظ َ
ـــا ِم ِلحَا جَـــ ٍة

ســـت َّ ِر
ـــو ِ
ت ال ُّ
فَ َ
ســـت َ ْر نَهُ ُجـــ ُد ُر البُيُ ْ
َخ ْر قًـــا ُمقَا عَـــ َد ةَ ال ِنّسَـــاءِ

ال ُخـــ َّد ِر

َـــر
أ َ َخـــذَ ال ِنّقَ َ
ـــاب َوفَضْـــ َل مِ ْ
ـــرطِ المِ ْعج ِ

وفي خالفة الواثق ورد كتاب إلى قاضيها محمد بن أبي الليث بامتحان الناس أجمع ،وقد كانت المِ حْ نة أشدّ م ّما كانت
عليه في عهد المعتصم حتى هرب كثير من الناس و ُملِئت السجون ب َمن أنكر المسألة ،بل ُكتِبت صفة المخلوق على جدران
المساجد وأطافوا ببعض الناس ينادون بخلق القرآن .وقد قال ال ّ
مصو ًرا ما فعله:39
شاعر ال َج َمل للقاضي محمد
ِّ

35
36
37
38
39

أ َ ْز َو ِر

ســـلِمِ ينَ فَلَـــ ْم تَكُـــنْ
ُو لِّيـــتَ ُحكْـــ َم ا ْل ُم ْ

ـــر َم
بَ ِ

و لَقَـــ ْد بَ َجسْـــتَ ا ْل ِع ْلـــ َم فِـــي ُ
ط َّل بِـــ ِه

َـــر
َو فَج ْ
َـــر تَ مِ ْنـــهُ َمنَا بِعًـــا لَـــ ْم ت ُ ْفج ِ

ع َ
طتْـــكَ
أَ ْ

أ َ ْلسِـــنَةٌ أ َ تَتْـــكَ

َ
ير َهـــا
ضمِ َ

َو أ َتَتْـــكَ أ َ ْلسِـــنَةٌ ِب َمـــا لَـــ ْم ت ُ ْ
ـــر
ضمِ ِ

فَأ َ َ
ط ْفـــتَ

ِب ْ
ق صَا ئِ ًحـــا
ِـــي يَ ْنعَـــ ُ
ال َ ْيل ّ

َـــر
ـــع َمشْـــ َه ٍد أ َ ْو َمحْ ض ِ
فِـــي ُك ِ ّل َمجْ َم ِ

اللِّقـــاء

َو َل

ِبفَـــ ٍ ّ
ظ

ي ،تح :مجيد الخليفة،
محمود شكري األلوس ّي ،السّيوف المشرقة ومختصر ال ّ
صواقع المحرقة لمؤلّفه نَصير الدين محمد خواجه نصرالله الهند ّ
ي الم ّك ّ
ي ،ط.391 ،)2008/ 1429 ،1
(القاهرة :مكتبة اإلمام البخار ّ
ي ،معجم األدباء.1130-1131 /3 ،
ال َح َمو ّ
ي ،كتاب الوالة.449-443 ،
الكِند ّ
ي ،سير أعالم النُّبالء.1144 /1 ،
الذّهب ّ
ي ،كتاب الوالة.453-452 ،
الكِند ّ
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َو ُم َح َّمـــ ُد ا ْل َحك
َمـــي أ َ ْنـــتَ
ُّ
ُك ٌّل

يُنَـــا ِد ي

ـــر آ ِن
ِبا ْلقُ ْ

أَ َ
ط ْفتَـــهُ

صيَـــاحِ ْ
َـــر
ق بِال ِ ّ
َو أ َ َخـــا هُ يَ ْنعَـــ ُ
ال َجْ ه ِ

َو َخ ْلقِـــ ِه

فَشَـــه َْر ت َ ُه ْم

ِبمقَا لَـــ ٍة

لَـــ ْم

تُشْـــه َِر

ض أَنْ نَ َ
طقَـــتْ بِهَـــا أ َ ْف َوا ُه ُهـــ ْم
ـــر َ
لَـــ ْم ت َ ْ

ِـــر
الم َ
َحتَّـــى ْ
ـــاج ُد َخ ْلقَـــهُ لَـــ ْم ت ُ ْنك ِ
س ِ

َـــو ًر ا
أر ْيت َ ُهـــ ُم
لَ َّمـــا
الـــر دى ُمتَص َّ
َّ
َ

ع ُمـــوا بِـــأ َنَّ اللَّـــه َ
َـــو ِر
َز َ
ْـــر ُمص َّ
غي ُ

ُصور ال ّ
اضطر بعضهم إلى لزوم بيته بسبب المِ حْ نة ،وكيف هرب آخرون ،وهو يذكر أسماء
شاعر ال َج َمل أيضًا كيف
ّ
وي ّ ِ
40
األشخاص بأعيانهم :
ـــف فِـــي خِ َزانَـــ ِة بَ ْيتِـــ ِه
َـــرتَ يُو ُ
س َ
أَحْ ج ْ

ع ْنـــكَ َو َ
فَ َ
َـــر
ط َوتْـــهُ َ
طـــا َل َمـــا لَـــ ْم يُحْ ج ِ

ـــر ِ ّ
الزنَـــاءِ َمقَا َمـــهُ
أ َ ْخلَيْـــتَ مِ ـــنْ ُ
ع َم ِ

ـــر تَ مِ ْنـــهُ َمدَاخِ ً
ـــر
َو َ
ع َم ْ
ـــا لَـــ ْم ت ُ ْع َم ِ

ســـأ َ ْلتَهَا
َو َكفَ ْر نَـــكَ ْال َ َر ضُـــونَ حِ يـــنَ َ

ـــر
ْـــن صَالـــحٍ ال َخ ِبيـــ ِ
َخبَ َ
ث ْال َ ْكفَ ِ
ـــر اب ِ

َجحَد تْـــهُ أ َ ْق َ
ـــار ا ْل ِب َ
علَـــى
ـــا ِد فَ َمـــا َ
ط ُ

ســـكُو نِ ِه مِ ـــنْ
ح ََر كَا تِـــ ِه َو ُ

ـــر
ُم ْظ ِه ِ

ســـا ِل َم ُخ ْفيَـــةً فِـــي بَ ْيتِـــ ِه
ـــوى ا ْبـــنُ َ
َوث َ َ

ـــس ال َّ
امت َ َ
طـــى َ
ظ َ
ســـت َ ِر
ـــا ِم األ َ ْ
ثُـــ َّم ْ
غل َ َ

فَأُتـــي بِـــ ِه َكفُ َريْـــ َج أ َ ْو َكأ َ ِبـــي النَّـــدَى

س
َو ا لنَّـــا ُ

َو كَـــذَاكَ دا ُؤ و ُد ْبـــنُ َح َّمـــا َد ْ
اختَفَـــى

ال َ ْ
ث ْ
غـــ َد ِر
ال جَا بَـــ ِة بِا ْل َخبِيـــ ِ
بَ ْعـــ َد ْ ِ

ُـــم َ
طا نِ ِه ِإ ْذ أ َ ْفلَت َـــتْ
ســـفِي َ
أَ َ
علَـــى ش ْ

ـــر ِر
َمـــنْ َ
ِق يَشْـــتَا لُهَا أ َ ْو ُمجْ ِ
ســـا ئ ٍ

أ َ َّل أ َ َر ى َم َ
ـــر ا يَ ُ
ص ِفهَـــا
ط
ـــوف بِنِ ْ
ُ
ط ً

ـــر
ِـــق َو ُمقَ ِ ّ
َو ال ِنّص ُ
ص ِ
ْـــف ِع ْنـــ َد ُم َحلّ ٍ

بَ ْيـــنَ

ُم َهلِّـــ ٍل

ـــر
َو ُم َكبِّ ِ

وبقي أمر المِ حْ نة على هذه ال ّ
شاكلة حتى ورد كتاب من الخليفة المتو ّكل بعزل القاضي ابن أبي الليث وحبسه ولعنه
على المنبر.41

عبّاد (ت 385ه)
 .٣.١.٢الصَّاحب بن َ

هو أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد الوزير ،يُلَقَّب بالصاحب كافي ال ُكفَاة ،كان في بدء أمره من صغار ال ُكتّاب يخدم أبا الفضل
وشهرا واحدًا .غلب عليه
ي وأخيه فخر الدولة ثماني عشرة سنة
ً
فوزَ َر لمؤيّد الدولة الب َُويْه ّ
ابن العَمِ يد ،ث ّم ترقّت به الحال َ
42
ّ
ي عنه وعن الوزير ابن
األدب ،كثير المحفوظ حاضر الجواب فصيح اللسان ،وكانت له مجالس وأخبار  ،وقد كتب التوحيد ّ
كثيرا باالعتزال واجتناب ّ
الطوائف
العَمِ يد كتاب (أخالق الوزيرين) .وكان شيعيًّا ومعتزليًّا في آن ،ونجده في شعره ي ّ
ُصرح ً
َ
ّ
صفهان قالوا
األخرى كالمشبّهة وأهل الجبر ،43وكان يقول بخلق القرآن ويُجاهر به ويسأل عنه ،ويُروى أن قو ًما من أهل أ ْ
40
41
42
43
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ي ،كتاب الوالة.454-453 ،
الكِند ّ
ي ،كتاب الوالة.464-463 ،
الكِند ّ
ي ،معجم األدباء.721-662 /2 ،
ال َح َمو ّ
ي للمطبوعات ،ط،24 ،)2001 /1422 ،1
الصاحب بن َعبّاد ،ديوان ال َّ
صاحب بن عبّاد ،شرحه :إبراهيم شمس الدين( ،بيروت :مؤسّسة األعلم ّ
.186 ،185 ،179 ،117 ،89 ،82 ،80 ،69 ،63 ،35 ،28
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ال ّ
شعر الدّائر حول مسألة خلق القرآن الكريم

له « :لو كان القرآن مخلوقًا لجاز أن يموت ،ولو مات القرآن في آخر شعبان بماذا كنّا نُصلّي التّراويح في رمضان؟ فقال:
لو مات القرآن كان رمضان يموت أيضًا ،ويقول :ال حياة بعدك ،وال نُصلّي التراويح ،ونستريح».44
ور ِوي قريب من هذا الخبر عن عُبادة الـ ُم َخنَّث (ت ≈ 250ه) مع الخليفة المأمون ،وفي رواية مع الواثق؛ إذ قال له
ُ
عندما أراد الخليفة امتحانه« :ي ّ
ُعظم الله أجرك ،فقال :في َمن؟ فقال :في القرآن ،فقال :القرآن يموت؟! فقال :أليس بمخلوق؟
َمن بقي يُصلّي بالناس التراويح؟ فقال :أخرجوه».45
ي أو مخنّث وقابله ّ
أن هذا الكالم ْ
ّ
والحق ّ
الطرف اآلخر هنا بال ُهزء أو قلّة االكتراث فإنّه يصدر
وإن صدر من عا ّم ّ
كنتيجة للقول بخلقه بحيث يغدو القول بموت القرآن فكرة طبيعيّة صحيحةّ ،
فإن القول بخلقه ينتج عنه القول بموته َوفق
منطق المعتزلة أنفسهم ،فهم قد استندوا في قولهم ّ
بأن القرآن مخلوق إلى أنّه (شيء) 46يدخل ضمن قوله تعالى﴿ :خَا ِلقُ ُك ِّل
48
َّ
ُ
ش ْيءٍ هَا ِلكٌ إِل َوجْ َههُ﴾ ؛ فهو
ش ْيءٍ ﴾47؛ وهنا يُقال لهم :ما دمتم قد قلتم ذلك فإنّه يدخل أيضًا باعتقادكم في قوله تعالى﴿ :ك ُّل َ
َ
فإن هذه الفكرة ْ
سيهلك؛ أي سيموت َوفق عقيدتكم؛ ألنّه شيء .ومن ث َ ّم ّ
وإن صدرت ع ّمن ال يُؤْ بَه له فإنّها تدحض فكرة
صرح بالقول ّ
إن كالمه تعالى ال يبقى،
المعتزلة وتبطلها من كالمهم أنفسهم .بيد أنّنا نجد أيضًا طائفة من المعتزلة أنفسهم ت ُ ّ
عدِم بعد ذلك».49
«وإنّه إنّما يوجد في وقت ما خلقه الله ،ث ّم ُ
50
ّ
عبّاد يُق ِّر في شعره باالعتزال واجتناب الطوائف األخرى كالمشبّهة وأهل ال َجبْر  ،وحول القرآن يقول
وال ّ
صاحب بن َ
في أولى قصائد ديوانه (البحر الطويل):51
َـــي َء مِ ثْلُـــهُ
َوقُ ْلنَـــا :بَـــأَنّ اللـــهَ ال ش ْ

ِـــي ال ُم َمجَّـــ ُد
ُـــو َ
ه َ
الواحِ ـــ ُد الفَ ْ
ـــر ُد العَل ُّ

ُـــو العَالِـــ ُم الـــذّاتُ الَّـــذِي لَيْـــس ُمحْ َو ًجـــا
ه َ

ـــم واألَعْـــا ُم تَبْـــدُو وتَشْـــ َه ُد
إلـــى ال ِع ْل ِ

ســـا ِبقًا َ
ْـــر ذا تِـــ ِه
ْـــس قَ ِد ي ًمـــا َ
َو لَي َ
غي ُ

َو إِ نْ كان أ َبْنـــا ُء الضَّـــا ِل تَبَلَّـــدُوا

َـــم مِ ـــنْ َكالمِ ـــ ِه
ْـــر ُمحْ ك ٍ
أ َتَا نَـــا ِب ِذ ك ٍ

ُـــو ال ُحجّـــة العُ ْليَـــا ِل َمـــنْ يَتَســـ َّد ُد
ه َ

قَـــا َل أ َ ْقـــوا ٌم  :قَ ِد يـــ ٌم ِل َ نَّـــهُ

كَال ٌم لـــهُ فا ْن ُ
صعَّـــدُوا
ـــر إلـــى أ َ ْيـــنَ َ
ظ ْ

َـــارى فـــي ال َمسِـــيحِ َمقَالُهـــا
كَـــذَاكَ النَّص َ

َـــردُوا
َـــردُوا َ
عـــنْ ِدينِنـــا فَتَش َّ
َوقَـــ ْد ش َّ

ُّـــر وا
فَتَبًّـــا لَ ُهـــ ْم ِإ ْذ عَا نَـــدُوا فَتَنَص ُ

َو َو ي ً
َـــو دُوا
ْـــا لَ ُهـــ ْم ِإ ْذ كَا يَـــدُوا فَتَه َّ

َو إِ نْ

صاحب ليس بقديم ،وهو يُناقِش حجّة أهل السّنة الذين يقولون إنّه كالم الله ،قديم النوع قدم ذاته ألنّه
فالقرآن كما يعتقد ال َّ
52
صفة من صفاته ،وهو َّ
ّ
صاحب ّ
صر والقول بمقولة النصارى
ُفضي بقائله إلى التن ُّ
منزل غير مخلوق  ،فيرى ال ّ
أن هذا القول ي ِ
الذين يزعمون ّ
بالتهود
صر ،وإنّما يحكم
صاحب بالحكم بالتن ّ
أن المسيح عليه السّالم ليس بمخلوق ألنّه كلمة الله .وال يكتفي ال ّ
ّ
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ي بن محمد ،أخالق الوزيرين ،تح :محمد بن تاويت َّ
ي،
ي( ،بيروت :دار صادر،252-251 ،)1992/1412؛ ال َح َمو ّ
أبو حيّان التَّوحيد ّ
الط ْنج ّ
ي عل ّ
معجم األدباء.682 /2 ،
بالوفَيَات ،اعتناء :وداد القاضي( ،بيروت :الجمعيّة األلمانيّةللبحث
ي ،تاريخ اإلسالم304/18 ،؛ صالح الدين خليل بن ايبك ال ّ
صفد ّ
الذّهب ّ
ي ،الوافي َ
ي ودار صادر ،ط.629-628/ 16 ،)1991/ 1411 ،2
العلم ّ
ابن المرتضى ،طبقات المعتزلة.124 ،
الرعدُّ ،16 :
الزمر ،62 :غافر.62 :
األنعامّ ،102 :
صص.88 :
القَ َ
ي ،مقاالت اإلسالميّين.247 /1 ،
األشعر ّ
عبّاد ،ديوانه.186 ،185 ،179 ،117 ،89 ،82 ،80 ،69 ،63 ،35 ،
ابن َ
عبّاد ،ديوانه.24 ،
ابن َ
ي وعصام
ي ،تح :عادل الرفاع ّ
صالح الفوزان ،شرح المنظومة الحائيّة في عقيدة أهل السّنة والجماعة ألبي بكر عبد الله بن أبي داود ال ّس ِِجسْتان ّ
ي( ،الرياض :دار العاصمة ،ط.69 ،68 ،64 ،)2007/ 1428 ،1
ّ
المر ّ
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ي عن لبيد بن األَعْصم ،وبذلك ّ
مر معنا ّ
صاحب يرمي غيره
فإن ال ّ
أيضًا! وقد ّ
أن القول بخلق القرآن إنّما هو ذو أصل يهود ّ
ّ ْ 53
ي :رمتني بدائها وانسلت .
العرب
المثل
يقول
كما
مذهبه،
بما يتّصف به
ّ
54
ّ
ّ
وقوله( :قديم) لم يقل به أحد من السَّلف بهذا الشكل  ،بل هو كالم الله المنزل ،ولتفسير كونه صفة من صفات الله األزليّة
يقال ّ
إن كالم الله «قديم النّوع حادث اآلحاد ،بمعنى :أنّه يتكلّم إذا شاء :يتكلّم بالقرآن وقت نزوله ،ويكلّم جبريل ،وكلّم موسى،
55
ّ
ّ
ّ
ّ
قديم النوع ال بداية له كسائر صفاته ،حادث اآلحاد» .
وكلّم نبيّنا محمدًا صلى الله عليه وسلم ليلة اإلسراء… فهو يتكلم
ٍ
بكالم ِ
إن كالم الله ليس بمخلوق مع النّصارى الذين يزعمون ّ
أ ّما عن شبهة اتّفاق َمن يقول ّ
أن عيسى عليه السّالم إل ًها ألنّه
فإن شيخ اإلسالم ابن ت َيميّة (ت 728ه) أجاب عنها وبيّنها في كثير من المواضع ،فوضّح ّ
كلمة الله غير المخلوقة ّ
أن كلمة
الله التي ألقاها إلى مريم هي كلمته الخالقة؛ أي كلمة (كن) ،وهي ليست مثلنا نحن المخلوقين ،فعيسى عليه السّالم مخلوق
بالكلمة الملقاة إلى مريم وليس هو الكلمة الخالقة نفسها.56
كما بيّن فساد زعم النّصارى اتّحادَ ّ
أن الكلمة ْ
أن عيسى كلمة الله بوجوه ،منهاّ :
اللهوت بالنّاسوت استنادًا إلى ّ
إن كانت
ّ
صفة معًا ،فهي ربّ العالمين ،وتكون بذلك اآلب عندهم ،وهم متفقون على ّ
أن المسيح ليس هو اآلب
هي الذّات ،أو الذّات وال ّ
بل هو االبنْ .
وإن كانت الكلمة صفة لله تعالى ،فصفة الله ليست هي اإلله الخالق ،في حين ّ
أن المسيح عندهم هو اإلله الخالق.
57
ّ
ّ
ُ
فإن صفة الله قائمة بذاته ،ال تفارق الذات لتح ّل بغيره ،في حين ّ
وأيضًا ّ
أن كلمة الله عندهم قد اتحدت بالمسيح  .ومن ذلك
صاحب بن عبّاد ،وهو ما يُثبت أيضًا ّ
أن
يظهر فساد ادّعائهم وبطالنه ،وكذلك يظهر فساد شبهة المعتزلة التي عبّر عنها ال ّ
تحكيم العقل هو ادّعاء فاسد؛ إذ يظهر قصوره وبطالنه مع ك ّل شبهة يُثيرونها.
ادّعاء المعتزلة
َ
َّ
ي تفسيرات عدّة لكلمة الله تنفي كون عيسى عليه السّالم هو الكلمة نفسها ،يقول« :وقوله﴿ :بكلمة
ر
ب
الط
تفسير
وفي
َ
ّ
ً
ٌ
خبرا
وخبر من عنده .وهو من قول القائل :ألقى
منه﴾ .يعني :برسال ٍة من الله
ي كلمة ّ
سرني بها .بمعنى :أخبرني ً
ٍ
فالن إل َّ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
مريم بعيسى ألقاها إليها… وقد
ه
الل
رى
ش
ب
يعني:
]171
[النساء:
﴾
م
ي
ر
م
ى
ل
إ
َا
ه
ا
ق
ل
أ
ه
ت
م
ل
ك
﴿و
ثناؤه:
فرحتُ به .كما قال ج ّل
ُ
ِ
ِ
ْ
َ
َ َ
َ
ِ َ َ
ّ
ّ
ْ
قال قوم  -وهو قول قَتادة َ ّ : -
إن الكلمة التي قال الله عز وجلّ﴿ :بكلمة منه﴾ .هو قوله﴿ :كن﴾… فس ّماه الله عز وج ّل كلمت َه،
قدر الله وقضاؤُه .يعني به :هذا عن قدر الله وقضائه حدَث .وكما
ألنّه كان عن كلمته ،كما يُقال لِما قدّر الله من شيء :هذا ُ
﴿و َكانَ أ َ ْم ُر اللَّ ِه َم ْفعُ ً
ول﴾ [النساء ،47 :واألحزاب ]37 :يعني به :ما أ َمر اللهُ به ،وهو المأمور الذي كان عن
قال ج ّل ثناؤهَ :
أمر الله ّ
عز وجلّ».58
59
ّ
الر َجز) :
وفي أبيات أخرى يُعيد ال ّ
صاحب الفكرة نفسها في ادّعائه مشابهة َمن يقول بصفات الله للنصارى ،يقول (بحر َّ
َو َهكَـــذَ ا
فَ ِإ نَّهـــا
صلَـــتْ
َو َح َّ

ســـا مِ ُع
ا ل َّ
فـــي

54
55
56
57
58
59

27

َـــار ى
كَالنَّص َ

ـــار ى
قَـــ ْد أ َ ْ
صبَ َحـــتْ فـــي ِد ينِهـــا َحيَ َ

ـــار ا
فـــي
َ
ع ْقدهـــا التَّبَ َ

قَـــ ْد ج َِهلَـــتْ
53

ْـــم
ال ُحك ِ

ت
ْـــو ا ِ
ل ِْلَ ص َ

ْـــس
لَي َ

فـــي قِـــ َد م القُ
ـــرآن
ِ

َو ثَلَّثَـــتْ
كِمِ ثْـــ ِل

ـــو ِل
َكقَ ْ

ْـــي
فَه َ
َجهْـــ ِل

ف ِْر قَـــ ِة

ت َ ُحـــو زُ
عَا بـــ ِد

ت
صفـــا ِ
ال ِ ّ

ا لنَّـــا َر ا
ص ْلبـــا ِن
ا ل ُّ

صى في أمثال العربُ ،
أبو القاسم جار الله محمود بن عمر َّ
ط ِبع تحت مراقبة محمد عبدالمعيد خان( ،حيدر آباد الدَّكَن-الهند:
ي ،الـ ُم ْست َ ْق َ
الز َم ْخش َِر ّ
دائرة المعارف العثمانيّة.103 /2 ،)1962 /1381 ،
شيخ اإلسالم أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم ابن تَيْمِ يَّة ،الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ،تح:علي بن حسن بن ناصر وعبد العزيز بن إبراهيم
العسكر وحمدان بن محمد الحمدان( ،الرياض :دار العاصمة ،ط،2 .100/3 ،)1999/1419لم يَرد أيضًا في الكتاب والسّنة أنّ (القديم) صفة لله.
يُن َ
ع ّمان :دار النفائس ،ط.229 ،)1999 /1419 ،12
ظر :عمر سليمان عبد الله األشقر ،العقيدة في الله( ،األردنّ َ -
الفوزان ،شرح المنظومة الحائيّة.68 ،
ابن تَيْمِ يَّة ،الجواب الصحيح.27/ 4 ،97-91/ 3 ،
ابن تَيْمِ يَّة ،الجواب الصحيح.174 ،168 /2 ،
ي ،تفسير ال ّ
أبو جعفر محمد بن َجرير َّ
ي( ،القاهرة :هجر للطباعة
طبر ّ
الطبر ّ
ي جامع البيان في تأويل آي القرآن ،تح :عبد الله بن عبدالمحسن الترك ّ
والنشر والتوزيع ،ط.407-406/ 5 ،)2001 /1422 ،1
عبّاد ،ديوانه.37 ،
ابن َ
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قَا لَـــتْ :
َو قَـــ ْد
َو ُك َّل

قَ ِد يـــ ٌم
نَ َز ْ
عنَـــا

َمـــنْ

ْـــس
لَي َ
ُك َّل

يُ ْلحِ ـــ ُد

مـــن
الر حْ
بِ َّ
ِ

َو صَـــا َر

َمـــنْ

يُثَلّ ُ
ِـــث

َو ُك َّل َمـــنْ

ْـــس
لَي َ

يَ ْلبَ ُ
ـــث

َو قَ ْو لُنَـــا :

َهـــذَ ا

َك َمسِـــيْحٍ

ثَا نِـــي

ِيـــن يَ ْنك ُ
ُـــث
َ
عهْـــ َد اليَق ِ
إِ نَّ

ـــر آ نَ
ا لقُ ْ

ُمحْ ـــ َد ُ
ث

فَ َهكَـــذَ ا قَـــ ْد جَـــا َء فـــي الت َّ ْن ِز يـــ ِل

ـــو ِل بِ َ
ـــا تَأ ْ ِو يـــ ِل
َـــم القَ ْ
فـــي ُمحْ ك ِ

ت َ ْعلِيـــ ِل

ـــق ِب َ
ـــا ت َ ْب ِد يـــ ِل
عـــنْ َخ
َ
الـــق ال َخ ْل ِ
ِ

َو َل

ِبت َ ْخ ِر يـــجٍ

َو َل

ُكرر في نسبة َمن يقول بصفات الله إلى النّصارى ،وقد وضّحنا الردّ على ذلك في األبيات السّابقة،
وهو هنا يُعيد وي ّ
صفات ،من غير تكييف
بالرحمن) إشارة إلى اعتقاد أهل السّنة في إثبات ما أثبته الله لنفسه من ال ّ
وقوله( :قالت :قدي ٌم ليست ّ
صفات
وال تمثيل ،ومن غير تحريف وال تعطيل ،ونفي ما نفاه الله عن نفسه ،فمذهب أهل السّنة قائ ٌم على إثبات األسماء وال ّ
معًا ،مع نفي مماثلة المخلوقات وتشبيهه بهم ،أ ّما المعتزلة واإلماميّة معهم فيعتقدون ّ
صفات هي عين ذات الله ،وليست
أن ال ّ
شيئًا زائدًا؛ أي ّ
إن صفته وذاته شيء واحد.60
ّ
أن القول الذي يعتقده هو ّ
صاحب إلى ّ
صرح
ويذهب ال ّ
أن القرآن ُمحْ دَث ،ويزعم أنه يستد ّل على ذلك بالقرآن نفسه الذي ّ
بذلك من دون تأويل أو تعليل .وليت المعتزلة يأخذون بما يقول القرآن بال إقحام عقولهم التي ال تُؤدّي بهم إلى تعارض
مع مخالفيهم فحسب ،وإنّما تُؤدّي بهم أيضًا إلى التناقض فيما بينهم تناقضًا أوصلهم إلى أن يُكفِّر بعضهم بعضًا! .61ويُشير
صاحب بذلك إلى قوله تعالىَ ﴿ :ما يَأْتِي ِهم ِ ّمن ِذ ْك ٍر ِ ّمن َّر ِبّ ِهم ُّمحْ دَ ٍ
﴿و َما يَأْتِي ِهم ِ ّمن
ال ّ
ث ِإ َّل ا ْست َ َمعُوهُ َو ُه ْم يَ ْلعَبُونَ ﴾ ،وقوله تعالىَ :
63
62
ُ
َّ
ٌ
ٌ
ْ
ٰ
ّ
الرحْ َم ِن ُمحْ دَ ٍ
ضينَ ﴾  ،والمعنى في اآليتين أنه ُمحْ دَث إنزاله« ،فهو ُمحْ دَث في التنزي ِل» ،
ِذ ْك ٍر ِ ّمنَ َّ
ث إِل كَانُوا َ
عنهُ ُم ْع ِر ِ
بحسب الحوادث التي تستجدّ ،وقد تقدّم ّ
أن القرآن الكريم قديم النوع حادث اآلحاد؛ أي إنّه يَحدُث جديدًا لمـَن ال يعلمه وليس
ّ
ّ
ّ
بالنّسبة إلى الله تعالى ،ولع ّل توجُّه الخطاب إلى الناس بالفعل (يأتيهم) يد ّل على أنه ُمحدَث بالنسبة إليهم وليس بالنسبة إلى
الله تعالى ،فال عالقة لكلمة ( ُمحدَث) هنا بمعنى (مخلوق) ،يقول ابن قتيبة (ت 276ه)« :وكذلك الـ ُمحدَث ليس هو في موضع
فإن أنكروا ذلك فليقولوا في قول الله﴿ :لَعَ َّل اللَّهَ يُحْ د ُ
بمعنى مخلوقْ ،
ِث بَ ْعدَ ٰذَلِكَ أ َ ْم ًرا﴾ [الطالق ]1 :أنّه يخلق وكذلك قوله:
﴿لَعَلَّ ُه ْم يَتَّقُونَ أ َ ْو يُحْ د ُ
ِث لَ ُه ْم ِذ ْك ًرا﴾ [طه ]113 :أي يُحدِث لهم القرآن ِذ ْك ًرا .والمعنى يُجدِّد عندهم ما لم يكن .وكذلك قولهَ ﴿ :ما
يَأْتِي ِهم ِ ّمن ِذ ْك ٍر ِ ّمن َّربِّ ِهم ُّمحْ دَثٍ﴾ [األنبياء ]2 :أي ِذ ْك ٌر َحدَ َ
ث عندهم لم يكن قبل ذلك».64
صاحب إلى ّ
أن تركيب القرآن من الحروف واألصوات دليل على أنّه مخلوق ،يقول في قصيدة
وفي موضع آخر يُشير ال ّ
حواريّة (البحر البسيط):65

60
61
62
63
64
65

ســ ْقهُ لَنَ ــا
قَالَ ــتْ  :فَ َم ــا القَ ـ ْـو ُل فِ ــي القُ ــرآن ُ

ِـــي
فَقُ ْلـــتُ  :ذَاكَ كَال ُم اللـــ ِه أ َ ْيـــنَ تُل ْ

ـــق فِيـــ ِه أَبِـــنْ
قَالَـــتْ  :فَأْيَـــنَ َدلِيـــ ُل ال َخ ْل ِ

ف ا ْل ُج َمـــ ِل
ـــر ِ
فَقُ ْلـــتُ  :ت َ ْركِيبُـــهُ مِ ـــنْ أَحْ ُ

ي ،آراء الشريف.228 -225،
الغامد ّ
ي ،موسوعة الفرق.363 -361 ،
الحفن ّ
األنبياء2 :؛ ال ّ
شعراء.5 :
ي ،تفسير البَغَوي ((معالم التنزيل)) ،تح :محمد عبد الله النمر وعثمان جمعةضميريّة وسليمان مسلم الحرش،
أبو محمد الحسين بن مسعود البَغَو ّ
(الرياض :دار طيبة1411 ،ه).107 /6 ،
ش ِبّهة ،قدّم له:عمر بن محمود أبو عمر( ،الرياض:
ي ،االختالف في اللفظ والردّ على ال َجهْمِ يّة والـ ُم َ
أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قُت َيبة ال ِدّ ْين ََو ِر ّ
الراية ،ط.39 ،)1991 /1412 ،1
دار ّ
عبّاد ،ديوانه.29 ،
ابن َ
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شبهة حدوث القرآن ّ
والمعتزلة عمو ًما يرون ّ
أن تألُّف القرآن الكريم من الحروف يُثبت بال ُ
وأن بعضه مقدَّم على بعض،66
أن ذلك ال ينهض ً
ّ
صاحب وغيره من المعتزلة؛ ّ
ّ
دليل على ّ
والحق ّ
فإن القرآن ال يستطيع أحد
أن القرآن مخلوق كما
يظن ال ّ
يتصوره إال بالكتابة أو القراءة أو الحفظ أو االستماع ،فال بدّ من واحدة منها؛ ولتقريب ذلك وتوضيحه يذكر ابن قتيبة
أن
ّ
لون اإلنسان ً
التصور ،وكذلك
يقر في
مثل؛ فاللون ال يقوم إال بجسم اإلنسان ،وال بدّ أن يكون متمي ًّزا من الجسم أيضًا حتى ّ
ّ
االستطاعة والحركة ال تقوم إال بالجسم وأعضائه ،وتجلّيها في هذه الحال ال يعني أنّها الجسم نفسه أو ّ
أن الجسم هو اللون
فإن ظهور القرآن بالكتابة والقراءة ،وهما مخلوقان ،ال يعني ّ
والحركة واالستطاعة ،وبالمثل ّ
أن المكتوب والمقروء نفسه
ّ
مخلوق .67وهذه لطيفة تحتاج دقّة في الفهم لم يُؤْ ت َها المعتزلة الذين زعموا احتكامهم إلى العقل! ولو عقلوا لعرفوا أننا نعرف
الله تعالى أيضًا وندعوه ونتعبّده بلفظ الجاللة (الله) ،فهل يكون الله مخلوقًا ألنّنا نكتب حروفًا ونقرأ لف ً
ظا باسمه؟! تعالى
ّ
ولكن منطقهم يُوصلهم إلى ذلك أيضًا.
الله،

 .٤.١.٢شعراء آخرون

ونجد في مواضع أخرى بعض األشعار األخرى حول مسألة خلق القرآن وعقيدة المعتزلة عمو ًما ،نجد من ذلك ً
مثل
عبَي ٍد (ت 144ه) ،وهو متقدّم في المعتزلة ،كان يُجالس
أبياتًا رثى فيها الخليفة المنصور (ت 158ه) أبا عثمان
عمرو بن ُ
َ
68
عجب بواصل بن عطاء ومال إليه .يقول المنصور في رثائه (البحر الكامل) :
ي مدّة ،ث ّم أ ُ ِ
الحسن البصر ّ
ســـ ٍد
اإللَـــهُ َ
َ
علَ ْيـــكَ مِ ـــنْ ُمت َ َو ِ ّ
صلَّـــى ِ

ان
ـــر ْر تُ ِبـــ ِه َ
علَـــى َم َّ
ْـــر ا َم َ
قَب ً
ـــر ِ
َو َد انَ

آن
بِا ْلقُ ْ
ـــر ِ

َحقًّا أ بـــا

عثمـــا ِن

ض َّمـــنَ
ْـــر ا ت َ َ
قَب ً

ُمؤْ مِ نًـــا ُمت َ َحنِّفًـــا

صَـــ َد قَ

اإل لَـــهُ
ِ

ـــر أ َ ْبقَـــى صَا ِل ًحـــا
فَلَ َ
ـــو ﭐنَّ َهـــذَا ال َّد ْه َ

أ َ ْبقَـــى

لَنَـــا

وقد كان عمرو هذا زاهدًا عابدًا ،وقد يكون المنصور رثاه لهذا السبب ،كما ّ
أن المعتزلة يجعلون أبا جعفر المنصور من
69
ي من جملة المعتزلة ؛ وإذا ص ّح ذلك ّ
فإن قوله (ودان بالقرآن)
طائفتهم ،وكذلك يجعلون أخاه أبا العبّاس ال ّ
سفّاح وابنه المهد ّ
تكون إشارة إلى اعتقاد المعتزلة في خلق القرآن.
ي المـُلقَّب بالناشئ األكبر (ت 298ه) ،وقد هجا
ومن شعراء المعتزلة البارزين أبو العبّاس عبد الله بن محمد األنبار ّ
ي شاعر الخليفة
البحتر َّ
ي (ت 284ه) لسبب غير معلوم ،ويُر ِ ّجح هالل ناجي أن يكون سبب الخالف مذهبيًّا بسبب كون البحتر ّ
وقرب أهل السّنة ورفع مكانتهم ،فكان طبيعيًّا أن يحتدم الخالف بين شاعر
المتو ّكل الذي وقف ضدّ المعتزلة وأنهى محنة القرآن ّ
سومونهم ألوان العذاب.70
الخليفة الذي ناصر السّنة وبين شعراء المعتزلة الذين كانوا حتى وقت قريب يمتحنون العلماء ويَ ُ
وقد جمع هالل ناجي شعر الناشئ األكبر ودرسه في خمس مقاالت صدرت في خمسة أعداد متتالية في مجلّة الـ َم ْو ِرد
شعرا حول مسألة خلق
العراقيّة ،وفي شعره نجد المعتقدات التي يعتنقها المعتزلة مع فخر واضح بها ،71ولكننّا ال نجد عنده
ً
القرآن ،وال شكّ ّ
أن السّبب هو كون فكرة خلق القرآن قد خفّت بعد انتهاء المِ حْ نة بخالفة المتو ّكل؛ ولذلك فال نجد في شعره
72
ما يد ّل عليها ،ومن أشعاره في عقيدة االعتزال (البحر البسيط) :
66
67
68
69
70
71
72
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ي وآخرون ،فضل االعتزال.110 ،
البَ ْلخ ّ
ابن قتيبة ،االختالف.65 -63 ،
ي ،تاريخ اإلسالم243 /9 ،؛ ابن المرتضى ،طبقات المعتزلة .41-40 ،ويُقال إنّ األبيات ليست للمنصور ،وإنّما أنشدها استشهادًا بها .يُن َ
ظر:
الذّهب ّ
ً
ي متحقّقٌ بها.
ارتجال فرثاؤه
ي وآخرون ،فضل االعتزال .10 ،وسواء قالها المنصور استشهادًا أو
ً
عمرا المعتزل َّ
البَ ْلخ ّ
ابن المرتضى ،طبقات المعتزلة.122 ،
األول» ،ال َم ْو ِرد ،م ،11 .ع. ،1ربيع .103-102 ،)1982
ي القسم ّ
هالل ناجي« ،ديوان الناشئ األكبر أبو العبّاس عبد الله بن محمد األنبار ّ
ي القسم الثاني» ،ال َم ْو ِرد ،م ،11 .ع. ،2صيف .62 ،)1982
هالل ناجي« ،ديوان الناشئ األكبر أبو العبّاس عبد الله بن محمد األنبار ّ
ي القسم الخامس» ،ال َم ْو ِرد ،م ،12 .ع ،1 .ربيع 72 ،)1983؛ ابن
هالل ناجي« ،ديوان الناشئ األكبر أبو العبّاس عبد الله بن محمد األنبار ّ
المرتضى ،طبقات المعتزلة.93 ،
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ال ّ
شعر الدّائر حول مسألة خلق القرآن الكريم

َمـــا فِـــي البَ ِريَّـــ ِة أ َ ْخ َ
ـــزى ِع ْنـــ َد فَاطِ ِر َهـــا

مِ َّمـــنْ

يَ ِد يـــنُ

ـــار
بِ ِإ جْ بَ ٍ

َو تَشْـــبِي ِه

ي ال ّ
شريف في  77بيتًا نجد فيها أحد عشر بيتًا عن القرآن الكريم بوصفه معجزة
وفي قصيدته التي ينظم فيها النّسب النّبو ّ
يستشف منها ما ال يُوافقها ،يقول
ي صلّى الله عليه وسلّم ،غير أنّه ال يذكر مقالة خلق القرآن فيها ،بل يستطيع المرء أن
ّ
للنّب ّ
(البحر الطويل):73
ـــي أَتَـــى ِبـــ ِه
َومِ ـــنْ تِ ْلكُـــ ُم ْاليَـــا ِ
ت َوحْ ٌّ

ب
يـــب ال َمآ تِـــي ُم ْ
قَ ِر ُ
ســـت َ ِج ُّم ا ْلعَجَا ئِـــ ِ

ـــع
َار َ
َـــر ِ
ع ْنـــهُ فَلَـــ ْم يُطِ ْ
تَقَاص َ
ت ْال َ ْفـــك ُ

بَلِيغًـــا َولَـــ ْم يَ ْخ ُ
ب
ـــر َ
ط ْ
ب َخاطِ ـــ ِ
علَـــى قَ ْلـــ ِ

ـــوى ُك َّل حِ ْك َمـــ ٍة
َـــوى ُك َّل ِع ْل ٍ
ـــم َواحْ ت َ َ
ح َ

ب
ـــر ا َم ا ْل ُم ْ
ســـتَمِ ِ ّر ا ْل ُم َ
َو فَـــاتَ َم َ
ار ِ
ـــو ِ

عـــنْ َر ِو يَّـــ ِة ُم ْر تَـــ ٍئ
أ َتَا نَـــا ِبـــ ِه َل َ

ب
ـــف ُم ْ
ســـت َ ْم ٍل َو َل َوص ِ
َو َل صُحْ ِ
ْـــف كَاتِـــ ِ

يُ َو ا تِيـــ ِه َ
ســـا ئِ ٍل
ـــو ًر ا فِـــي إِ جَا بَـــ ِة َ
ط ْ

ت َو َو ْ
ســـت َ ْف ٍ
ب
َو إِ ْفتَـــاءِ ُم ْ
عـــظِ ُم َخاطِ ـــ ِ

َـــر ا ئ ٍِع
ـــر ِ
ـــان َو فَ ْ
ض ش َ
ـــان بُ ْر َه ٍ
َو إِ تْيَ ِ

ـــص أ َ حَا ِد يـــ ٍ
ب
ث َو نَ ِ ّ
َو قَ ِ ّ
ـــآر ِ
ـــص َم ِ

ت ُحجَّـــ ٍة
َو تَص ِْر
يـــف أ َ ْمثَـــا ٍل َو تَثْ ِبيـــ ِ
ِ

ب
يـــف ِذي جَحْ ـــ ٍد َوت َ ْوق
َوت َ ْع ِر
ِ
ِ
ِيـــف كَا ِذ ِ

ـع النَّ ــادِي َوفِ ــي ح َْو َمــ ِة ا ْل َو َ
غ ــى
َوفِ ــي َمجْ َم ـ ِ

ث ا ْل ُم ْع ِض َ
ب
َو ِع ْنـــ َد ُحـــدُو ِ
ـــا ِ
ت ا ْلغَ َرائِـــ ِ

علَـــى َمـــا شِـــئْتَ مِ ـــنْ ُ
ط ُرقَاتِـــ ِه
فَيَأْتِـــي َ

ب
قَ ِو يـــ َم ا ْل َمعَا نِـــي ُم ْ
ســـت َ ِد َّر الض ََّر ا ئِـــ ِ

ـــض بَ ْعضًـــا َكأَنَّ َمـــا
ق مِ ْنـــهُ ا ْلبَ ْع
يُصَـــ ِ ّد ُ
ُ

يُ َل حَـــ ُ
ب
ْـــن ا ْل ُم َر ا قِـــ ِ
ظ َم ْعنَـــا هُ ِبعَي ِ

ع ــنْ أَنْ يَ ِجيئ ُــوا بِمِ ثْــ ِل َم ــا
ـو َرى َ
َوعَجْ ــزُ ا ْل ـ َ

ص ْفنَـــا هُ َم ْعلُـــو ٌم بِ ُ
ب
َو َ
َـــار ِ
طـــو ِل التَّج ِ

ويُعلّق ابن كثير بعد سرد القصيدة بأكملها بقوله« :وهذه القصيدة تد ّل على فضيلته وبراعته وفصاحته وعلمه وفهمه
وحفظه وحسن لفظه ّ
واطالعه واضطالعه واقتداره على نظم هذا النّسب ال ّ
شريف في سلك شعره وغوصه على هذه المعاني
74
التي هي
جواهر نفيسةٌ من قاموس بحره فرحمه الله وأثابه وأحسن مصيره وإيابه» .
ُ
وفي البيتين الثاني واألخير يُشير الناشئ إلى عجز البلغاء عن اإلتيان بمثل القرآن تأليفًا ونظ ًما ،وهذه الفكرة ليست
مج َمعًا عليها عند المعتزلة ،فإبراهيم النّ ّ
عبّاد بن سليمان يرون ّ
أن أعجوبة القرآن هي في
يو َ
ظام وهشام بن عمرو الفُ َوطِ ّ
ّ
وعجز جعله فيهم.75
إخباره عن الغيب ،أ ّما تأليفه ونظمه فقد يقدر عليه بعض الناس،
ٍ
ولكن الله صرف العباد عن ذلك بمنعٍ
وقد كان أبو القاسم جار الله محمود بن عمر َّ
شاعرا من أكابر المعتزلة ،وكان إما ًما في التّفسير
ي (ت 538ه)
ً
الز َم ْخش َِر ّ
والنحو واللغة واألدب والبالغة ،وتصانيفه كثيرة مشهورة ،ومن أبرزها( :تفسير ال َك ّ
شاف) ،و(الفائق في غريب الحديث)،
صى
و(رؤوس المسائل) ،و(أساس البالغة) ،و(المـُـفَ َّ
صل في علم العربيّة) ،و(ربيع األبرار ونصوص األخبار) ،و(المـ ُ ْست َق َ
في أمثال العرب) ،و(ديوان َّ
ي) ،وغيرها ،وقد اتّفق َمن ترجم له على مدحه وبيان مكانته السّامية في الفنون التي
الز َم ْخش َِر ّ
73
74
75

ناجي« ،ديوان الناشئ األكبر القسم الثاني».76-75 ،
أبو الفداء إسماعيل ابن كثير ،البداية والنّهاية ،تح :علي أبو زيد أبو زيد وغيره ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط وب ّ
ع ّواد معروف( ،دمشق-
شار َ
صة بوزارة األوقاف وال ّ
شؤون اإلسالميّة فيقطر.474/ 2 ،)2015/ 1436 ،
بيروت :دار ابن كثير ،طبعة خا ّ
ي ،مقاالت اإلسالميّين.271/ 1 ،
األشعر ّ
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ألّف فيها ،وقد عرف له أهل زمانه فضله ومكانته ،فكتب إليه الحافظ أبو َّ
ي يستجيزه في مسموعاته ومصنّفاته76.
الطاهر ال ِ ّ
سلَ ِف ُّ
وقد كان َّ
مجاهرا به ،حتى قيل إنّه كان إذا قصد صاحبًا له يقول لمن يأخذ له إذن الدخول:
ي االعتقاد
ً
الز َم ْخش َِر ّ
ي معتزل ّ
ّ
ّ
ي بالباب .ويُقال إنه كتب (الحمد لله الذي خلق القرآن) ّأو َل ما صنف تفسيره ،ث ّم غيّره إلى قوله:
قل له أبو القاسم المعتزل ّ
(الحمد لله الذي جعل القرآن) ،وكلمة (جعل) تحمل معنى (خلق) نفسه عند المعتزلة ،ث ّم أصلحه الناس بعد ذلك إلى (الحمد لله
ّ
بخط يد َّ
أن حاجي خليفة يذكر أنّه رأى نسخة لتفسير ال َك ّ
الذي أنزل القرآن)77 .بَ ْيدَ ّ
ي وليس فيها أثر لإلصالح
شاف
الز َم ْخش َِر ّ
والتغيير78؛ أي نفى أن يكون َّ
ي قد كتب في افتتاحه (خلق) أو (جعل).
الز َم ْخش َِر ّ
ولكن يبقى َّ
َوار ْزم أنّها موئل لالعتزال الذي
ي واحدًا من أه ّم رؤوس المعتزلة ،وهو يجعل رأس فضائل خ َ
الز َم ْخش َِر ّ
79
يصفه بأنّه مذهب أهل العدل والتّوحيد  .وقد أثّرت عقيدته االعتزاليّة في بحوثه اللغويّة والنحويّة وتفسيره لآليات القرآنيّة
خالفًا لما عليه أهل السّنة ،ومن ذلك ً
مثل 80صرف آيات الرؤية التي تتعلّق بالله تعالى عن ظاهرها وتفسيرها حسب رأي
81
المعتزلة .فقوله تعالى﴿ :قَا َل َربّ ِ أ َ ِرنِي أَن ُ
عرفني نفسك تعريفًا واض ًحا جليًّا كأنّها إراءة
ظ ْر ِإلَيْكَ ﴾  ،يُراد به َو ْفق تفسيرهّ :
ً
ّ
ّ
في جالئها .82ومن ذلك تقرير ّ
أن دخول المؤمنين الجنة هو جزاء على أعمالهم ،وليس منة وتفضّل من الله تعالى .وبذلك
83
ون﴾  .وحاصل قول َّ
ي في هذه المسألة ّ
﴿و ِإ َّن لَكَ َلَجْ ًرا َ
أن الله ال منّة له ابتدا ًء على
يُف ّ
غي َْر َم ْمنُ ٍ
الز َم ْخش َِر ّ
سِر قوله تعالىَ :
84
ً
ْ
َّ
ّ
ّ
ي قوله تعالى:
أحد وال فضل في دخول الجنة ،وإنما يكون دخولها استحقاقا من العباد على أعمالهم  ،ولو تدبّر الز َمخش َِر ّ
صا ِدقِينَ ﴾ 85لَعَل َِم ّ
أن مِ نّة
ي ِإس َْل َم ُكم ۖ بَ ِل اللَّهُ يَ ُم ُّن َ
علَيْكَ أ َ ْن أ َ ْسلَ ُموا ۖ قُل َّل ت َ ُمنُّوا َ
﴿يَ ُمنُّونَ َ
ان ِإن ُكنت ُ ْم َ
علَ ْي ُك ْم أ َ ْن َهدَا ُك ْم ل ْ ِ
ِلي َم ِ
علَ َّ
صراط المستقيم.
الله ابتدا ًء هي بهداية خلقه إلى ال ّ
وتظهر عقيدة َّ
«﴿وكَلَّ َمهُ َربُّهُ﴾
قال:
األعراف،
سورة
من
143
اآلية
تفسيره
في
كما
تفسيره،
في
القرآن
خلق
ي في
الز َم ْخش َِر ّ
َ
86
ّ
ّ
ً
ً
من غير واسطة كما تكلم الملك ،وتكليمه أن يخلق الكالم منطوقا به في بعض األجرام ،كما خلقه مخطوطا في اللوح»  .أ ّما
الرغم من أنّه فخر في كثير من المواضع
أثرا صري ًحا للقول بخلق القرآن على ّ
ديوانه الذي يحوي  5408بيتًا 87فلم نجد فيه ً
بتفسيره ،وهو حينما يذكر القرآن يذكره باسم الكتاب أو كتاب الله أو يصفه بالـ ُم َّ
نزل ،يقول (البحر الكامل):88

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
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ثُــ َّم ا ْن َجلَ ــى َ
ق ال َّ
ـن ا ْل ُهــدَى
ض ـ َـا ِل َ
ســ ُ
غ َ
عـ ِ

بِ ُمنَ َّ
َـــاف
ُـــو ُم ْع ِجـــزُ ْال َ ْو ص
ِ
ـــز ٍل  ،ه َ

َو قَـــ َع التَّحَـــ ِ ّد ي ،فَا لَّ ِذ يـــنَ تَفَ َّر عُـــوا

طبًـــا َو شِـــ ْع ًر ا ُك َّل عَا قِـــ ٍد قَ
ُخ َ
ـــاف
ِ

اف نُ ْطق ِِهـــ ُم نَبَـــتْ
لَ َّمـــا َر أ َ ْو ا أ َ ْ
ســـيَ َ

اف
ِـــم إِ لَـــى ْال َ ْ
ســـيَ ِ
لَجَـــ ُؤ وا ِلعَجْ ِز ه ِ

بكرَ ،وفَيَات َاألعْيان وأ ْنبَا ُء أبناءِ ّ
الزمان ،تح :إحسان عبّاس( ،بيروت :دار صادر،
بن أبي ٍ
ابن خَلِّكان أبو العبّاس شمس الدّين أحمد بن محمد ِ
.170 /5 ،)1968
ابن خَلِّكانَ ،وفَيَات َاألعْيان.170/ 5 ،
ف ال ُّ
ي ،د.ت).1482/2 ،
مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة (كاتب جلبي)َ ،ك ْش ُ
ظنون عن أ َ َ
سامي الكتب والفنون( ،بيروت :دارإحياء التراث العرب ّ
أبو القاسم جار الله محمود بن عمر َّ
ي ،ربيع األبرار ونصوص األخبار ،تح :عبد األمير مهنا( ،بيروت :مؤسّسة األعلمي للمطبوعات،
الز َم ْخش َِر ّ
ط.291/1 ،)1992 /1412 ،1
لالستزادة يُن َ
ظر :فاضل صالح السَّا َم ّرائ ّي ،الدّراسات النَّحْ ويّة واللغويّة عند َّ
ي( ،بغداد :مطبعة اإلرشاد.219-210 ،)1971 /1390 ،
الز َم ْخش َِر ّ
األعراف.143 :
أبو القاسم جار الله محمود بن عمر َّ
ي ،تفسير ال َك ّ
شاف ،اعتنى به :خليل مأمون شِيحا( ،بيروت:دار المعرفة ،ط،386 ،)2009/1430 ،3
الز َم ْخشَر ّ
ي ،المسائل االعتزاليّة في تفسير ال َك ّ
1162 ،462 ،269 ،77؛ صالح بن َ
شاف في ضوء ما ورد في كتاب االنتصاف البن الـ ُمنَ ِيّر،
غرْ م الغامد ّ
(حائل-السعودية :دار األندلس ،ط 500-488/ 1 ،)1998 /1418 ،1و.1065-1063 /2
القلم.3 :
َّ
ي ،تفسير ال َك ّ
ي ،المسائل االعتزاليّة.2/1029 ،
شاف1129 ،؛ الغامد ّ
الز َم ْخش َِر ّ
ال ُحجُرات17 :
َّ
ي ،تفسير ال َك ّ
شاف.384 ،
الز َم ْخش َِر ّ
أبو القاسم جار الله محمود بن عمر َّ
ي ،ديوان جار الله َّ
ي( ،بيروت :دار صادر،)1429/2008 ،
الز َم ْخش َِر ّ
الز َم ْخش َِر ّ
ي ،شرح :فاطمة يوسف الخِ يَمِ ّ
أ من المقدّمة.
َّ
ي ،ديوانه.391 ،
الز َم ْخش َِر ّ
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ويقول في موضع آخر (البحر الكامل):89
يَـــا َمـــنْ أَحَـــا َ
َـــيءٍ ِع ْل ُمـــهُ
ط بِـــ ُك ِ ّل ش ْ

ِـــي
َو َ
علَيْـــ ِه فِـــي ُك ِ ّل ْال ُ ُم ِ
ـــور ت َ َو ُّكل ْ

ص َ
طفَـــى
ـــي ِ ا ْل ُم ْ
ِإ نِّـــي َ
ســـأ َ ْلت ُكَ ِبالنَّ ِب ّ

َو ِب َمـــا ت َ َ
ب ا ْل ُم ْن َ
ـــز ِل
ـــاه مِ ـــنَ ا ْل ِكتَـــا ِ

ـــي ِبت َ ْو بَـــ ٍة أ َ ْم ُحـــو ِبهَـــا
ت َ ْمنُـــنْ َ
علَ َّ

َمـــا كَانَ مِ نّـــي فِـــي َّ
ـــان األ َ َّو ِل
الز َم ِ

صاحب أنّهم يرون تركيب
مر معنا في شعر ال ّ
وربّما كان ذكر القرآن بكلمة (الكتاب) دليل على خلقه عند المعتزلة؛ إذ ّ
القرآن من الحروف واألصوات ً
ّ
دليل على حدوثه ،فهم يقولون إنّه مخلوق ّ
ّ
ألن الحروف المكتوبة مخلوقة ،وقد بيّنا رد ابن
قتيبة على ذلك في موضعه.

اإليادي (ت 240هـ)
المعتزلي أحمد بن أبي ُدؤَاد
 .٥.١.٢مدح القاضي
ّ
ّ

كان القاضي ابن أبي د َُؤاد من رؤوس المعتزلة ،وداعيةً إلى القول بخلق القرآن ،وقد ساعدته مكانته في الدولة على
ي عنه« :كان يُقال :أكر ُم َمن
التمكين للمعتزلة ولو حتى حين ،حيث َولِي القضاء للمعتصم وللواثق من بعده ،ويقول ال ُّ
صو ِل ّ
ْ
نُ
س عليه ،ولم
كان في دولة بني العبّاس البرامكة ،ث ّم ابن أبي د َُؤاد ،لوال ما َوضع به نفسه من محبّة المِ حْ نة الجتمعت األل ُ
ف إلى ك ََرمه ك ََر ُم أحدٍ».90
ض ْ
يُ َ
ّ
ّ
وبسبب من واليته القضاء واتصافه بالجود والسّخاء ،و ُحسْن الخلق ،وغزارة األدب فقد صار مقصدًا للشعراء الذين
سعوا إلى مدحه طمعًا في نوال يده ،وكان من أبرز هؤالء ال ّ
شاعر أبو ت ّمام الذي كان ابن أبي د َُؤاد من أه ّم ممدوحيه ،وقد
91
صه بمدائح كثيرة تدور حول معاني الكرم والفضل والمجد و ُحسْن األخالق وغيرها من الخصال الحميدة .
خ ّ
ّ
والظاهر ّ
أن أبا ت ّمام لم يكن على مذهب ابن أبي د َُؤاد في االعتزال كما رجّحنا قبلُ؛ إذ ال ذِكر لعقيدته إال في موضع
واحد حيث يقول في إحدى مدائحه (البحر الكامل):92
َار ِم َوا ْلعُ َ
ـــا
ت َ ْنمِ ْيـــكَ فِـــي قُلَـــ ِل ا ْل َمـــك ِ

ـــر
زُ ْه ٌ

ـــر
ِلزُ ْه ِ

ـــو ٍة
أ ُ بُ َّ

َو ُجـــ ُد و ِد

ســـ َما
ان تَقَ َّ
اللَّـــذَ ِ

ـــا مِ ـــنْ َ
طـــ َ
ُخ َ
ط العُ َ
ـــارفٍ َوتَلِيـــ ِد
ط ِ

ســـيَا فِـــي ا ْل َمجْ ـــ ِد إِ َّل د ُْونَ َمـــا
َمـــا قَا َ

ســـ ْيتَهُ فِـــي العَـــ ْد ِل َو الت َّ ْو حِ يـــ ِد
قَا َ

ـــب َو حَا تِـــ ٌم
َك ْع ٌ

93

وفي غير هذا الموضع ال نجد مدي ًحا له بمذهب االعتزال ،ويظ ّل المدح بالجود هو الغالب ،يقول أبو ت ّمام من أبيات
في علّة أصابت ابن أبي د َُؤاد ،وهي ليست علّة إصابته بالفالج؛ إذ تُوفّي أبو ت ّمام قبل تولّي المتو ّكل بسنة في حين فُلِج ابن
أبي د َُؤاد بعد ذلك بسنة؛ أي سنة 233ه ،94يقول أبو ت ّمام متحس ًّرا على الجود من بعده ومتمنّيًا له الب ُْرء (البحر البسيط):95
89
90
91

92
93
94
95

َّ
ي ،ديوانه.495 ،
الز َم ْخش َِر ّ
ي ،تاريخ اإلسالم.41/ 17 ،
الذَّهب ّ
تُن َ
ي لديوان أبي ت ّمام ،دراسة وتحقيق :خلف رشيد نعمان( ،العراق:وزارة اإلعالم
صول ّي ،شرح ال ُّ
ظر مدائحه في :أبو بكر محمد بن يحيى ال ُّ
صول ّ
والثقافة ،ج ،1977 :1ج ،1978 :2ج 43 :379-373 /1 ،)1982 :3بيتًا 51 :386-380 ،بيتًا :387 ،بيتان 56 :397-388 ،بيتًا4 :398 ،
أبيات 7 :554 ،أبيات 25 :608-605 ،بيتًا 28 :613-609 ،بيتًا؛  20 :270-269/2بيتًا 10 :275-273 ،أبيات 35 :390-385 ،بيتًا؛ :30/3
 6أبيات 8 :509 ،أبيات 4 :537 ،أبيات.
ي لديوان أبي ت ّمام.1/392 ،
صول ّي ،شرح ال ُّ
ال ُّ
صول ّ
حاتم :هو حاتم بن عبد الله َّ
ي ،مشهور بالجود
ي ،كان جوادًا شجاعًا
ً
شاعرا جاهليًّا ،ض ُِرب به المثَل في الجود .وكعب :هو كعب بن َما َمة اإلياد ّ
الطائ ّ
يَ ،مجْ َمع األمثال ،تح :محمد محيي
أيضًا ،وهو صاحب القول المشهور الذي غدا َمث َ ًل :اسق أخاك النَّ َمر ّ
ي .ينظر :أبو الفضل أحمد بن محمد الميدان ّ
سنّة المح ّمديّة 171/ 2 ،333-332 ،183-182 ،163/ 1 ،)1955 /1374 ،و.394
الدين عبد الحميد( ،مطبعة ال ُّ
ي ،تاريخ اإلسالم.11 /17 ،
ابن األثير ،الكامل في التاريخ115 /6 ،؛ الذَّهب ّ
ي لديوان أبي ت ّمام.275-272 /2 ،
صول ّي ،شرح ال ُّ
ال ُّ
صول ّ
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ـــر َو َل َّ
الزلَـــ ُل
ـــر مِ ـــنْ َد ْه ٍ
َمـــا نالَـــكَ العَثْ ُ

َو َل يَكُـــنْ ِل ْلعُ َ
ـــا فِـــي فَ ْقـــ ِدكَ الثُّـــ ُك ُل

ت ِإ ذَ ا
َل ت َ ْعتَلِـــ ْل ِإ نَّ َمـــا ِبا ْل َمك ُْر َمـــا ِ

ع َوا ْل ِعلَـــ ُل
ُـــرى ْال َ ْوجَـــا ُ
أ َ ْنـــتَ ا ْعتَلَ ْلـــتَ ت َ

وم ّمن عاد ابن أبي د َُؤاد بعد إصابته بالفالج وتمنّى له ال ّ
شِفاء مروان األصغر (ت ≈ 240ه) ،وهو مروان بن أبي الجنوب
ً
ّ
بن ال ّ
يتقرب إلى المتوكل بهجاء آل أبي طالب ،فينال منه أموال كثيرة على
شاعر مروان األكبر بن أبي حفصة ،وقد كان ّ
مرة على ابن أبي د َُؤاد وقد أصابه الفالج وت َ َماثَل لل ّ
شفاء فقال (البحر البسيط):96
ذلك ،ودخل ّ
ســـهُ َ
طبَـــ ٌع
ْف َم َّ
ســـانُ أَحْ َمـــ َد َ
ِل َ
ســـي ٌ

ع ْنـــهُ جَا لِيهَـــا
مِ ـــنْ ِعلَّـــ ٍة فَج َّلهـــا َ

ســـتْ
َـــر أَحْ َمـــ َد بَاقِـــي ِعلَّـــ ٍة د ََر َ
َمـــا ض َّ

ســـ َم بَاقِيهَـــا
ِـــب َ
ع ْنـــهُ َر ْ
َواللـــهُ يُ ْذه ُ

علَـــى ع َّ
ت َم ْنطِ قِـــ ِه
ســـى َ
ِـــا ِ
قَـــ ْد كَانَ ُمو َ

ســـا ئِ ُل اللَّـــ ِه ِإ ْذ جَـــا َء تْ يُ َؤ ِ ّد يهَـــا
َر َ

ـص نُبُ َّوتَــهُ
ـرانَ لَــ ْم يَ ْنقُ ـ ْ
ُمو َ
س ــى ْب ــنُ ع ِْم ـ َ

ُ
ـــان َوقِ ْد ًمـــا كَانَ يُ ْم ِضيهَـــا
ـــف ال ِلّ َ
ض ْع ُ
س ِ

شعراء الذين مدحوا ابن أبي د َُؤاد كان العَ َ
ومن ال ّ
شاعرا كاتبًا من
ي محمد بن عبد الرحمن بن أبي عطيّة ،وكان
ً
ط ِو ّ
َ
ي ،فرثاه
شعراء العباسيّينّ ،
تقرب إلى ابن أبي د َُؤاد بمذهبه في االعتزال ّ
وقوة جداله فيه ،وحينما مات تغيّرت حال العَطو ّ
سعَ ٍة بفضل عطائه ،يقول (البحر الطويل):97
من
حياته
في
عليه
متحس ًّرا على ما كان
َ
ســـ َمعُونَهُ
ـــش َمـــا ت َ ْ
يـــر النَّ ْع ِ
َولَي َ
ْـــس ص َِر ُ
ْـــس نَسِـــي ُم المِ سْـــكِ َمـــا ت َ ِجد ُْونَـــهُ
َولَي َ

َو لَ ِكنَّـــهُ أ َ ص َ
َّـــف
ب قَ ْ
ـــو ٍم تَقَص ُ
ْـــا ُ
َو لَ ِكنَّـــهُ

ذَ اكَ

الثَّنَـــا ُء

ـــف
ال ُم َخلَّ ُ

وفي ختام مرثيّة أخرى يقول (البحر الكامل):
َو ا للـــ ِه

َمـــا

أ َ بَّ ْنت ُـــهُ

ِل َ ِز يـــ َد هُ

ُور
ش َ
َـــر فًا َو لَ ِكـــنْ نَ ْفثَـــةُ ال َمصْـــد ِ

 .٢.٢الشّعر المخالف لمسألة خلق القرآن

شعر المخالف لهذه المسألة أكثر من ال ّ
ي أن يكون ال ّ
شعر الموافق لها؛ إذ ّ
إن زمن المِ حْ نة ليس بالطويل،
من الطبيع ّ
كثيرا في كسب أصوات ال ّ
شعراء ،كما ّ
ي ّأل يكثر فيها
فلم يُؤثّر ً
أن عقيدة المعتزلة عمو ًما مسألة فكريّة كالميّة ،فمن البده ّ
أن شعراء المعتزلة البارزين َّ
ال ّ
شعر ،وقد رأينا ّ
ي لم يُسهموا بشعر في هذه المسألة على الرغم من مكانته العلميّة
كالز َم ْخش َِر ّ
وتقدُّمه واعتزازه باعتزاله.
وإذا نظرنا إلى ال ّ
شعر المخالف للمسألة وجدناه قسمين؛ أحدهما يُقابل األشعار السّابقة التي ذكرناها من األشعار الموافقة
للمسألة ،وقد قيلت ضمن مرحلة المِ حْ نة أو قريبًا منها حين بدأ المتو ّكل في إنهائها ،وتبرز هذه األشعار في نقض المسألة
ومدح المتصدّي لها وذ ّم أصحابها وهجاء َمن قال بها ودعا إليها ،وال سيّما هجاء القاضي ابن أبي د َُؤاد ،ونجد أبرز شعراء
أشعارا
ي؛ أما القسم الثاني فيتجلّى في المنظومات الدينيّة التي صاغت عقائد أهل السّنة
ً
ي بن ال َج ْهم والبُحتُر ّ
هذا القسم عل ّ
ُ
ُفرد مكانًا لهذه المسألة.
ي
ون
ت
م
الـ
هذه
من
وكثير
ونقلها،
حفظها
ل
موزونة ليس ُه
ُ
ِ
وهناك أشعار ال يُمكن أن نعدُّها من ال ّ
شعر المخالف لمسألة خلق القرآن ولو كانت في هجاء شخصيّات قائمة على أمر
ي؛ إذ ال ينطلق في شعره من مخالفة القول بخلق القرآن ،وإنّما من ظاهر تشيّعه آلل
المِ حْ نة ،ومن ذلك أشعار ِد ْع ِبل ال ُخزاع ّ
96
97
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ي ،كتاب األغاني.183 /23 ،
األصفهان ّ
ي ،كتاب األغاني.115/ 23 ،
األصفهان ّ
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ي بن أبي طالب رضي الله عنه ضدّ بني العبّاس ،ومن ذلك قوله في موت المعتصم وتولّي الواثق (البحر المنسرح):98
عل ّ
قَـــ ْد قُ ْلـــتُ ِ -إ ْذ َ
غيَّبُـــوهُ َوا ْنص ََرفُـــوا

َـــر َم ْد فُ
ـــون
َـــر قَب ٍ
ْـــر ِ -لش ِ ّ
فِـــي ش ِ ّ
ِ

ب فَ َمـــا
اِ ْذ َه ْ
ـــار َوا ْلعَـــذَا ِ
ـــب ِإلَـــى النَّ ِ

خِ ْلت ُـــكَ

ِإ لَّ

عقَـــدْتَ بَ ْيعَـــةَ َمـــنْ
َمـــا ِز ْلـــتَ َحتَّـــى َ

َـــر
أ َ ض َّ

ســـلِمِ ينَ
ِبا ْل ُم ْ

مِ ـــنَ

ين
ا لشَّـــيَا طِ ِ
يـــن
َو ا ل ِ ّد ِ

ّالم وقل :هذه أبيات
ولمـّا تولّى الواثق كتب أبياتًا في َ
صحِ يفة ودفعها إلى الحاجب وقال له :أ َ ِ
قرئْ أمير المؤمنين الس َ
99
امتدحك بها ِد ْعبِل ،فل ّما فتحها وجد هذه األبيات (البحر البسيط) :
ْـــر َو َل َجلَـــ ُد
ا ْلح َْمـــ ُد ِللَّـــ ِه َل َ
صب ٌ

َـــزا ٌء إِذَا أ َ ْهـــ ُل البَ َ
َو َل ع َ
ـــا َرقَـــدُوا

َخلِيفَـــةٌ َمـــاتَ لَـــ ْم يَحْ َ
ـــزنْ لَـــهُ أَحَـــ ٌد

ـــرحْ ِبـــ ِه أَحَـــ ُد
ـــر قَـــا َم لَـــ ْم يَ ْف َ
َوآ َخ ٌ

ـــر الشُّـــؤْ ُم يَتْبَعُـــهُ
ـــر َهـــذَا َو َم َّ
فَ َم َّ

َوقَـــا َم َهـــذَا فَقَـــا َم الشُّـــؤْ ُم َوالنَّكَـــ ُد

فهذا ال ّ
شعر وأمثاله ال يصدر عن رفض للقول بخلق القرآن ،وإنّما له بواعث أخرى دينيّة وسياسيّة .وقد هجا ِد ْعبِل
الخليفة المتو ّكل الذي أنهى المِ حْ نة فقال (البحر الوافر):100
َو لَسْـــتُ بِقَا ئِـــ ٍل قَذَ عًـــا َو لَ ِكـــنْ

ـــر
َل َ ْم ٍ

َمـــا

تَعَبَّـــ َد كَ

ا ْلعَبِيـــ ُد !

وفي هجائه ابنَ أبي د َُؤاد ال نجد معنًى واحدًا يد ّل على ّ
أن سبب الهجاء هو القول بخلق القرآن ،وإنّما أكثر هجائه بألفاظ
101
ّ
ّ
والغض منه وتهديده بقومه  ،ولعل شوقي ضيف محق حين رأى فيه نزعة
جنسيّة بذيئة مع تصغيره ومحاولة نفي نسبه
ّ
ي قدي ًما بتشيّعه بسبب طبيعة هجائه ،فأغلب
متأ ّ
صلة إلى ّ
الشر ال يُمكن تفسيرها بتشيّعه ألهل البيت ،وقد شكّ أبو العالء المعر ّ
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
صل في هذا االتجاه ،وم ّما يُرجّح أن هجاءه ال يصدر عن نزعة شيعيّة أنه وفد على الخليفة
الظ ّن أن في نفسه طبعًا متأ ّ
ي مثله ،وقد ّ
وله
ي هارون الرشيد ومدحه ،وسافر إلى خراسان ومصر حيث والي العبّاسيّين في ك ّل منهما خزاع ّ
العبّاس ّ
ُ
ك ّل منهما على منطقة ،وأيضًا فقد هجا طاهر بن الحسين قائد المأمون وقاتل األمين ،وكان طاهر من موالي خزاعة قوم
102
ي وب َمن قتل األمين ويُهدّد بهم المأمون ث ّم يهجو
ِد ْعبِل ،وقد هدّد ِد ْعبِ ٌل بهم الخليفةَ المأمونَ ؛ فكيف يفخر بطاهر ال ُخزاع ّ
ً
اضطروا إلى
أموال عظيمة
ي رضي الله عنه ،فقد نال من أهالي (قُم)
ّ
ً
طاهرا نفسه؟ وأيضًا فإنّه كان يتكسّب من مديح آل عل ّ
ّ
ّ
الرضا (ت 203ه) وعشرة آالف
عل
عليه
خلعها
التي
ة
ل
ح
ال
مقابل
درهم
ألف
خمسين
سنة
ل
ك
سنوات؛
على
له
تقسيطها
ُ
ي ّ
ّ
الرضا؛ أخذها أهل (قُم) منه ك َّل درهم بعشرة ،ولو كان صادقًا لما ابتغى ً
بدل
ي ّ
درهم من المأمون كان قد ضربها باسم عل ّ
الرضا بعد أن أنشد قصيدته التّائيّة بحضرته في مجلس المأمون ،103وأيضًا فإنّه عمد إلى نقض
ي ّ
بال ُحلّة التي خلعها عليه عل ّ
ّ
قصيدة ال ُك َميْت ال ّ
ي« ،ولو أنه كان
ي في هجاء أصوله القحطانيّين ،فنظم قصيدة في مثالب العدنانيّين ِ
قوم الك َميت األسد ّ
شيع ّ
صة ّ
أن ال ُك َميت كان قد مات منذ زمن
صا في تشيّعه حقًّا ألَعْلى صلة التّشيّع بينه وبين ال ُك َميت على العصبيّة القبليّة ،وخا ّ
مخل ً
104
َ
ُ
ّ
ُ
ي مثله بل
ي مثله والذي هدّد الخليفة به فلم يهجه ،وال هو غفر للك َميت الشيع ّ
بعيد» ؛ فال هو ترك طاهر بن الحسين الخزاع ّ
98
99
100
101
102
103
104

ي( ،دمشق :مطبوعات َمجْ َمع اللغة العربيّة ،ط،2.262 ،)1983 /1403
عبد الكريم األشتر ،شعر ِد ْع ِبل بن عل ّي ال ُخزاع ّ
ابن كثير ،البداية والنّهاية128 /11 ،؛ األشتر ،شعر ِد ْع ِبل.116-115 ،
األشتر ،شعر ِد ْع ِبل.118 ،
األشتر ،شعر ِد ْع ِبل.261-259 ،115-113 ،75 ،
األشتر ،شعر ِد ْع ِبل.124-122 ،
األشتر ،شعر ِد ْع ِبل.88-78 ،
األول( ،القاهرة :دار المعارف ،ط ،16د.ت) ،323 ،وأيضًا.322-318 :
شوقي ضيف ،تاريخ األدبي العرب ّي العصر العباس ّي ّ
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س ً
طا
الرضا وعلى الدّراهم المضروبة باسمه ،بل باعها وقبض ثمنها مق َّ
ي ّ
نقض قصيدته عصبيّةً ،وال هو حافظ على ُحلّة عل ّ
ثرا المال على سواه من آثار أهل البيت؛ وك ّل ذلك يُؤ ّكد ّ
ي
أن الهجاء طب ٌع متأ ّ
صل فيه ال يسعه تركه ،ولعلّه كابن ّ
ُمؤْ ً
الروم ّ
الهجّاء الذي ما ترك ممدو ًحا مدحه إال عاد وهجاه.

علي بن ال َجهْم (ت 249ه)
ّ .١.٢.٢

ً
مقتدرا
فاضل ،مطبوعًا
ي انتقل أجداده إلى خراسان بعد الفتح ،ث ّم عاد أبوه ال َج ْهم إلى بغداد ،وكان متد ِيّنًا
ً
شاعر قُ َرش ٌّ
ً
على ال ّ
صلة والمحبّة
شعر عذب األلفاظ ،وكان صديقا ألبي ت ّمام ،وقد مدحا بعضيهما في شعرهما ،ولم تنقطع أواصر ال ّ
وريّة ،ولم يكن له إال نتف قليلة في
بينهما .وقد بدأ يشتهر شعره في زمن المأمون ،وله قصيدة في تهنئة المعتصم بفتح َ
ع ُّم ِ
مدح الواثق« ،هي أشبه باألغاني واألناشيد قليلة عدد األبيات قصيرة األوزان ،ال تد ّل على ارتياح نفس أو انشراح صدر،
105
واختص به ،وصار
ي فيه،
ّ
ولع ّل مردّ ذلك لشدّة الواثق على أهل الحديث»  ،حتى إذا صار المتو ّكِل خليفة برز شعر عل ّ
سنّة ومن أنصار
ي بن ال َج ْهم من ال ّ
شاعره الذي يتحدّث في جميع شؤونه؛ النتصار المتو ّكل للسّنة ضدّ المعتزلة ،وقد كان عل ّ
أحمد بن حنبل ،بل هو في ّ
الطبقة األولى من طبقات الحنابلة.106
ّ
سِعاية
ي ومروان األصغر وغيرهما ،وكان ذلك سببًا في ال ّ
ي يتعالى على الشعراء اآلخرين من مثل البحتر ّ
وكان عل ّ
ضدّه لدى المتو ّكل ،تضافر إلى ذلك موقفه من المعتزلة وال ّ
شيعة والنّصارى ،فجمع العداوات من حوله ،وكانت سببًا في
جفوة المتو ّكل الذي أصغى إلى الواشين ،فسجنه ونفاه إلى خراسان.107
وقد كانت المدّة التي قضاها في منادمة المتو ّكل ،وهي قرابة سبع سنين ،مليئة بمدائحه فيه ،وفي أكثرها حديث عن
نصرة الخليفة للدّين ودوره في إيقاف المِ حْ نة وإعالء السّنة ،ويظهر ّ
أن عليًّا كان يتطلّع إلى منقذ من هذه المِ حْ نة التي اشتدّت
عدَدَ سنين ،فكان المتو ّكل هذا األمل الذي يبحث عنه (البحر السريع):108
وطأتها َ
قَا لُـــوا أ َ ت َـــاكَ

ال َ َمـــ ُل ْ
ْ
ـــر
ال َ ْكبَ ُ

ت ال ُّد ْنيَـــا َج َم ً
ـــال بِـــ ِه
ســـ ِ
َو ا ْكت َ َ

َو فَ َ
ـــر
ـــاز ِبا ْل ُم ْلـــكِ ا ْلفَتَـــى ْال َ ْز َه ُ
فَقُ ْلـــتُ

ـــر
قَـــ ْد قَـــا َم إِ ذً ا َج ْعفَ ُ

ي بن ال َج ْهم بمدح المتو ّكل والثّناء عليه وعلى أفعال في ك ّل سانحة ،ومن أشهر قصائد المديح قصيدته التي
ّ
واستمر عل ّ
يُسهب فيها في بيان خطر المعتزلة وما كانوا يكيدونه ألهل السّنة ،وقد س ّماها ال ّ
سنّة
س ِنّيّة) ابتها ًجا بنصرة ال ُّ
شاعر (الغ َّراء ال ُّ
على يد المتو ّكل ،يقول فيها:109
س ِع ْنـــ َد ا ْل َو َ
غـــى
قَـــا َل َو َكي َ
ْـــف ا ْلبَـــأ ْ ُ

قُ ْلـــتُ

ض فِـــي َرجْ فَـــ ٍة
قَـــا َم َوأ َ ْهـــ ُل ْال َ ْر ِ

يَ ْخبِـــ ُ
ـــر
ط فِيهَـــا ا ْل ُم ْقبِـــ َل ا ْل ُم ْد بِ ُ

ار َهـــا
فِـــي فِتْنَـــ ٍة ع َْميَـــا َء َل نَ ُ

ت َ ْخبُـــو

ُـــر
يَ ْفت ُ

َـــار هُ
َو ال ِ ّد يـــنُ قَـــ ْد أ َشْـــفَى َو أ َ ْنص ُ

َـــر
أ َيْـــ ِد ي َ
ســـبَا َم ْو ِع ُد َهـــا ا ْل َمحْ ش ُ

أ َ تَـــا كَ

َو َل

ا لنَّبَـــأ ُ

ُم ْو قِ ُد َهـــا

ـــر
ا ْل َ ْكبَ ُ

105
106

ي بن ال َج ْهم ،تح :خليل َمرْ دَم بك( ،بيروت :منشورات دار اآلفاق الجديدة ،ط،2 11 ،)1980 /1400من المقدّمة.
عل ّي بن ال َج ْهم ،ديوان عل ّ
ي ،طبقات الحنابلة ،تح :عبد الرحمن بنسليمان العُثَيْمِ ين( ،الرياض :األمانة العامة
ابن أبي يَ ْعلَى القاضي أبو الحسين محمد الف َّراء البغداد ّ
ي الحنبل ّ
لالحتفال بمرور مِ ائة سنة على تأسيس المملكة.123/ 2 ،)1999/ 1419 ،
ي الثاني( ،القاهرة :دار المعارف ،ط،)2001 ،12
ابن ال َج ْهم ،ديوانه 14 ،11 ،من المقدّمة؛ شوقي ضيف ،تاريخ األدبي العرب ّي العصر العباس ّ
.261-259
ابن ال َج ْهم ،ديوانه.26 ،
ابن ال َج ْهم ،ديوانه.73 ،
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ُك ُّل

َحنِيـــفٍ

مِ ْن ُهـــ ُم

ســـل ٍِم
ُم ْ

ِـــير فَ َ
ـــا
ِإ ّمـــا قَتِيـــ ٌل أ َ ْو أ َ س ٌ
ـــر
فَأ َ َّم َ

اللَـــهُ

ا ْل ُهـــ َد ى

إِ َمـــا َم

ـــر
ِل ْل ُك ْف ِ

فِيـــ ِه

َمن َ
ـــر
ظ ٌ

َـــر
ُم ْنك ُ

ـــر
يُ ْر ثَـــى ِل َمـــنْ يُ ْقتَـــ ُل أ َ ْو يُؤْ َ
س ُ
َو اللَـــهُ َمـــنْ

َـــر
يَ ْن ُ
ـــر هُ يُ ْنص ُ
ص ُ

شاعر يرى في الخليفة المتو ّكل ً
فال ّ
أهل للتصدّي للخطر المستفحل في األ ّمة ،وهو خطر كان كزلزلة أو َرجْ فة شديدة
أدّت إلى فتنة عمياء تخبط خبط عشواء دونما فتور ،حتى كاد الدّين الصحيح يَ ْدثُر تحت وطأة هذه المِ حْ نة .وال ّ
شاعر يُشير هنا
صة فداء األسرى الذين في أيدي الروم؛ إذ لم يكتف الواثق بامتحان المسلمين في العراق وغيرها من البالد اإلسالميّة،
إلى ق ّ
بأن القرآن مخلوق ّ
أقر منهم ّ
وأن الله ال ي َُرى في
ن
م
ف
أعدائهم،
بيد
وقعوا
الذين
المسلمين
أسرى
بامتحان
ًا
ض
أي
قام
وإنّما
ّ
َ
110
ُ
ْ
ِي به وأطلِقَ سراحه ،و َمن لم يقل بذلك فال فداء له ،ويكون جزاؤه البقاء
الروم! .
أسيرا عند ّ
ً
اآلخرة فُ ْود َ
ّ
فوض األمر إلى ربّ العالمين ،وتو ّكل عليه ،طالبًا العون والنّصر منه ،من دون
قد
الخليفة
أن
ذلك
بعد
م
ه
ج
ال
ابن
وبيّن
َ ْ
ّ
والقوة
أن يلتفت إلى عذل عاذل أو تثبيط مث ِبّط في هذه المسألة ،فهو قد عزم أمره متو ّك ًِل على ربّه ،مستمِ دًّا منه الحول
ّ
سرا خوفًا من سطوة المتح ّكمين في دينه ،وليس مثل الخليفة يُعذَر
والتوفيق؛ ليُعلِي ال ّ
سنّة ويُظهر الدّين ،فالله تعالى ال يُعبَد ًّ
ّ
ْ
إن هو خذل الدّين واثاقل في نصرته ،ث ّم يقول:
َـــر َد ا ْلحَـــقَّ
َو ج َّ

فَأ َشْـــجَى بِـــ ِه

ت األَعْـــدَا ُء مِ ـــنْ ح َْولِـــ ِه
َواِنفَضَّـــ ِ

ِـــر
َمـــنْ كَانَ َ
عـــنْ أ َحْ َكامِ ـــ ِه يَ ْنف ُ
ـــر
َك ُح ُم ٍ

أ َ ْنفَ َر َهـــا

ـــو ُر
قَ ْ
س َ

صحَا ِبـــ ِه
ِبأ َ ْ

حَـــ َّل ِبنَـــا َمـــا لَـــ ْم نَ َ
ـــز ْل نَحْ ـــذَ ُر

ســـا عَةً
َ

َمـــا َهلَّـــ َل النَّ
ـــر وا
ـــاس َو َل َكبَّ ُ
ُ

ْـــس قَـــ ْد كَانُـــوا أَجَابُـــوا إِلَـــى
أَلَي َ

ِـــركَ َك َمـــا أ َ ْ
ـــروا
َـــروا ال ّ
ش ْ
ض َم ُ
أَنْ أ َ ْظه ُ

قُـــ َّد ٌر

قُـــد َْرةَ َمـــنْ يَ ْق ِضـــي َو َمـــنْ يَ ْقـــد ُِر

ارتَضَـــى
َوشَـــت َ ُموا ا ْلقَ ْ
ـــو َم الَّ ِذيـــنَ ْ

ســـت َ ْكبَ ُر وا
ســـو ُل اللَـــ ِه َو ا ْ
بِ ِهـــ ْم َر ُ

فَ َر َّد هُـــ ْم َ
ط ْو عًـــا َو ك َْر هًـــا إِ لَـــى

َـــروا
أَنْ ع ََرفُـــوا ا ْلحَـــقَّ الَّـــذِي أ َ ْنك ُ

ارقُـــوا
َو َوافَقُـــوا مِ ـــنْ بَ ْعـــ ِد َمـــا فَ َ

ـــروا
َوأ َ ْقبَلُـــوا مِ ـــنْ بَ ْعـــ ِد َمـــا أ َ ْدبَ ُ

ح
َو صَـــا َ
َو اللَـــ ِه

ِيـــس
ِإ ْبل
ُ
ـــو
لَ ْ

َـــر و ا
َو أ َ ْظه ُ

أ َ ْم َهلَنَـــا

أ َ نَّ ُهـــ ُم

وفي هذه األبيات يرمز بإبليس إلى ابن أبي د َُؤاد الذي قام بأمر المِ حْ نة وكانت له اليد ُّ
ي
الطولى فيها ،ويروي الـ َم ْر ُزبان ّ
111
أن أحدًا يجترئ على مثله  ،وهنا يُشير ال ّ
شعر أطرق وقال لل ّ
أن ابن أبي د َُؤاد لما سمع هذا ال ّ
شاعر :ما تو ّهمت ّ
ّ
شاعر إلى
ّ
الحق
تنبُّه المعتزلة على الخطر الذي حاق بهم بتولّي المتو ّكل ،في حين كانوا قد فرضوا مقالتهم قبله حتى كاد يخفى الدّين
تجره عقائدهم من ال ّ
شرك النّاتج من نفي القَدَر
خوفًا من سطوتهم ،حيث خضع الناس وأجابوهم بالقول بخلق القرآن وبما ّ
ّ
وادّعاء ّ
ولكن الخليفة المتو ّكل وقف ضدّهم وأجبرهم
أن العبد هو خالق أفعاله ،فكان أن أشركوا مع الله في القدرة والخلق.
َ
ّ
الحق.
الكف ع ّما أسرفوا فيه ،فهدأت الفتنة وظهر
طوعًا أو كَرهًا على
ّ
ي ،تاريخ اإلسالم.6/ 17 ،
 110ابن األثير ،الكامل في التاريخ101-100 /6 ،؛ الذّهب ّ
 111ابن ال َج ْهم ،ديوانه ،75 ،حاشية .1
Şarkiyat Mecmuası - Journal of Oriental Studies

36

Ahmet Onur

وكف المعتزلة عن األقوال التي تُخالفه ،وقد جعل ال ّ
شاعر محنة المعتزلة
وبفضل ه ّمة المتو ّكل وعزمه انتصر الدّين
ّ
ِردّة ثانية فشت بين المسلمين ،وبذلك جعل نصر المتو ّكل وقضاءه على فتنة المعتزلة بمنزلة انتصار أبي بكر الصديق رضي
الردّة ،فكان ً
أهل بالفخر وكان لِزا ًما على المسلمين االعتراف له بالفضل في إعالء السّنة وعودة مجدها
الله عنه في حرب ِ ّ
ّ
بعد خفاء ،وفي ختام القصيدة يُس ّميها ال ّ
يتلظى بها ك ّل صاحب بدعة:
س ِنّيّة التي
شاعر بالغ َّراء ال ُّ
ع َ
يَـــا أ َ ْ
ســـل ٍِم
ـــاس َ
علَـــى ُم ْ
ظـــ َم النَّ ِ

ـــر
ْـــر َ
َحقًّـــا َويَـــا أَش َ
ف َمـــنْ يَف َخ ُ

لـــر َّد ةُ ْ
ال ُ ْو لَـــى ثَنَـــى أ َ ْهلَهَـــا
اَ ِ

ح ْ
ـــروا
َـــز ُم أ َ ِبـــي بَك ٍ
ْـــر َولَـــ ْم يَ ْكفُ ُ

ت َ َل فَيتَهَـــا

َـــر
فَعَـــا َد َمـــا قَـــ ْد كَا َد َل يُ ْذ ك ُ

ســـت َ ْخلَفٍ
ْـــر ُم ْ
فَا ْ
ســـلَ ْم لَنَـــا يَـــا َخي َ

َـــر
مِ ـــنْ َم ْعش ٍ
َـــر َمـــا مِ ثْلُ ُهـــ ْم َم ْعش ُ

ســـ َم ْع إِ لَـــى َ
ســـ ِنّيَّ ٍة
َو ا ْ
ـــر ا َء ُ
غ َّ

ســـ َ
ـــر
ط ُع مِ ْنهَـــا المِ ْ
يَ ْ
ســـكُ َو ا ْلعَ ْنبَ ُ

َم ْو قِعُهَـــا مِ ـــنْ ُك ِ ّل ِذ ي بِ ْد عَـــ ٍة

ـــر
َم ْو قِـــ ُع َو ْ
س ِ
ـــار أ َ ْو أ َ ْكث َ ُ
ـــم النَّ ِ

َو َهـــ ِذ ِه

أ َ ْنـــتَ

وظ ّل ال ّ
شاعر يمدح الخليفة بنصرة السّنة واقتدائه به ،من مثل قوله وهو في السّجن (البحر المتقارب):112
َو أ َ ْنـــتَ

ســـنَّتِ ِه
بِ ُ

ُم ْقتَـــ ٍد

فَفِيهَـــا

نَجَا ت ُـــكَ

مِ ْنـــهُ

َ
غـــ َد ا

ي بن ال َج ْهم مع ابن أبي د َُؤاد؛ يظهر في األولى يُوادّه وال يُعاديه؛ فنراه ً
مثل يستعطفه ليُكلّم
ونجد حالين في عالقة عل ّ
سجن (البحر الكامل):113
المتو ّكل في شأنه حينما ُ
يَـــا أَحْ َمـــ ُد ْبـــنُ أ َ ِبـــي ُد َؤا ٍد إنَّ َمـــا

ت ُ ْدعَـــى لِـــ ُك ِ ّل عَظِ ي َمـــ ٍة يَـــا أَحْ َمـــ ُد

بَلّ ْ
يـــر ال ُمؤْ مِ نِيـــنَ َو دُو نَـــهُ
ِـــغ أ َمِ َ

ف َل ت َ ْنفَـــ ُد
ـــو ُ
َخ ْ
ض ا ْلعِـــدَى َو َم َخـــا ِو ٌ

وكذلك نراه عندما فُلِج يقلق لشأنه وينذر صيا ًما ْ
إن هو ُ
شفِي (البحر البسيط):114
عد ِْمـــتُ إِذًا
ورا َ
أَأَرقُـــ ُد اللَّيْـــ َل َم ْ
ـــر ً
س ُ

ع ْيشِـــي َوأَحْ َمـــ ُد يَ ْرعَـــى لَ ْيلَـــهُ َو ِصبَـــا
َ

اللَـــهُ يَ ْعلَـــ ُم أَنّـــي قَـــ ْد نَـــذَ ْرتُ لَـــهُ

ِصيَـــا َم شَـــه ٍْر إِذَا َمـــا أَحْ َمـــ ٌد َر ِكبَـــا

وفي الحال الثانية نجده ينقلب عليه ويُشنّع عليه لما كان عليه في أمر المِ حْ نة ،ويذكر ما كان منه مع اإلمام أحمد بن
حنبل فيقول (البحر الكامل):115

112
113
114
115
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ْـــف َ
ـــر َمـــا بِـــ ِه
يَـــا َويْـــ َح أَحْ َمـــ َد َكي َ
غيَّ َ

ِـــش ال َخليفَـــ ِة َو َّ
الز َمـــانُ ْال َ ْنكَـــ ُد
غ ُّ

َهـــذَا مِ ـــنَ ا ْل َم ْخلُ
ِـــق
ـــوق َكي َ
ْـــف بِ َخال ٍ
ِ

ـــو َم ال ِقيَا َمـــ ِة َم ْو عِـــ ُد
ِل ِعقَا بِـــ ِه يَ ْ

ابن ال َج ْهم ،ديوانه ،79 ،وأيضًا.164 :
ابن ال َج ْهم ،ديوانه.46 ،
ابن ال َج ْهم ،ديوانه.109 ،
ابن ال َج ْهم ،ديوانه.88 ،
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الو ُجـــوهُ ت َ َخشُّـــعًا
َم ِلـــكٌ لَـــهُ َ
عنَـــ ِ
ت ُ

علَيـــ ِه َويُ ْعبَـــ ُد
يَ ْق ِضـــي َو َل يُ ْقضَـــى َ

ظـــةً
ـــام َحفِي َ
ال َم ِ
لَـــ ْم ت ُـــو ِل أَيّـــا َم ْ ِ

ت ُ ْن ِجيـــكَ مِ ـــنْ َ
غ َم َراتِهَـــا يَـــا أَحْ َمـــ ُد

ص ْدتَـــهُ
َـــوكًا ِع ْنـــ َدهُ فَ َح َ
فَ َز َرعْـــتَ ش ْ

ـــر ي ُك ُّل َز ْر عٍ يُحْ صَـــ ُد
َو كَـــذَا لَعَ ْم ِ

وبعد أن طال عليه الفالج وقف ال ّ
مظهرا فرح المؤمنين بما أصابه
شاعر يستذكر سوء سيرة القاضي مع أهل السّنة
ً
جزا ًء ِوفاقًا لما ارتكبه ،فكم من مجالس علم أوقفها ال لشيء إال ّ
ألن أصحابها لم يُوافقوه على ضالله ،وكم من علماء من
ّ
ولكن الله ال ينسى عباده ،فأذاقه العذاب والهوان معج ًَّل بمرضه ومؤ َّخ ًرا إلى
أهل السّنة والـ ُم َحدِّثين ساق إلى السّجن ظل ًما،
سا في جسده ال يستطيع َحرا ًكا ،يقول (البحر الكامل):116
يوم الفصل ،وبات محبو ً
ِـــوى َخيَا ِلـــكَ المِ عًـــا
لَـــ ْم يَبْـــقَ مِ ْنـــكَ س َ

ســـا ِد
اش ُم َمهَّـــدًا ِب ِو َ
فَ ْ
ِـــر ِ
ـــو قَ الف َ

فَ ِر َحـــتْ ِب َمص َْر ِعـــكَ البَ ِريَّـــةُ ُكلُّهَـــا

َمـــنْ كَانَ مِ ْن ُهـــ ْم ُمو قِنًـــا ِب َمعَـــا ِد

ع َّ
ط ْلتَـــهُ
ِـــس ِللَّـــ ِه قَـــ ْد َ
كَـــ ْم َمجْ ل ٍ

َـــي َل يُحَـــد َ
ســـنَا ِد
ال ْ
َّث فِيـــ ِه بِ ْ ِ
ك ْ

َو لَكَـــ ْم َمصَا ِبيـــحٍ لَنَـــا أ َ ْطفَأ ْتَهـــا

َـــن ال َّ
يـــق الهـــادِي
َحتّـــى نَحِ يـــ َد ع ِ
ط ِر ِ

َـــر أ َ ْر َم ْلتَهـــا
َو لَكَـــ ْم ك َِر ي َمـــ ِة َم ْعش ٍ

َو ُمحَـــ ِ ّد ٍ
ث أ َ ْو ث َ ْقـــتَ فِـــي األ َ ْقيَـــا ِد

ون تَفَ َّر ُجـــوا
ـــارى فِـــي ال ُّ
إِنَّ األ ُ َ
س َ
ســـ ُج ِ

لَ َّمـــا أ َ تَتْـــكَ

غـــدَا ِل َمص َْر ِعـــكَ ال َّ
َو َ
يـــب فَلَـــ ْم يَ ِجـــ ْد
ط ِب ُ

لِـــد ََو اءِ دَا ِئـــكَ حِ يلَـــةَ ال ُم ْر تَـــا ِد

َّـــا َو ُم َؤج ً
َـــوانَ ُمعَج ً
َّـــا
ق اله َ
فَـــذُ ِ

ش ِبالمِ ْر صَـــا ِد
ـــر ِ
َو اللَـــهُ َر ُّ
ب العَ ْ

َل َزا َل فَا ِل ُجـــكَ الَّـــذِي بِـــكَ دَائِ ًمـــا

ت بِـــاأل َ ْو َل ِد
ـــو ِ
َوفُ ِجعْـــتَ قَبْـــ َل ال َم ْ

ـــو ا ِد
ِـــب العُ َّ
َم َو ا ك ُ

ي ويَ ْزري عليه ويصفه بالبدعة مع سخرية الذعة ،يقول (البحر الكامل):117
وهو في موضع آخر يُس ّمي مذهبه االعتزال ّ
ْـــوةً
يَـــا أَحْ َمـــ ُد ْبـــنَ أ َ ِبـــي ُدؤَا ٍد َدع َ

بَعَثَـــتْ إِ لَ ْيـــكَ َجنَـــا ِد ًل َو َح ِد يـــدَا

ســـ َّم ْيتَها
َمـــا َهـــ ِذ ِه ا ْلبِـــ َد ُ
ع الَّتِـــي َ

بِال َجهْـــ ِل مِ ْنـــكَ العَـــ ْد َل َوالت َّ ْوحِ يـــدَا

ِيـــن حِ يـــنَ َولِيتَـــهُ
أ َ ْف َ
ســـدْتَ أ َ ْم َ
ـــر ال ّد ِ

الو لِيـــ ِد َو لِيـــدَا
َو َر َم ْيتَـــهُ ِبأ َبـــي
َ

ِـــس خِ ْلتَـــهُ
َوإِذَا ت َ َربَّـــ َع فِـــي ال َمجَال ِ

َ
ـــرودَا
ضبُعًـــا َوخِ ْلـــتَ بَنِـــي أَبِيـــ ِه قُ ُ

ضاحِ ـــكًا شَـــبَّ ْهتَهُ
َ
ســـ َم
َو إِ ذَ ا تَبَ َّ

ُـــر بَهُ َم ْ
ـــز ُؤ و دَا
َـــر قًا تَعَجَّـــ َل ش ْ
ش ِ

َـــرتْ
ْـــر َ
َل أ َ ْ
ع ْيـــنٌ أ َ ْبص َ
صبَ َحـــتْ ِبال َخي ِ

ســـودَا
ـــر َوالثَّنَايَـــا ال ُّ
تِ ْلـــكَ ال َمنَاخِ َ

 116ابن ال َج ْهم ،ديوانه.129-128 ،
 117ابن ال َج ْهم ،ديوانه.126-125 ،
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أن ال ّ
ومن خالل ما تقدّم نرى ّ
شاعر لم يُظهر العداء البن أبي د َُؤاد منذ تولّي المتو ّكل الذي أنهى أمر المِ حْ نة؛ إذ لم ينقلب
الخليفة نفسه على القاضي ،وظ ّل قاضيًا في بداية األمر ،ولم يُن ّكِل به الخليفة كما فعل بالوزير ابن َّ
الزيّات على الرغم من
أن سبب ذلك هو دور ابن أبي د َُؤاد في تولية المتو ّكل الخالفةَ ً
انتصاره ألهل السّنة ،وال شكّ ّ
بدل من ابن الواثق الذي حاول
ابن َّ
خطرا حقيقيًّا من ناحية العقيدة ،وبقيت مكانته
الزيّات توليته ،وما دام أمر المِ حْ نة قد انتهى فلم يعد ابن أبي د َُؤاد يُش ّكل
ً
في النفوس من حيث كونه من رجاالت الدّولة وأديبًا وجوادًا استطاع أيضًا كسب قلوب كثير من الناس ال بشدّته بل بكرمه؛
ولذلك لم يكن غريبًا أن يبقى ممدو ًحا لبعض ال ّ
شعراء حتى وفاته وبعد مماته أيضًا.
ّ
ّ
سى سريعًا ،وال سيّما ّ
بيد ّ
أن المتوكل أو سياسة الدّولة بشكل عا ّم لم تمارس الشدّة ضدّ المعتزلة كما
أن المِ حْ نة لم تكن لتُن َ
كان المعتزلة يفعلون ضدّ مخالفيهم حينما كانت السّلطة بأيديهم ،ولم يغضب المتو ّكل على ابن أبي د َُؤاد ويُصادر أمواله إال
المحْ نة ّأول البحث؛ أي بعد خمس سنين من تولّيه الخالفة وقبل ثالث سنين فقط من وفاة ابن
سنة 237ه كما ذكرنا في أمر ِ
مآس شديدة ً
قتل وتعذيبًا
أبي د َُؤاد ،فكان بقاء الشخصيّات التي كانت مؤثّرة في ِ
المحْ نة سببًا الستذكارها بسبب ما خلّفته من ٍ
وسجنًا ،ومن ث َ ّم كان هجاء ابن أبي د َُؤاد واردًا ،وكان طبيعيًّا أن ي َُرى مرضه انتقا ًما من الله تعالى لدينه وللعلماء الذين ظلمهم.
ّ
ولكن ابن أبي
ي في السّجن ،فاستشفع به لعلّه يُكلّم المتو ّكل في أمره فيُطلِقه من السّجن،
ي بن ال َج ْهم كان عل ّ
وحينما مدحه عل ّ
ّ
ّ
ّ
سنيّة وأنه ضدّ المعتزلة ممثلة بابن
د َُؤاد لم يلتفت إليه وال استماله مدحه وال شفع له؛ وما ذاك إال لمعرفته بعقيدة ابن ال َج ْهم ال ُّ
ي حينما أصيب بالفالج وهجاه ،118وقد كان
أبي د َُؤاد ،وبسبب انصرافه عنه وعدم شفاعته له عند الخليفة فقد شمت به عل ٌّ
119
ض ًّرا وال نفعًا .
هجاؤه بعد أن طال مرضه ،فلعلّه رآه قد غدا مغضوبًا عليه بعيدًا حقًّا عن الخليفة ولن يستطيع له بعد ذلك َ

ُري (ت 284ه)
 .٢.٢.٢البُحْ ت ّ

يُ ،ولد في َم ْنبِج قرب حلب ،التقى بأبي ت ّمام ّ
عبَيد ّ
ي في حمص فمدح
هو أبو عُبادة الوليد بن ُ
ي البحتر ّ
الطائ ّ
الطائ ّ
ي في أثناء ذلك من وصيّة أستاذه أبي ت ّمام في نظم ال ّ
شعر ،رحل إلى بغداد ،ومدح
البحتر
واستفاد
شاعريّته وقربّه ولزمه،
ّ
الخليفة المتو ّكل ووزيره الفتح بن خاقان وغيرهما من رجال الدّولة ،وشهد مقتل الخليفة ووزيره أمام عينيه سنة 247ه.
ي في مختلف فنون ال ّ
إشعارا ب َجودته ،ومن
شعر ،وأجاد في الوصف أيّما إجادة ،ويقال لشعره (سالسل الذّهب)
ً
نظم البحتر ّ
سِينيّة في وصف إيوان كسرى ،وقصيدته في وصف بركة المتو ّكل ،وكذلك قصائده في االعتذار إلى
أشهر أشعاره قصيدته ال ّ
الفتح بن خاقان ،وله مدائح كثيرة في المتو ّكل؛ وما يه ّمنا في هذا المقام هو ما تناوله فيها حول مسألة خلق القرآن ،وسنرى
ي بن ال َج ْهم الذي لم يكن معه على ِوداد .بَ ْيدَ ّ
ّ
ي لم يكن
أن موقف البحتر ّ
أن المعاني التي تناولها في ذلك تقترب من معاني عل ّ
ّ
ً
كثيرا من دون أن
ي بن ال َج ْهم؛ فقد رأينا عليًّا يمدح المتوكل ويذ ّم ابن أبي د َُؤاد ً
ثابتا من هذه المسألة كما هي الحال عند عل ّ
يقول بمقالة المعتزلة في عهد الخلفاء السابقين الذين أخذوا الناس بالمِ حْ نة ،ف َم ْد ُح ابن ال َج ْهم كان عن عقيدة صادقة عبّر عنها
سب ًُل ومعاني أخرى للمدح،
في أشعاره ،ولو لم يكن صادقًا لَ َما كان
مجبورا على مدح المتو ّكل لموقفه من المِ حْ نة ولَ َو َجدَ ُ
ً
ي فلم يكن كذلك؛ إذ يُروى عنه ما يد ّل على موافقته للقول بخلق القرآن في عهد الواثق ،فقد قيل له:
وهي كثيرة .أ ّما البحتر ّ
«ويحك! تقول فى قصيدتك التي مدحت بها أبا سعيد [البحر الكامل]:
ـــوى فَأَفِيقَـــا
أَأَفَـــاقَ ص ٌّ
َـــب مِ ـــنْ َه ً

عهْـــدًا أ َ ْم أ َ َ
ع شَـــفِيقَا
أ َ ْم َخـــانَ َ
طـــا َ

يَ ْر ُمـــونَ َخا ِلقَ ُهـــ ْم ِبأ َ ْقبَـــحِ ِف ْعل ِِهـــ ْم

ال َم ْخلُو قَـــا

َو يُح ِ َّر فُـــونَ

ك ََل َمـــهُ

سنّة) نراه يترحّم
ي بن الجهم يعتقد (ال َحشَويّة) بدلً من قوله (ال ُّ
ي إنّ عل ّ
ي ،كتاب األغاني .183 ،173/10 ،بينما يقول أبو الفرج األصفهان ّ
 118األصفهان ّ
على ابن أبي د َُؤاد .يُن َ
سبًا
األمو
356هـ)
ي (ت
ي نَ َ
ّ
ي ،كتاب األغاني .)183 /23 ،173/ 10 ،ومن المعروف أنّ أبا الفرج األصفهان ّ
ظر( :األصفهان ّ
ي المذهب.
هو شيع ّ
 119ذكرنا قب ُل أنّ الفالج قد أصاب ابن أبي د َُؤاد سنة 233هـ وأنّه تُوفّي سنة 240هـ ،وقد أجمعت المصادر على ذلك ،غير أنّ ابن المرتضى في (طبقات
مرتين خطأ ً ذكره حول إصابته بالفالج وموته؛ إذ يذكر في أحداث سنة  233أنّه فُلِج فيها
كرر ابن كثير ّ
المعتزلة) يذكر أنّه مات سنة 263ه .وقد ّ
مرة ثانية أنّه فُلِج قبل موته بأربع
وأنّه تُوفّي بعد أربع سنين من ذلك ،ث ّم يذكر وفاته في أحداث سنة 240هـ؛ أي بعد سبع سنين ال أربع ،ويقول هنا ّ
سنين ،وهذا التقدير بالسنين األربع ال يتناسب مع  233و .240يُن َ
ظر :ابن كثير ،البداية والنّهاية153 ،132/11 ،؛ ابن المرتضى ،طبقات المعتزلة،
.48
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صرتَ قَدَ ِريًّا معتزليًّا؟ فقال :كان هذا ديني في أيّام الواثق ،ث ّم نزعت عنه في أيّام المتو ّكل؛ فقلت له :يا أبا عُبادة ،هذا
أَ ِ
121
120
أن رواية البيت في الدّيوان على ال ّ
دين سوء يدور مع الدّول»  .غير ّ
شكل اآلتي :
يَ ْر ُمـــونَ َخا ِلقَ ُهـــ ْم بِأ َ ْقبَـــحِ فِ ْعل ِِهـــ ْم

َو يُح ِ َّر فُـــونَ

ســـو قَا
ال َم ْن ُ

ِكتَا بَـــهُ

ي ترك هذا القول ْ
وليس فيه هنا صفة (المخلوق)؛ وعلى ك ّل حال ّ
إن كان تلفّظ به في عهد الواثق ،وقد مدح
فإن البحتر ّ
122
المتو ّكل لدوره في وقف المِ حْ نة وال ّ
شدة التي أصابت المسلمين قبله ،يقول (البحر الطويل) :
ســـ َطةً
أ َ َمـــا َوالَّـــذِي أ َ ْع َطـــاكَ فَض ً
ْـــا َوبَ ْ

ـق
ص َطفَــاكَ َ
َ
ـي ٍ َوا ْ
علَــى ُك ِ ّل َحـ ّ
علَــى ال َخ ْلـ ِ

ســـتَنَا بِالعَـــ ْد ِل َوالبَـــ ْذ ِل ُم ْن ِع ًمـــا
س ْ
لَقَـــ ْد ُ

ـــق
َوعُـــدْتَ َ
علَ ْينَـــا بِاألَنَـــا ِة َوبِ ِ ّ
الر ْف ِ

ـــي ِ ُم َح َّمـــ ٍد
َوإِنّـــا نَ َ
ـــرى سِـــي َما النَّبِ ّ

ضاحِ ــكِ ال َّ
ســنَّتَهُ فِ ــي َوجْ ِه ــكَ ال َّ
ـق
َو ُ
ط ْل ـ ِ

وفي قصيدة أخرى يمدح المتو ّكل ويهجو ابن أبي د َُؤاد كبير المعتزلة ،يقول (البحر الوافر):123
ســـ َكنَّا
يـــر ال ُمؤْ مِ نِيـــنَ ! لَقَـــ ْد َ
أ َمِ َ

إِ لَـــى أ َ يّامِ ـــكَ

َر َد ْد تَ ال ِ ّد يـــنَ فَـــذًّا بَ ْع َد َمـــا قَـــ ْد

أ َ َر ا هُ

قَص َْمـــتَ ال َّ
ض
ظا لِمِ يـــنَ بِـــ ُك ِ ّل أ َ ْر ٍ

ضحَـــى ال ُّ
فَأ َ ْ
َان
ظ ْلـــ ُم َمجْ ُهـــو َل ال َمـــك ِ

يهـــ ْم
َو فِـــي َ
ســـنَ ٍة َر َمـــتْ ُمت َ َج ِبّ ِر ِ

ان
َ
علَـــى قَـــ َد ٍر بِ َد ا ِهيَـــ ٍة ع َ
َـــو ِ

ْـــن أ َ ِبـــي ُدؤَا ٍد
فَ َمـــا أ َ ْبقَـــتْ مِ ـــنَ اب ِ

ـــب ِبال َمعَانِـــي
ِـــوى َج َ
س َ
ســـ ٍد يُ َخاطِ ُ

ـــر ِز َحتّـــى
ـــر َ
ار تِبَـــاطِ ال ُج ْ
ب بِ ْ
تَعَ َّ

َيـــن َوفـــي اللّ
ِســـان
ِ
َر َمتـــهُ فـــي اليَد ِ

ْـــري
َومـــا كانَـــت غِـــذَاهُ َزمـــانَ يَش ِ

ـــان
َ
ـــر اطِ ينَ الص َ
س َ
َّـــر ا ِة َو يَه ُْر بَ ِ

ســـ ْه ٍل
ور ْبـــنُ َ
ـــر فِيـــ ِه َ
ت َ َحيَّ َ
ســـابُ ُ

125

ـــان
ـــر الحِ َ
الغُ ِ ّ
س ِ

يـــن
ف ِْر قَت َ ِ

َو َ
طا َو لَـــهُ

ص َمـــا ِن
تَخا َ

َو َمنَّـــا هُ

124

ا أل َ َما نِـــي

ص َ
طبَ ُحـــوا بِلَيْـــ ٍل
صحَا بُـــهُ ا ْ
إِ ذَ ا أ َ ْ

ان
ـــو َ
أ َ َطالُـــوا ال َخ ْ
ـــق القُ َ
ـــر ِ
ض فِـــي َخ ْل ِ

َـــاوى
ُوس َوهُـــ ْم نَش َ
ِيـــرونَ الكُـــؤ َ
يُد ُ

فُ َ
ـــا ِن !

يُ َح ِ ّد ثُنـــا فُ َ
ـــا نٌ

عـــنْ
َ

فال ّ
غراء بما قام به من إنهاء الجدال بين السّنة
شاعر يرى في عهد المتو ّكل عهد األمن واألمان الذي جعل األيّام حسنة ّ
أن القائمين على أمر المِ حْ نة كانوا َ
جره ذلك من أمر المِ حْ نة ،وال ّ
شاعر صريح في ّ
ظلَمة استحقّوا العقاب على
والمعتزلة وما ّ
120
121
122
123
124
125

ي.123 ،)1958/ 1378 ،
أبو بكر محمد بن يحيى ال ُّ
صول ّي ،أخبار البحتر ّ
يالعرب ّ
ي ،تح :صالح األشتر( ،دمشق :مطبوعات المجمع العلم ّ
ي( ،القاهرة :دار المعارف ،ط ،3د.ت).1454 /3 ،
ي ،تح :حسن كامل ال ِ ّ
البُحتُر ّ
ي ،ديوان البحتر ّ
صيرف ّ
ي ،ديوانه.1546 /3 ،
البُحتُر ّ
ي ،ديوانه.2292-2290/ 4 ،
البُحتُر ّ
ص َراة اسم نهر بالعراق.
ي ،وال َّ
السَّراطين :جمع َ
س َرطان ،وهو حيوان مائ ّ
ومضارها
ي ،تقدّم عند المتو ّكِل ،من تصانيفه :كتاب َاأل ْق َراباذِين الكبير ،كتاب قوى األطعمة
ّ
سابُور بن َ
َ
س ْهل :تُوفِّي سنة 255ه ،طبيب نصران ّ
ومنافعها .ينظر :عمر رضا كحالة ،معجم المؤلّفين( ،بيروت :مؤسّسة الرسالة ،ط.747/1 ،)1993/ 1414 ،1
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صيب بالفالج فغدا رو ًحا محبوسة في ُجثّة هامدة ال يستطيع الكالم،
ما اقترفوه ،ويذكر بعد ذلك رأس الفتنة ابن أبي د َُؤاد الذي أ ُ ِ
شر حال بعد أن كان يُطيل الحديث والجدال في خلق القرآن وتدور بينهم كؤوس ال ّ
شراب في أثناء ذلك.
وانقلبت حاله إلى ّ
َّ
ّ
ي هنا إلى مذهب المعتزلة في الخمر والنبيذ؛ فقد رأوا ّ
أن شارب الخمر ال حدّ فيه ،وزعم جعفر بن ُمبَش ٍِر
ويُشير البحتر ّ
126
ّ
ي ّ
ّ
خطأ»
كان
الخمر
شارب
د
ح
على
حابة
ص
أن السّكران من
البصر
الحسن
عن
ُبيد
ع
بن
عمرو
وروى
،
«أن إجماع ال ّ
ّ
ّ
ّ
َ
ُ
ُ
عمرا هذا يكذب على الحسن ،وقد كذِب في هذا الخبر عن الحسن ،كما كذِب في خبر آخر عن الحسن
النّبيذ ال يُجلد ،وقد كان ً
127
من دون ذكر األمر الذي يدور حوله هذا الخبر ،فقال« :إنّما قلتُ هذا من رأي الحسن  -يريد نفسه»  ،وربّما وصف نفسه
أن الكالم ينبغي أن يكون( :من رأيي الحسن) ،فيصف رأيه بالحسن .وعلى ك ّل حال ّ
بالحسن هنا تموي ًها ،أو ّ
فإن المعتزلة
يُخالفون أهل السّنة في حدّ شارب الخمر في جملة األمور التي يُخالفون فيها.

 .٣.٢.٢هجاء القاضي ابن أبي ُدؤَاد:

كما مدح ال ّ
شعراء القاضي أحمد بن أبي د َُؤاد لمنصبه وكرمه أو تأييدًا لمذهبه وحسن أخالقه مع كثير منهمّ ،
كثيرا
فإن ً
من ال ّ
شعراء أيضًا قد هجوه ،وال سيّما بسبب مقالته بخلق القرآن ،وقد يهجوه َمن كان قد مدحه من قبل كما رأينا حين الحديث
128
ُروى ّ
أن أبا العَت َا ِهيَة (ت ≈ 211ه) قد هجاه بقوله (البحر البسيط) :
عن عل ّ
ي بن ال َجهم ،وي َ
شـ ٍد
ســوبًا إِلَــى َر َ
ـرأْي ِ َم ْن ُ
لَـ ْـو ُك ْنــتَ فِــي الـ َّ

ق
َوكَانَ ع َْز ُمـــكَ ع َْز ًمـــا فِيـــ ِه ت َ ْوفِيـــ ُ

شــ ْغ ٌل لَ ـ ْـو قَ ِن ْع ــتَ ِبــ ِه
لَــكَانَ ِف ــي ا ْل ِف ْقــ ِه ُ

ق
َ
ـــاب اللـــ ِه َم ْخلُـــو ُ
عـــنْ أَنْ تَقُـــولَِ :كت َ ُ

ِيـــن يَجْ َمعُ ُهـــ ْم
َمـــاذَا َ
علَ ْيـــكَ َوأَصْـــ ُل ال ّد ِ

ق
َمــا كَانَ فِــي ا ْلفَ ْرعِ لَـ ْـو َل ا ْل َج ْهـ ُل َوا ْل ُم ْو ُ

أن الكالم في خلق القرآن بدعة مست َحدَثة ال فائدة منها ،ولو ّ
فأبو العَت َا ِهيَة يرى ّ
أن ابن أبي د َُؤاد قد أراد الدِّيانة حقًّا
لكان اشتغل في أمور الفقه وما يفيد الناس من أمور دينهم ،فما دام الدّين واحدًا وذا أصل واحد فلن يكون االنشغال بمثل هذه
المسألة إال عن جهل وحمق .وقد كان أبو العَت َا ِهيَة يقول ّ
وشر هو من الله تعالى ،بخالف قول
إن ك ّل ما فعله العباد من خير
ّ
129
سئل عن رأيه في خلق القرآن فعَ ّمى اإلجابة على السائل .
المعتزلة ،وله خبر حول ذلك في (األغاني) ،و ُ
ي أنه قال في ابن أبي د َُؤاد (البحر الوافر):130
ُروى عن أبي َحجَّاجٍ األعراب ّ
وي َ
نَ َكسْـــتَ ال ِ ّديـــنَ يَـــا ْبـــنَ أ َ ِبـــي د َُوا ِد

ارتِـــدَا ِد
فَأ َ ْ
صبَـــ َح َمـــنْ أ َ َطاعَـــكَ فِـــي ْ

َز ع َْمـــتَ ك ََل َم َر بِّـــكَ كَانَ َخ ْلقًـــا

أ َ َمـــا لَـــكَ ِع ْنـــ َد َربِّـــكَ مِ ـــنْ َمعَـــا ِد

ـــم
ِب ِع ْل ٍ

ْـــر ا ْل ِعبَـــا ِد
َو أ َ ْن َز لَـــهُ َ
علَـــى َخي ِ

ســـت َ ِضيفًا
ســـى ِببَا ِبـــكَ ُم ْ
َو َمـــنْ أ َ ْم َ

َك َمـــنْ حَـــ َّل ا ْلفَ َ
ْـــر َز ا ِد
ـــا ةَ ِبغَي ِ

لَقَـــ ْد أ َ ْط َر ْفـــتَ يَـــا ْبـــنَ أ َ ِبـــي د َُوا ٍد

بِقَ ْو ِلـــكَ

ك ََل ُم

ا للَّـــ ِه

أ َ ْن َز لَـــهُ

إِ نَّنِـــي َر ُجـــ ٌل إِ يِـــا ِد ي

126
127

ي أنّ هذا القول كذب على جعفر .يُن َ
ال َّ
ظر :الخيّاط ،االنتصار.82 ،
ي ،المِ لَل والنِّ َحل .60/1 ،وقد زعم الخيّاط المعتزل ّ
ش ْه ِرسْتان ّ
عوض وعادلأحمد عبد الموجود وعبد الفتاح أبو
عل
تح:
،
جال
الر
نقد
في
محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذّهب ّي ،ميزان االعتدال
ّ
ي محمد ُم َّ
ّ
ِسنّة( ،بيروت :دار الكتب العلميّة ،ط.332 ،329/5 ،)1995 /1416 ،1
ابن كثير ،البداية والنّهاية .152 ،141 /11 ،لم نجد األبيات في ديوان ال ّ
شاعر.
ي ،كتاب األغاني.9 ،8 /4 ،
األصفهان ّ
ابن كثير ،البداية والنّهاية.152 /11 ،
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128
129
130

ال ّ
شعر الدّائر حول مسألة خلق القرآن الكريم

ومثل هذا الهجاء ال يمكن أن يُؤثّر في ابن أبي د َُؤاد؛ إذ ال يعتمد على الحجّة والدليل لردّه عن بدعته ،سوى ما في ذلك
من القول ّ
إن الله قد أنزله بعلم ،وفي ذلك ربط بين القرآن وعلم الله ،فالقرآن من علم الله ،وهذا يستلزم أال يكون مخلوقًا .أ ّما
ّ
ّ
ُ
القول ّ
إن ابن أبي د َُؤاد قد نكس الدين بمقالته هذه فإنه هو يعتقد عكس ذلك؛ إذ زيِّن له عمله فرآه حسنًا وظنه صوابًا ،وال بدّ
ّ
الحق .صحي ٌح ّ
أن ابن أبي د َُؤاد قد شهد مناظرات عدّة وسمع أدلّة كثيرة في هذه المسألة فلم يرجع
من الحجّة لعلّه يعود إلى
ّ
عن مقالته ،إال ّ
ي عن القول بمقالة
أن ذلك ال يعني عدم جدوى المجادلة وبيان
الحق ،وقد عاد بعد ذلك أبو الحسن األشعر ّ
المعتزلة بعد أن بقي عشرات السنين يُجادل ويُنافح عنها حتى غدا إما ًما عندهم.
ولـ ّما امتدح أحد ال ّ
شعراء ابن أبي د َُؤاد بقوله (البحر الوافر):131
ســـو ُل اللَّـــ ِه َو ا ْل ُخلَفَـــا ُء مِ نَّـــا
َر ُ

َو مِ نَّـــا أ َحْ َمـــ ُد ْبـــنُ أ َ ِبـــي ُد َؤ ا ِد

ردّ عليه آخر فهجاه ً
متبرئًا منه (البحر الوافر):
قائل ّ
علَـــى ن َ
ار
فَقُـــ ْل ِل ْلفَاخِ ِر يـــنَ َ
ِـــز ٍ

ســـادَاتُ ا ْل ِعبَـــا ِد
ض َ
َوهُـــ ْم فِـــي ْال َ ْر ِ

ســـو ُل اللَّـــ ِه َو ا ْل ُخلَفَـــا ُء مِ نَّـــا
َر ُ

ِـــي ِ بَنِـــي ِإ يَـــا ِد
َو نَب َ
ْـــر أ ُ مِ ـــنْ َد ع ّ

ـــر تْ
َو َمـــا مِ نَّـــا إِ يَـــا ُد إِ ذَ ا أ َ قَ َّ

ْـــو ِة أ َحْ َمـــ َد ْبـــنَ أ َ ِبـــي ُد َؤ ا ِد
ِب َد ع َ

 .٤.٢.٢ال ُمت ُون العَقَديّة

ال ريب ّ
سِر حفظها ،ويُمكننا أن نعدّها مل ّخصات تعليميّة
كبيرا في نقل المعارف وتُي ّ
أن المنظومات العلميّة تُسهم إسها ًما ً
فريدة ووسائل تعليميّة ال تق ّل حداثة وفعاليّة عن كثير من وسائل التعليم الحديثة؛ إذ ّ
إن الغاية من الوسيلة التعليميّة إنّما هي
ّ
إيصال المعلومة بأسهل طريقة وتمثُّل المتلقّي لها ،وتزيد المنظومات التعليميّة على ذلك بأنها وعاء يستوعب العلم ويُؤ ّمن
استمراره عبر الزمن.
ّ
وقد شملت المنظومات العلميّة كل فنون العلم في الحضارة اإلسالميّة ،فشملت العلوم الدّينيّة من عقيدة وتفسير وفقه
عروض وغيرها ،كما شملت علو ًما طبيعيّة
وسيرة وفرائض وغيرها ،وشملت العلوم اللغويّة من نحو وصرف وبالغة و َ
ّ
ّ
كالطبّ والكيمياء والنّجوم والفلسفة والمنطق والحساب والهندسة والموسيقا وغيرها .ولعل ّأول منظومة كانت
واجتماعيّة
ي ،وكان موضوعه
كتاب (فردوس الحكمة) البن الخليفة األمو ّ
ي الثاني خالد بن يزيد بن معاوية (ت 85ه) ،وهو ّأول نظم علم ّ
132
ي (ت 200ه)
في الكيمياء ،واحتوى أكثر من  2300بيتًا  .ومن أوائل المنظومات أيضًا منظومة أَبَان بن عبد الحميد الالحق ّ
الذي نظم كتاب ( َكلِيلة ود ِْمنة) الذي نقله من الفارسيّة إلى العربيّة في نحو أربعة عشر ألف بيت ،ومنظومة أبي العَتا ِهيَة
المزدوجة التي س ّماها (ذات األمثال) ،وبلغت أربعة آالف بيت.
وإذا كانت هذه المنظومات تخلو من عنصر الخيال والعاطفة ،فتفقد بذلك عنصر ال ّ
مجرد نظم ذي وظيفة
شعريّة وتبقى ّ
تعليميّة ّ
فإن بعض المنظومات تستطيع في بعض أجزائها تجاوز هذا األمر ،وال سيّما في المنظومات المتعلّقة بالعقيدة والسّيرة
والتفسير؛ فالعقيدة ً
مثل تُخاطب أعمق مناطق ال ّ
ي ،وال نُخطئ إذا قلنا إنّها تُلبّي جانبًا مه ًّما تفوق أه ّميته جانب
شعور اإلنسان ّ
ي ال عالقة له بالنفس
تصويرا حقيقيًّا لشعور صاحبها وليست
العاطفة ،وعندئذ تبدو بعض أبيات المنظومة
ّ
ً
مجرد نظم علم ّ
اإلنسانيّة؛ إنّها في هذه الحالة ال تختلف عن أسمى النقائض ال ّ
عقَديًّا اختلفت فيه اآلراء بين الف َِرق.
شعريّة حين تتناول جانبًا َ
ومن أشهر المنظومات الدينيّة في عقيدة أهل السّنة م ّما نجد فيه حديثًا عن القرآن الكريم:

 131ابن كثير ،البداية والنّهاية.141 /11 ،
ي ،ط.30 ،)1990 ،1
 132جالل شوقي ،العلوم العقليّة في المنظومات العربيّة( ،الكويت :مؤسّسة الكويت للتقدّم العلم ّ
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اسم المنظومة

الناظم

البحر

األبيات

المنظومة الحائيّة في السّنة

ي (ت 316ه)
أبو بكر بن أبي داود ال ّ
س ِِجسْتان ّ

الطويل

33

2

1

القصيدة التّائيّة في القَدَر

شيخ اإلسالم أحمد بن تَيْمِ يّة (ت 728ه)

الطويل

125

3

المنظومة الالميّة

شيخ اإلسالم أحمد بن تَيْمِ يّة

الكامل

16

4

الكافية ال ّ
شافية في االنتصار للفرقة الناجية

ابن قَ ِيّم ال َج ْوزيّة (ت 751ه)

الكامل

5842

5

األرجوزة المِ ئيّة في ذكر حال أشرف البريّة

ابن أبي ّ
ي (ت 792ه)
العز الحنف ّ

الرجز

100

وفي هذه المنظومات نجد حديثًا عن القرآن الكريم وعقيدة أهل السّنة في االعتقاد به ،يقول مثًال ابن تَيْمِ يَّة في المنظومة
الالميّة (البحر الكامل):133
آن َمـــا جَـــا َءتْ ِبـــ ِه
َوأَقُـــو ُل فِـــي القُ ْ
ـــر ِ

هـــو الك َِر يـــ ُم ال ُمنَ َّ
ـــز ُل
آ يَا ت ُـــهُ فَ َ

َوأَقُـــو ُل قَـــا َل اللـــهُ جَـــ َّل ج ََللُـــهُ

ص َ
طفَـــى الَهـــا ِدي َو َل أَتَـــأ َ َّو ُل
َوال ُم ْ

ت أُمِ ُّر َهـــا
صفَـــا ِ
َوجَمِ يـــ ُع آيَـــا ِ
ت ال ِ ّ

َحقًّـــا َك َمـــا نَقَـــ َل ال ِ ّ
ـــر ازُ األ َ َّو ُل
ط َ

ع ْه َد تَهـــا ِإ لَـــى نُقَّا لِهـــا
َو أ َ ُر ُّد
ُ

عـــنْ ُك ِ ّل َمـــا يُت َ َخيَّـــ ُل
صونُهـــا َ
َوأ َ ُ

ـــرانَ َو َرا َءهُ
قُ ْب ًحـــا ِل َمـــنْ نَبَـــذَ القُ َ

ســـت َ َد َّل يَقُـــو ُل قَـــا َل ْال َ ْخ َ
طـــ ُل
ِوإِذَا ا ْ

فأهل السّنة ال يقولون إال ّ
أن القرآن هو كالم الله وقرآنه الكريم المـُن ََّزل ،سمعه جبريل عليه السالم من ربّ العالمين،
عيْن من األعيان المخلوقة ،وال ّ
نزله من نفسه» ،134وهو هذه اآليات المكتوبة في الـ ُمصحف،
ونزل به من الله تعالى ال «من َ
صفات عندهم كذلك هو قول
وال يَ ْعدُون ذلك إلى أقاويل أخرى من دون استناد إلى آية كريمة أو حديث شريف ،والقول في ال ّ
عيَيْنة وابن حنبل وابن المبارك وغيرهم؛ فالله تعالى مست ٍو على العرش كما
ي وابن ُ
السّلف ّ
األول؛ من أمثال سفيان الث َّ ْور ّ
135
ْ
علَى العَ ْر ِش ا ْست ََو ٰى﴾  ،فاالستواء معلوم ،وال َكيْف مجهول غير معقول ،فاستوى سبحانه كما
أخبر تعالى بقولهَّ :
﴿الرحْ ٰ َمنُ َ
136
ذكر ،ال كما يخ ُ
صفات ال يعني مشابهة الخالق لخَلقه ،وقول أهل السّنة صريح
بال
والقول
،
حنبل
ابن
قول
بحسب
للبشر
طر
ّ
صفة على أكثر من شيء ال يعني التّشابه بينها؛ فاإلنسان والحيوان يسمعان ،وال
في ذلك،
ويتبرؤون من التشبيه .وإطالق ال ّ
ّ
نص مكتوب أو تُعطي
تشابه بينهما ،بل لقد غدت في زماننا بعض اآلالت اإللكترونيّة الجامدة تسمع الكالم وتترجمه إلى ّ
و(شاعر) ً
مثل ّ
نتائج بحث عنه كما لو ُكتِب كتابةً ،فهل يُقال ّ
فإن
إن اآللة تُشبه اإلنسان أو هي إنسان؟! وعندما يُقال (عا ِل ٌم)
ٌ
شعر ،فال شبه بينهما الزم من ناحية العلم وال ّ
شعراء متفاوتون في العلم وال ّ
العلماء وال ّ
صفة
شعر؛ فاتّصاف الموصوفات بال ّ
ذاتها ال يعني التّشابه واالتّحاد ،وقد بان ذلك في اإلنسان والحيوان والجماد.
ويُشير ابن تَيْمِ يّة في البيت األخير إلى َمن قال ّ
ع ِبّر عنه بالعربيّة كان
إن القرآن هو المعنى القائم بذات الله ،الذي إذا ُ
137
ّ
ّ
ي وغيرهما  ،وهم يستدلون على ذلك بقول ال ّ
شاعر
قرآنًا ،وإذا ُ
عبِّر عنه بالعِبريّة كان توراة ،وهو قول ابن ُكلب واألشعر ّ

133

ي( ،بيروت :دار ابن حزم ،ط2006/1427 ،1
ي المرداو ّ
ي ،الآللئ البَ ِهيّة شرح الميّة شيخ اإلسالم ابن تَيْمِ يّة ،تح :إياد القيس ّ
أحمد بن عبد الله الحنبل ّ
.95-81 ،)2006
ي ،الآللئ البَ ِهيّة.86 ،
المرداو ّ
طه.5 :
ي ،الآللئ البَ ِهيّة.104 ،
المرداو ّ
ابن أبي الع ِّز ،شرح العقيدة ال َّ
طحّا ِويّة.173 /1 ،
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134
135
136
137

ال ّ
شعر الدّائر حول مسألة خلق القرآن الكريم

ي (البحر الكامل):138
األخطل النَّصران ّ
إِنَّ الـــك ََل َم لَفِـــي الفُـــ َؤا ِد َوإِ نَّمـــا

علَـــى الفُـــؤَا ِد َدل َ
ِيـــا
ســـانُ َ
ُجعِـــ َل ال ِلّ َ

وال ّ
شاعر األخطل (ت 92ه) ْ
وإن كان م ّمن يُحت َ ّج به في اللغة لكونه عاش في عصر االحتجاج ّ
فإن ذلك ال يعني
االحتجاج به في المعاني ،و َمن يقول ذلك يُثبت أنّه جاهل بأصول اللغة العربيّة نفسها وجاهل بأساسيّات العلم أيضًا؛ إذ ال
يعني االحتجاج بشيء ما أنّه يُحت َ ّج به في ك ّل مجال أو مكان ،وإنّما يُحت َ ّج به في ميدانه؛ وأيضًا فقد تحدّث النقاد قدي ًما وحديثًا
عن أوهام ال ّ
شعراء وغيرهم في المعاني ،بل ألّف بعضهم كتابًا في ذلك؛ فقد صنّف أحمد تيمور باشا كتاب (أوهام شعراء
ْ
ّ
ي وليس بمنكر ،والمثل المشهور (اِ ْستَنوق ال َج َمل) إنما كان بسبب
العرب في المعاني) ،وهذا معروف منذ العصر الجاهل ّ
الو ْهم في المعاني؛ إذ ذَكر ال ّ
ص ْيعَ ِريّة) في
ع
ب
ض
ال
س
ي المـُت َل ِ ّم
ُّ
علَس ،صفةَ (ال َّ
َ
سيَّب بن َ
ي ،وفي رواية الـ ُم َ
ّ
شاعر الجاهل ّ
هذا َ
ً
َ
ُ
ْ
ُّ
ّ
صة ،فعابه ابن أخته الشاعر ط َرفة بن العبد قائل :اِ ْستَنوق ال َج َمل؛ إذ كانت
سم بها إال النوق خا ّ
وصف َج َمل ،وهي ِس َمة ال تو َ
ُّ
الجمال ،فضحك القوم وغضب المـُت َل ِ ّمس .139ومن ث َ ّم ّ
دون
وق
ن
بال
ة
ص
فإن االحتجاج في اللغة
ص ْيعَريّة) خا ّ
صفة (ال َّ
هذه ال ّ
ِ
َ
األول ،أ ّما المعاني فقد يقع الخطأ فيها من القدماء ،ومن ث ّم ال تبقى حاجة
ّ
خاص في استخدام األلفاظ والتراكيب في المقام ّ
ّ
حرفوا كالم الله فال يُحْ ت َ ّج به فيما له عالقة باإلسالم ،وال تبقى حاجة كذلك إلى
نصران
األخطل
إن
ًا
ض
أي
القول
إلى
ي م ّمن ّ
ّ
ّ
الحديث عن اختالف رواية البيت بين ّ
و(إن البيان).
(إن الكالم)
شعراء المعروفين ،نجد ذلك ً
وفي بعض المنظومات الدّينيّة نجد شعريّة فَذّة ال تق ّل عن شعريّة كثير من ال ّ
مثل عند أبي
ي (ت 576ه) الذي نظم قصيدة بارعة في شرح عقيدته ،وأجاد فيها أيّما إجادة ،140ولم تكن نظ ًما جافًّا ال ُر َواء
طاهر ال ِ ّ
سلَف ّ
فيه ،بل أفاض عليها من َمعين نفسه ،واسترسل في تصوير مشاعره وآرائه في الفرق المخالفة ،م ّما يجعلها صورة من صور
الهجاء قريبة من النّقائض ال ّ
ي في مطلعها (البحر الوافر):
شعريّة على نحو ما هو معروف عند جرير والفرزدق ،يقول ال ِ ّ
سلَف ّ
ســـا نِي ِد الض َ
َّـــا ِل
َد عُو نِـــي َ
عـــنْ أ َ َ

ســـا نِي ٍد ع ََو ا لِـــي
َو َها ت ُـــوا مِ ـــنْ أ َ َ

ـــاص ِع ْنـــ َد أ َ ْهـــ ِل ال َجهْـــ ِل ُ
ـــرا
ِر َخ
ٍ
ط ًّ

ار ِفيـــنَ ِبهَـــا َ
غ َو ا لِـــي
َو ِع ْنـــ َد العَ ِ

عَـــنَ اشْـــيَاخِ 141ال َحدِيـــ ِ
ث َو َمـــا َر َواهُ

علَـــى ال َك َمـــا ِل
ـــوم َ
ِإ َمـــا ٌم فِـــي العُلُ ِ

لعلو
القوة والعزم والحزم وازدراء أهل الضّالل والفخر بأسانيد أهل الحديث العالية التي هي رمز ّ
ومنذ المطلع نلحظ ّ
وفخرا وحماسةً
ً
واعتزازا وثقةً بما لديه من عقيدة صحيحة
األول هجا ًء
البيت
جمع
فقد
وبذلك
سواها،
السّنة وأهلها على ما
ً
ّ
ٌ
َ
َ
بيان وارتفاع شأن ،وإنّه لحكمة بليغة تصلح لالستشهاد
سليمة متّصلة السَّند .وقد َ
ثان ال يق ّل عنه روعة ٍ
شفَ َع هذا المطلع ببيت ٍ
بها في ك ّل مكان.
ًّ
وبعد أن يُعدّد بعض أئ ّمة الحديث والسّنة ينطلق إلى شرح عقيدته بشعر يصفه بأنّه كالسّحر ال كال ّ
شعر ،وحقا هو شعر
138

139
140
141

ي ،تح :فخر الدين قَبَاوة( ،دمشق -بيروت :دار الفكر ودار الفكر المعاصر ،ط،4
صنعة :ال ُّ
ي ،شعر األخطلَ ،
س ّكر ّ
األخطل غِياث بن غَوث التغلب ّ
ّ
 .560 ،)1996 /1416البيت في ذيل الدّيوان م ّما نُسِب إلى ال ّ
ي ،وينقله محقّق الديوان من المصادر التي ورد فيها؛
ر
ك
س
ال
غير
رواية
من
اعر
ش
ُّ
ّ
من مثل (البيان والتبيين) للجاحظ و(شرح شذور الذّهب) البن هشام وغيرهما ،وهو في ّأولهما غير منسوب لألخطل .يُن َ
ظر :أبو عثمان عمرو بن
ي ،ط218/1 ،)1998/1418 ،7؛
بحر الجاحظ ،البيان والتبيين ،تحقيق وشرح :عبد السالم محمد هارون( ،القاهرة :مكتبةالخانجي ومطبعة المدن ّ
جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام .شرح ُ
شذُور الذّهب في معرفة كالم العرب ،اعتنى به:محمد أبو فضل عاشور( ،بيروت :دار
ي ،ط.19 ،)2001 /1422 ،1
إحياء التراث العرب ّ
ي ،ط،2.174 ،)1983 /1403
المـُفَضَّل بن محمد ال َّ
ي ،أمثال العرب ،قدّم له وعلّق عليه :إحسان عبّاس( ،بيروت :دار الرائد العرب ّ
ضب ّ ّ
ي ،سير أعالم النُّبالء.1/904-903 ،
الذّهب ّ
عن أَشياخ ،وقد نُقِلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وأُس ِق َ
األصلْ :
طت الهمزة في اللفظ مراعاة للوزن ،ونق ُل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها معروف
القراء المشهورينُ ،ولد سنة  110ه ،وأخذ عن شيخه نافع .ينظر :محمد فهد خاروف ،الميسَّر في القراءات األرب َع
عن قراءة َورْ ش ،وهو أحد ّ
صة بالقرآن
ع ْشرةَ ،راجعه :محمد كر ِيّم راجح( ،دمشق-بيروت :دار الكلم الط ِيّب ،ط 82 ،)2000/ 1420 ،1و .137وأحكام التجويد ليست خا ّ
ي عمو ًما ،وهناك كثير من الضرورات ال ّ
شعريّة الجائزة بحسب مقتضى الوزن ،ومنها وصل همزة القطع.
الكريم ،بل هي للكالم العرب ّ
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سنّيّة ،يقول:
ُمجيد في باب الهجاء واالنتصار لعقيدته ال ّ
ع فِـــي شَـــرحِ دِينِـــي
َـــار ٌ
َو َهـــا أَنَـــا ش ِ

ِـــي ِ حَالِـــي
ْـــف َ
َو َوص ِ
عقِي َدتِـــي َو َخف ّ

ســـعِي
ـــان ِبقَـــد ِْر ُو ْ
َوأَجْ هَـــ ُد فِـــي البَيَ ِ

ِيـــص العُقُـــو ِل مِ ـــنَ ال ِعقَـــا ِل
َوت َ ْخل
ِ

بشِـــ ْع ٍر َل َكشِـــ ْع ٍر بَـــ ْل َكسِـــحْ ٍر

شِـــ َما ِل
َو لَ ْفـــظٍ كَالشَّـــ ُمو ِل بَـــ ِل ال ّ

فَ َ
ســـنّ ِّي دِينًـــا
ـــا ت َ ْ
ِـــوى ال ُّ
صح ْ
َـــب س َ

ِلتَحْ َمـــ َد َمـــا نَصَحْ ت ُـــكَ فِـــي ال َمـــآ ِل

ـــر ا هُ
تَ َ

فَ َمـــا ِإ نْ ِع ْن َد هُـــ ْم َ
ْـــر ال ُمحَـــا ِل
غي ُ

آر ا َء أ َ ْهـــ ِل َّ
َو َد ْ
ســـا
ْـــغ َر أْ ً
ع َ
الز ي ِ

َح ْذ لقَـــةُ
الـــر ذَ ا ِل
ُّ

ِـــب
َو جَا ن ْ

ُك َّل

ُم ْبتَـــ ِد عٍ

ـــر ْر كَ
َو َل ت َ ْغ ُ

بمعان مختلفة ،ومن
كثيرا من أئ ّمة االعتزال الذين ابتعدوا عن نهج السّلف وقالوا ببدع مختلفة ،ويهجوهم
ث ّم يذكر
ً
ٍ
َ
َ
ي الذي قتله الخليفة
ّمشق
د
ال
ْالن
ي
غ
و
المعتزلة،
رئيس
عطاء
بن
وواصل
البصرة،
في
ر
د
ق
بال
قال
من
ل
أو
ي
ن
ه
ج
ال
َ
هؤالء َم ْعبَد ُ َ ّ ّ
ّ
ي بالكوفة يوم األضحى بأمر من الخليفة
ي هشام بن عبد الملك ،وال َج ْعد بن د ِْرهَم الذي قتله خالد بن عبد الله القَسْر ّ
األمو ّ
هشام ،وال َج ْهم بن صفوان ،وجعفر بن حرب من معتزلة بغداد ،وبِ ْشر بن الـ ُم ْعتَمِ ر ،وث ُ َما َمة بن أ َ ْش َرس ،وأبو ال ُهذَيل العَ ّلف،
والجاحظ وغيرهم من أئ ّمة المعتزلة.
وال بدّ لنا من َوقفة مع قصيدة ابن قَ ِيّم ال َج ْوزيّة ،وهي على البحر الكامل ،وتبلغ ِعدَّة أبياتها  5842بيتًا ،ففي هذه القصيدة
صل صاحبها وأسهب في الحديث عن القرآن الكريم وعن القول بخلقه وبيان اختالف الفِرق في ذلك ،فتحدّث عن آراء
ف ّ
المعتزلة والفالسفة والقرامطة واالتّحاديّة وغيرهم ،وأجاب عن كثير من ال ُّ
شبَه التي يُثيرونها حول القرآن ،ومنها ُ
شبهة نفي
اتّصاف الله تعالى بالكالم والفعل أَزَ ًل ،وقد استغرق حديثه عن القرآن الكريم أكثر من  400بيت بد ًءا من البيت  556من
القصيدة ،ومنها قوله (البحر الكامل):142
ان
بِـــاآل ذَ ِ

َو اللـــهُ َر ِبّـــي لَـــ ْم يَ َ
ـــز ْل ُمت َ َك ِلّ ًمـــا

ع
ســـ ُمو ُ
َو ك ََل ُمـــهُ ال َم ْ

ِص ْدقًـــا و عَـــد ًْل أ ُحْ ِك َمـــتْ َك ِل َما ت ُـــهُ

َ
ـــار ا بِ َ
َـــان
طلَبًـــا َو إِ ْخبَ ً
ـــا نُ ْقص ِ

ت مِ ـــنْ
ســـولهُ قَـــ ْد عَـــاذَ بِال َك ِل َمـــا ِ
َو َر ُ

ْـــن ومِ ـــنْ شَـــ ْي َ
ان
لَـــدْغٍ َومِ ـــنْ َ
عي ٍ
ط ِ

أَيَعُـــوذُ بِال َم ْخلُ
ـــوق حَاشَـــاهُ مِ ـــنَ ا ْلـــ
ِ

ـــان
ْـــر اكِ َو ْه َ
إِ ش َ
ـــو ُمعَ ِلّـــ ُم ِ
اإل ي َم ِ

ـــي ِصفَات ُـــهُ
بَـــ ْل عَـــاذَ ِبال َك ِل َمـــا ِ
ت َو ْه َ

ان
ســـ ْبحَا نَهُ لَ ْي َ
ُ
ســـتْ مِ ـــنَ األ َك َ
ْـــو ِ

ع ْيـــنُ ك ََلمِ ـــ ِه ا ْلـــ
ـــرآنُ َ
َو َكذَ ِلـــكَ القُ ْ

ـــان
ــــ َم ْ
س ُموعِ مِ ْنـــهُ حقِيقَـــةً ِببَيَ ِ

ـــو ُل َربّـــي ُكلُّـــهُ َل بَ ْعضُـــهُ
ُـــو قَ ْ
ه َ

لَ ْف ً
ـــان
ظـــا َو َم ْعنًـــى َمـــا ُه َمـــا َخ ْلقَ ِ

ب العَا لَمِ يـــنَ َو قَ ْو لُـــهُ
ت َ ْن ِز يـــ ُل َر ِّ

ا َللَّ ْفـــ ُ
ـــا َر َو َ
ظ َو ال َم ْعنَـــى ِب َ
ـــان
غ ِ

أن ادّعاء خلق القرآن يقود إلى ال ّ
شرك بالله تعالى ،إذ ّ
وهنا يُثبت ابن قَ ِيّم ال َج ْوزيّة ّ
الرسول صلّى الله عليه وسلّم قد
إن ّ
تعوذًا بالمخلوق ال بالخالق ،والحقيقة ّ
أن كالم الله من
الرسول
ذ
تعو
فسيكون
مخلوقة
الكلمات
عاذ بكلمات الله؛ فإذا كانت
ُّ
ُّ
ّ
ً
عيْن كالمه لفظا ومعنًى بال جدال وال تأويل.
صفاته تعالى ،فهو لم يزل ِ
متكل ًما ،والقرآن َ
 142أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قَ ِيّم ال َج ْوزيّة ،الكافية ال ّ
شافية في االنتصار للفرقة النّاجية ،تح:محمد بن عبد الرحمن العريفي وآخرون،
ي الخيريّة ودار علم الفوائد،ط1428 ،1هـ).189-188/ 1 ،
(م ّكة
ّ
المكرمة :مؤسّسة سليمان بن عبد العزيز الراجح ّ
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خاتمة

تناول البحث ما قيل من شعر حول مسألة خلق القرآن التي كان قطب رحاها فرقة المعتزلة الكالميّة دون سواها من
مقربين إلى السّلطة مبلغًا عظي ًما ،حيث استطاعوا إقناع الخلفاء الثالثة المأمون
الفرق القائلين بها؛ إذ بلغت معهم حين صاروا ّ
عقِدت مناظرات كان الهدف
والمعتصم والواثق باعتناقها والدفاع عنها واضطهاد َمن يمتنع عن اإلجابة والقول بها ،وقد ُ
ي أحمد بن أبي د َُؤاد بالدّور األكبر
منها هو إجابة الطرف الثاني تحت التخويف بالتعذيب والقتل ،وقد قام القاضي المعتزل ّ
سِيرة مدّة خمسة عشر عا ًما بين 218-232ه ،ولم تنته إال بتولّي المتو ّكل الخالفة.
في ذلك،
واستمرت الحال على هذه ال ّ
ّ
وإذا كانت كتب طبقات المعتزلة قد ذكرت أسماء شعراء بسبب ما دار في شعرهم م ّما يد ّل على اعتزالهم أو بسبب
مدحهم رؤوس المعتزلة ،وال سيّما أحمد بن أبي د َُؤاد ّ
ي عندهم من االعتقاد
فإن بعضهم ال يُمكن عدّه منهم؛ إذ ال بدّ للمعتزل ّ
الركون إلى القول ّ
إن
باألصول الخمسة مجتمعة ،وال يص ّح اشتراكه مع المعتزلة بأصل أو أكثر فحسب؛ ولذلك فال يُمكن ُّ
أبا ت ّمام كان من المعتزلة ْ
وإن مدح ابن أبي د َُؤاد في ثالثة عشر موضعًا في ديوانه؛ إذ كانت مدائحه طلبًا للنَّوال غالبًا،
ً
مرة واحدة؛ وكذلك ّ
فإن ِد ْعبِل ال تد ّل أشعاره على اعتزاله ،وقد ساق ابن المرتضى له شواهد
ولم يذكر مذهب القاضي إال ّ
في مدح آل البيت من دون االستشهاد على اعتزاله ،وإذا كانت المناطق ال ّ
شيعيّة تميل إلى االعتزال غالبًا ّ
فإن هذا ال يعني
ي ،كما هجا الخلفاء الثالثة القائمين بأمر المِ حْ نة ،ولكنّه في
التّطابق بينهما ،وقد هجا ِد ْعبِ ٌل القاضي ابن أبي د َُؤاد المعتزل َّ
أشعاره أيضًا ال ينطلق من مخالفة لفكر المعتزلة أو للقول بخلق القرآن ،وإنّما تُفسَّر بتشيُّعه أو بطبعه المائل إلى الهجاء
أَصالةً ،وأ ّما تشيّعه فقد تش ّكك بعضهم فيه قدي ًما وحديثًا ،ونُرجّح ّ
صا في تشيّعه؛
أن ِد ْعبِ ًل في أحسن األحوال لم يكن مخل ً
ي مثله في القحطانيّين قومِ ه فهجا بدوره
ي الرضا ،ونقض قصيدة ال ُك َميت الشيع ّ
إذ آثر المال على ال ُحلّة التي وهبها له عل ّ
قوم ال ُك َميت بدافع العصبيّة القبليّة.
العدنانيّين َ
صاحب بن عبّاد وال ّ
صاحب
شاعر ال َج َمل ،وال ّ
أ ّما أبرز شعراء المعتزلة الذين تناولهم البحث م ّمن ذكر خلق القرآن فكان ال ّ
مقدَّ ٌم في ذلك؛ إذ لم يكن مدفوعًا إلى فكر المعتزلة والقول بخلق القرآن بمدح المعتزلة الستجداء عطاياهم ،بل كان هو نفسه
ُجزل العطاء لل ّ
صاحب
عليّة القوم
شعراء ،وكان ال ّ
ً
من َ
ووزيرا صاحب سلطة ،وله مجالس تض ّم العلماء واألدباء ،وكان ي ِ
ّ
شيعيًّا ومعتزليًّا في آن ،ونجد في شعره تجليات كثيرة لمذهبه ال ّ
ي.
ي واالعتزال ّ
شيع ّ
ي أبرز ال ّ
أ ّما في ال ّ
شعراء لمعاصرتهم زمن المِ حْ نة،
والبحتر
م
ه
ج
ال
ي بن َ ْ
ّ
شعر المخالف لمسألة خلق القرآن فقد كان عل ّ
وكثيرا ما يتناول نصرة السّنة والقضاء
ي مقدَّ ٌم على شعر الثاني؛ إذ كان يصدر عن عقيدة صادقة في هذه المسألة،
ً
وشعر عل ّ
على أمر المِ حْ نة في مدائحه في المتو ّكل ،ولو لم يكن صادقًا لوجد معاني أخرى محبَّبة إلى الخليفة يستطيع مدحه بها ،كما
أن عليًّا كان قد قال بعض القصائد في المعتصم والواثق ،ولكنّه لم يقل بقولهما في خلق القرآن وال مدحهما بذلك ،وما ْ
ّ
إن
ّ
ً
ّ
كبيرا في نصرة الدّين.
أمل
فيها
رأى
حتى
الخالفة
ل
ك
المتو
ى
تول
ً
وقد وقف البحث أيضًا عند بعض الـ ُمتُون الدّينيّة التي نَ َ
الر َجز ،وإنّما نجد
ظمت العقيدة ،وهي كثيرة ،وال تلتزم ببحر َّ
كثيرا من البحور األخرى؛ كالبحر ّ
فرد مكانًا للحديث عن خلق القرآن،
ً
الطويل والبسيط والكامل والوافر وغيرها ،ونراها ت ُ ِ
وكان من أشهرها وأكبرها قصيدة (الكافية ال ّ
شافية) البن قَ ِيّم ال َج ْوزيّة ،وقد بلغت هذه القصيدة  5842بيتًا على البحر الكامل،
تحدّث في أكثر من أربعمِ ائة بيت عن مسألة خلق القرآن عند مختلف الف َِرق ُمف ِنّدًا ال ُّ
شبهات التي يقول بها أصحابها ومدافعًا
ّ
خاص بها.
وتستحق هذه القصيدة وقفة مستقلّة في بحث
سنّة والجماعة.
عن عقيدة أهل ال ّ
ّ
وفي ختام البحث نَلفِت النّظر إلى إمكانيّة التوسّع في دراسة هذا ال ّ
الخاص بمسألة خلق القرآن؛ فقد د ُِرست المسألة
شعر
ّ
فرد لها –فيما نعلم -دراسات حول ال ّ
شعر الذي يدور حولها ،ويُمكن
قدي ًما وحديثًا دراسات نثريّة فكريّة و َ
عقَديّة ،ولكن لم ت ُ َ
شعر في كتب التَّراجم والتاريخ ،إضافة إلى دواوين كثير من ال ّ
التنقيب عن هذا ال ّ
شعراء ،مع الوقوف عند المنظومات الدّينيّة
التي يُمكن توسيع البحث فيها أيضًا ليشمل المنظومات األشعريّة وغيرها ،وال شكّ أيضًا ّ
أشعارا كثيرة قيلت في مدح
أن ث ّمة
ً
اإلمام أحمد بن حنبل ،وهو من أبرز َمن ثبت في المِ حْ نة نافيًا القول بخلق القرآن ،فيُمكن كذلك البحث في هذه األشعار ودراستها.
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