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 البحثملخص 
ابلدراسة  الباحث  يتناول" غاين يف كفة ادليزانتاب األك "الذي حيمل عنوان ىذا البحث العلمييف 

اىتمام الكتاب الذي اشتهر قدديا وحديثا وانل ىذا ، الهرج األصههاين وأبلؤلهو ظتالشهَت  كتاب األغاين
، فمنهم من وصواب ػتتواهوأاثر جدال واسعا حول دقتو وصدق مراجعو  األدابء والنقاد والدارسُت،

 وسوء النية والقصد. ابطتبث والكذب ملؤلهو و واهتمفي ن قدحم ومنهم ،مدحو وأشاد بو
ضاءة بع  اصتواب  لبحث جديرا ابلكتابة فيو والتعرض إلفقد كان موضوع ىذا ا ولذا  

أن جيي  عليها  بتجرد طرح الباحث عدة أسئلة وحاول اليت ديكن أن يثَتىا،  ف واإلشكاالت
ومل ىو مشهور إىل ىذا احلد؟ ىل ىو كتاب تراث  ؟كتاب األغاينما حقيقة  : وموضوعية، منها

رجع إليو؟ كيف يرى سرتشد بو وي  أم أنو مصنف علمي ي  ؟  وتقوية ادللكة البيانية للمتعة األدبية
أو تقدمي وأتخري، ىل ضاع شيء من الكتاب حتريف أو حذف  مث ىل أصاب ؟الناس ىذا الكتاب

 أم أنو سلتلط مع كتاب آخر؟وىل ىو كتاب واحد ىذا الكتاب أم وصل كامال؟ 
درسوا كتاب األغاين ماء الذين آراء السابقُت وأقوال العلأحاول دراسة ىذا الكتاب مستهيدا من 

الكتاب يف كهة اظتيزان النقدي لدراستو والوقوف على  الباحثضع يوسبقوين إليو، يف ىذا البحث 
فهل كتاب األغاين بريء   ،ظتوضوعيةاب ةالتحيز متسم خالية منآمال أن تكون الدراسة  ،بع  ما فيو

 ؽتا اهتم بو، كهة اظتيزان جتي .
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Abstract 
In this scientific research entitled "Al- Aghany in The Scale", the 
researcher presented the famous book Al- Aghany for Abiel-
Farej Al- Asfahany. The book had attracted wide attention of 
writers, critics and scholars, and raised much controversy about 
the accuracy and authenticity of its content.  
Some critics praised the book, others did not and accused Abiel-
Farej Al- Asfahany - the author -  of malice, lying, and bad faith. 
Therefore, the subject of this research was worthy of writing in 
order to illuminate some aspects regarding the book and to raise 
some other issues. The researcher asked several questions and 
tried to answer them impartially and objectively: 
What is the truth of Al- Aghany? Why is it so famous?  Is it 
a heritage book for literary pleasure? Or it can be 
classified as a scientific certified reference? How do people 
see this book? Is there anything lost, changed or deleted 
from the book? Is it one book or mixed with another 
book? 
Placing the book in the critical scale and considering the ex-
views of who studied Al- Aghany before, the researcher tried to 
examine it objectively. So, is Al- Aghany innocent of the 
accusation? The critical scale answered. 
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 كتاب األغاين يف كفة ادليزان
 أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة مصراتة.: سليمان سلتار إمساعيلد.
 

 مقدمة
 :وبعد ،بو أرتعُتاصحأبينا دمحم وعلى آلو و رب العاظتُت والصالة والسالم على سيدان وب اضتمد هلل

األغاين أليب الهرج األصههاين،  كتابِ   ،مل يسمع هبذا الكتابِ أىل العربية  ال أعتقد أن أحدا منفإبٍت  
غَته من  لوانييكد فقد القى ىذا الكتاب من الشهرة والذيوع وانل من االىتمام بو واإلشادة مامل 

 ىل يومنا ىذا.، منذ أتليهو وإالكت  واظتلؤلهات
مأل اآلفاق وصخ اآلذان فما حقيقة ىذا يف آذان أىل األدب والتاريخ،  اوربين اإن لكتاب األغاين طنين 

صنف فيها ىذا الكتاب يت ديكن أن بوما ىي اظتنزلة ال وراء ىذه الشهرة؟الكامن ما ىو السر الكتاب؟ و 
مث ىل أصاب النص الذي  بُت كت  الًتاث العريب؟ وما ىي الصورة اظترسومة حولو يف أذىان الناس؟ 

من بصوص ىذا الكتاب وترارتو؟ ىل ديكن أن  شيءكتبو اظتلؤلف شيء من التحريف؟ ىل سقط 
اب واحد أم أبو شيء من الكتاب؟ ىل ىذا الكت دَ قِ تكون بع  الًتاجم قد قدمت أو أخرت؟ ىل فُ 

أمام و  أمام الباحثوتقف وتنقدح يف ذىن اظتتلقي ة تسًتعي االبتباه َت أسئلة كثب آخر؟ اؼتتلط مع كت
 تورغبة مٍت يف الوقوف على إجااب ،ذا السهر الكبَت واظتصنف الشهَتلعتو عتاطعند مالقارئ اظتتأمل 

أن أجد إجابة و  اظتتعلقة هبذه األسئلة،  اصتواب  يف إضاءة بعمل عتذه االسئلة وغَتىا، وبدافع األ
ىذا الكتاب يف كهة وأن أضع  ،و ىذا الكتاب والبحث فيوكان االجتاه ؿت،  مقنعة ظتا أستطيعو منها

 ياخال اً والبحث مًتيث ،اظتيزان النقدي لدراستو والوقوف على بع  ما فيو آمال أن تكون الدراسة متأبية
 ة.ابلتجرد واظتوضوعي اً من التحيز متسم

 اطالعا عابرا يف بدايتووإن كان  ،إن اتصايل هبذا الكتاب وعالقيت بو كابت منذ زمن ليس ابلقليل
 بحوثمقتصرا على استقاء اظتعلومة أو بقل الشاىد والًترتة للعلم وؿتو ذلك عند كتابيت لبع  ال

ست مادة كتاب قدًن درّ ، فلم أبتبو ظتا قيل فيو وال فيما كت  حولو  إال يف سنوات متأخرة حُت  العلمية
ا يف شعبة األدبيات من تلك مقرر كان ىذا الكتاب و  ة،ية الليبية صمصراتديلطلبة الدراسات العليا ابألكاد

ا من أخباره ابلدراسة، واطلعت على بع  ما كت  حولو وما َت وتناولت كث ،فاقًتبت منو أكثر ،اظترحلة
رأيت اظتادحُت إىل حد التصادم،  كتاب ؼتتلهة متباينةقيل فيو ويف ملؤلهو، فرأيت كلمة الدارسُت عتذا ال
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ومن ، ومن يشيد ابلكتاب وملؤلهو ويضعو يف مصاف العلماء اظتتقدمُت ،حُتلُت واجملرِّ واظتعدِّ  ،والقادحُت
    ابألدلة والرباىُت. ـ إن مل بقل وجوب ذلك ـ جيرد سيهو لنحره ملؤكدا جواز ذلك

ي سأعرض فيو لكتاب األغاين وصاحبو معرفا هبما ذاكرا ألىم ما ذالبحث ال امن ىنا جاءت فكرة ىذ
ب يف كهة الكتوموقف للنقاد والدارسُت، واضعا اجي  أن بعرفو حول ىذا الكتاب من منهج ومادة 

، لعلماء الذين تناولوا ىذا ابلدراسة والبحثوأقوال ا مستنَتا آبراء السابقُت ،كما قلتاظتيزان النقدي  
 ة فأي الكهتُت ترجح؟ئاألغاين بُت اصترح والتعديل واالهتام والترب كتاب   ذا فها ىو

 مؤلف الكتاب:
ريبة يف صحة بسبة ىذا  أحد منهم صتت بهساوال خ ،مل يتطرق إىل ذىن أحد من الدارسُت شك

دمحم بن مروان بن عبد هللا بن مروان بن اعلي بن اضتسُت بن دمحم بن اعتيثم بن عبد الرزتن  الكتاب إىل
عريب صليبة ينتهي بسبو إىل مروان بن دمحم آخر خلهاء بٍت  فملؤلف ىذا الكتاب بن اضتكم األموي،

ذلك أن أاب الهرج كان أمواي وكان  ،شيخ علي الطنطاوي، وىذا من أعج  العج  كما يقول ال(1)أمية
ف األموية اجتمعت :  "وال أعر يف كتابو  فصول يف الثقافة واألدب ، يقول الشيخ علي الطنطاوييتشيع

بسبو إىل أصههان فإذا قيل ى أيب الهرج غل  عل، و (2)مع التشيع يف أحد قبلو وال أحد بعده"
األذىان إىل صاحبنا ىذا ملؤلف كتاب األغاين، ولد يف أصههان سنة  فغالبا ما تنصرفاألصههاين 
كما يقول أزتد   ، وكان من خاصة تالميذهن دريدبىـ، وبشأ يف بغداد والكوفة، وأخذ على ا284
 وابن األبباري، وابن جرير الطربي أيب األحوص الثقهي، واألخهش، وبهطويو،كما أخذ على ،  أمُت

وامتاز ابطالعو الواسع على الشعر واألغاين واألخبار والنس ، كما كان ملما  ،(3)وغَتىم من الثقات
 :الذي قال ا: كتاب األغاين،ثَتة منهكلو كت  ومصنهات  و  آبالت الطرب، والط  والنجوم واألشربة،

إبو كتبو يف ستسُت سنة، وقد أىدى أول بسخة منو إىل سيف الدولة  فأجازه أبلف دينار، وقد أعج  
كتاب ره، ومن ملؤلهات األصههاين أيضا  االصاح  بن عباد هبذا الكتاب وكان يستصحبو يف أسه

ء الشواعر، واظتماليك الشعراء، وأدب التعديل واالبتصاف، ومقاتل الطالبيُت، وأخبار القيان، واإلما

                                                 

 .203ـ 201/ 16م، 2001ىـ، 1422، 11سَت أعالم النبالء، مشس الدين الذىيب، دار اظتلؤيد، ملؤسسة الرسالة، ط ـ  (1)
 .102ص: م،2007دار اظتنارة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل  فصول يف الثقافة واألدب، علي الطنطاوي، ـ  (2)
، 239ص:، 1جـ،  م1945ىـ ، 1364ة،اطتامس، دار الكتاب العريب بَتوت لبنان، الطبعة ظهر اإلسالم، أزتد أمُت ـ  (3)

 .4107والسيف اليماين، ص:



 8102 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكادمييةرللة 

832 

 

واطتمارات، ومناجي  اطتصيان واطتمارين  ،الغرابء، واألخبار والنوادر، وأدب السماع، وأدب الطهيليُت
 .(1)غَتىاو 

صديقا للوزير اظتهليب قبل الوزارة وبدديا لو بعدىا، يلؤبسو ويسليو وديتعو أبو الهرج األصههاين كان        
فيو، وكان اظتهليب  البذيءأبخباره وبوادره وحكاايتو، حىت ارتهعت اضتشمة بينهما فكان يسمعو اعتجاء 

 البويهي، وعلت مكابتو عنده التهاقهما يطل  منو ذلك، مث صار األصههاين كاتبا يف ديوان ركن الدولة
 .(2)يف التشيع
وىي من آل ثوابة، وآل ثوابة أسرة  ،ويرى بع  الدارسُت أن األصههاين قد أخذ التشيع عن أمو      

رعاية الوزير بن العميد إىل أن ينال  لتشيع، سعى األصههاينمسيحية اعتنقت اإلسالم مث مالت إىل ا
  .(3)وسبعُت سنة ىـ ، فكابت حياتو ؿتو اثنتُت356ولكنو أخهق يف ذلك، وتويف سنة 

فهو كتاب األغاين، ولعل سب  تسميتو هبذا االسم ىو أن أاب الهرج قد بٌت مادة  الكتابما أو        
ثالثة من أعالم  ارون الرشيدعتاختارىا كان قد  من أصوات الغناء العريب ىذا الكتاب على اظتائة صوت

، مث اختار منها ثالثة جامع، وفليح بن العوراءوإشتاعيل بن فن الغناء يف عهده وىم: إبراىيم اظتوصلي، 
من ىذه اظتائة ما رأى أبو أصوات، ويف عهد الواثق ابهلل اطتليهة العباسي اختار لو إسحاق اظتوصلي 

، وقد درج اظتلؤلف (5)، وكان أول خرب يف ىذا الكتاب الكبَت الواسع خرب أيب قطيهة(4)أفضل من غَته
م تفكان يبدأ بذكر بس  الشاعر وكثَتا ما يه، رب يف سائر كتابوعلى النهج الذي سلكو يف ىذا اطت

يذكر الشعر، وبوع اللحن، ومن غناه، ومن بنسبو من جهة أمو مث أييت على أبرز مهاصل اطترب، وكان 
إىل ينتقل جم للمغٍت وللشاعر، ويستطرد فيذكر صورا من اضتياة اظتتصلة بكل منهما، و ضتنو، مث يًت 

                                                 

يف ؿتر األصههاين صاح  األغاين، ضمن األعمال النثرية الكاملة، وليد األعظمي، رتع وترتي  وتدقيق  اليماينالسيف  ـ  (1)
 .4107، ص: 8م اجمللد/ 2007ىـ 1428عبد هللا الطنطاوي، دار القلم دمشق، الطبعة األوىل

 .4108اظترجع السابق، ص:  ـ  (2)
 .4108السيف اليماين،  ـ  (3)
يف تراثنا األديب والهكري، حسُت مروة، الدار العاظتية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  عناوين جدد لوجوه قددية ـ  (4)

  139م، ص:1984
 .24ـ 1ـ كتاب األغاين ،   (5)



 8102 يونيو   عشر ثاينالعدد ال البحوث األكادمييةرللة 

833 

 

آخرين، وإىل بقد الشعر، وذكر ما يعارضو وما دياثلو، وىكذا ينتقل اظتلؤلف من صورة تررتات أشخاص 
  .(1)يتخلل ذلك كلو صنوف من العلم واظتعرفة، وشلؤون من اضتياة العامة ىل لونإومن لون  إىل صورة،
عة أبرب وستشراقية، وأخرجتوقد تولت دار الكت  اظتصرية طباعة ىذا الكتاب، بعد الطبعة اال      

، لكن ىذه اللجنة مرت ببع  وعشرين غتلدا كبَتا، وحشدت لو صتنة من العلماء واألدابء لتحقيقو
ىل كثَت من اعتهوات والسقطات والدسائس قراء إضي أن تنبو التاألخبار مرور الكرام، وكان األمر يق

   اضتذر منو، إال أهنا مل تهعل. ما جيإىل و 
ال للشك أن الغناء يف العصر العباسي قد أصبح الديو صما ال يدع غتإن من يدرس كتاب األغاين يتأكد 

واختذ مصدرا للتكس  ، شأبو شأن األدب والهنون األخرى، فكثر فيو االحًتاف ،فنا لو أسسو العلمية
اظتغنُت، وكتاب اظتغنُت والغناء : أخالق ، من ذلك كتابو الكت  واظتصنهاتلهت في، وأُ واالرتزاق

     .(2)وكلها للجاحظ اظتغنُت، الصنعة، وطبقاتو 
: مل يعتمد أبو الهرج على التصنيف والتبوي ، ومل يتبع منهجية علمية يف كتابو، بل وأسلوبو منهجو

جعل شخصية الشاعر ىي ػتور حديثو فكان يبدأ حديثو عن الشاعر ابلًترتة لو وذكر بسبو، وقد 
بظرا لسعة أفق اظتلؤلف وغزارة علمو و  ،أخبارهيذكر بسبو من جهة أمو، مث يسًتسل يف اضتديث عنو وعن 

، وإذا شئنا أن ويبتعد عن اظتركز كثَتا  يستطرد كان  قدوكثرة رصيده من األخبار واألشعار وكثرة بقلو ف
 ؾتمل بع  السمات اظتنهجية عنده أمكننا أن بقول:

 اطترب وقيمتو العلمية.، بغ  النظر عن مسندة، ورصما أطال يف ذلك السندـ إبو كان يورد األخبار 1 
 ق األخبار.هّ لَ ـ كان يضم األخبار اظتتشاهبة إىل بعضها ويكمل بعضها من بع ، أي أبو كان يُـ  2
ـ كان خيتار من اللغة ما خيدم ىدفو وال يتحرج يف أن يسمي األشياء أبشتائها، فيورد اللهظ العامي،  3

 اظتستهجن. ذيءالبواللهظ 
قصصو وأخباره وأشعاره، فقد كان ديلك أبسلوبو األخاذ على اظتتلقي عقلو ـ أحسن وأجاد يف اختيار  4

 وقلبو.

                                                 

ـ عناوين جدد لوجوه قددية يف تراثنا األديب والهكري، حسُت مروة، الدار العاظتية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،   (1)
  139م، ص:1984

هكر ، واظتخصص، البن سيده، دار ال، 6/77م، 1991ايقوت اضتموي، معجم األدابء، دار الكت  العلمية، بَتوت،  ـ  (2)
 ، ابب اظتالىي والغناء. 9اجمللد الرابع، ص:  م،1978ىـ  1398
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 ـ كان يهصل بُت األدي  وإبداعو الهٍت. 5
، فإذا أحس فقو وغزارة علمو وؼتزوبو الثقايفولعل ذلك لسعة أ ،ـ وكان كثَتا ما يستطرد يف األخبار6

، رجع اخلرب إىل سياقو، أو عدانيتحدث عنو قال: أببو ابتعد وأطال وأراد العودة إىل خرب الشاعر الذي 
 ر ابلشاعر الذي يتحدث عنو. ويذكّ  ،أخبار فالن

 أىم زلتوايت الكتاب: 
سبق أن أشرت إىل غزارة اظتادة العلمية اليت تضمنها كتاب األغاين وكثرة ما فيو من ثقافة وأدب      

 كتاب األغاين:أىم ما حواه  من ، وبشيء من اإلرتال بقول إن ورتال لغة 
وىي عبارة عن أبيات شعرية تكون قصيدة أو جزءا من قصيدة   ،اليت ىي سب  التسمية، و ـ األغاين 1

  ،ويستطرد يف اطترب ،وبسبو صاح  القصيدة، فيورد أبو الهرج خرب الشاعر، كابت ضمن ما مت اختياره
هبا ذلك الشعر، وقصة ذلك الغناء، فكان األصههاين إذا أراد ذكر  ٍتيورد األصوات اليت غُ  كان  كما

، مث يوردىا ويتبعها بوصف اللحن الذي صوتالشعر الذي غٍت، أو شيئا من اظتائة اظتختارة قال: 
 قولو صوت من اظتائة اظتختارة:، (1)غنيت بو، فمثال: ؾتد  يف آخر خرب الوليد بن يزيد

 يآقِ مَ  الْ ٍتِّ مِ  وعِ مُ لد  ابِ  تْ قَ رَ شَ        اَل إِ  كِ تُ رْ كَ ا ذَ مَ  مٍ اَل سَ  م  أُ 
 ياقِ رَ  كِ ابِ سَ  لِ يِف وَ  يائِ دَ  تِ بْ أَ       مْ تُ نْـ كُ   ثُ يْ حَ  مْ كُ ُر كْ ذِ  مٍ الَ سَ  مَ أُ 
 اقِ تَ مَ  لَ كُ   وقُ هُ ا يَـ ه  خِ تَ سْ مُ      ياقِ رَ التَـ  ُْتَ بَـ  ولُ  جيَُ يب لْ قَ ا لِ مَ 

 أَْو َيِصيَح الَداِعي عَتَا بِِهرَاقِ    َحَذراً أَْن تَِبَُت َداُر ُسَلْيَمى  
 و اظتختار خهيف الرمل.غناه عمر الوادي، وضتنُ  :مث قال

 قال: صوت من اظتائة اظتختارة: يضا ما ذكره يف هناية خرب طويس،ومن ذلك أ
 وتَ دتَُ  نْ أَ  كُ وشِ تُ  فَ وْ سَ  كَ بَ إِ وَ      تاَ يْ لَ بَـ  دْ قَ فَـ  ي  مِ ارِ  دَ ايَ  قْ فِ أَ 
 (2)تاَ يْ رَ بَـ  دْ قَ  كَ بَ إِ  تُ لْ ا قُـ ا مَ ذَ إِ     مٍ وْ يَـ  لَ كُ   قاً شْ عِ  يدُ زِ تَ  اكَ رَ أَ 

، وىكذا كان (3)نو اظتختار من خهيف الثقيل األولمث قال : الشعر والغناء رتيعا لعبد الدارمي، وضتْ 
 .بو غٍتضتنو الذي ناه و يذكر من غ ،يهعل يف كل صوت يوردهاألصههاين 

                                                 

 .82ـ  81 / 7كتاب األغاين،  ـ   (1)
 . 43 / 3، كتاب األغاين ـ   (2)
 . 43/ 3غاين، كتاب األ ـ  (3)
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يتبُت لو معرفة علماء العرب لإليقاع ، وىو النقلة على النغم يف أزمنة ػتدودة ودارس كتاب األغاين 
جيد فيو أبواع اإليقاعات العربية، ويدرك دتكن اظتلؤلف منها ومعرفتو هبا ، وىذه اظتقادير والنس ، كما 

 اإليقاعات ىي:
   .وىو الذي تتواىل بقراتو بقرة بقرة، ورشتو: تن، تن، تن :ـ اعتزج1
 وىو الذي تتواىل بقراتو بقرتُت خهيهتُت، ورشتو: تن تن، تن تن. :ف الرملـ خهي 2
ن، ورشتو: تن، تن اإيقاعو بقرة واحدة ثقيلة مث اثنتان خهيهت الذي، ويسمى ثقيل الرمل، وىو لمَ ـ الرَ  3

 تن، تن ، تن تن.   
 تن. ،ن تنخهيهة، ورشتو: تن تن، تن، ت : وىو اثنتان ثقيلتان وواحدةـ الثقيل الثاين 4
، ويسمى اظتاخوري، وىو بقرتن خهيهتان مث واحدة ثقيلة، ورشتو تن تن، تن تن ـ خهيف الثقيل الثاين5

 تن، تن
 : وىو ثالث بقرات متوالية ثقال، ورشتو: تن تن تن، تن تن تن.ـ الثقيل األول 6
ورشتو: تن تن تن،  وىو ثالث بقرات متوالية أخف من بقرات الثقيل األول،: ـ خهيف الثقيل األول 7

 .(1)تن تن تن
 وشلا حواه كتاب األغاين أيضا:

 ومياىهم وأبساهبم وأخبار قبائلهم. ـ أايم العرب ووقائعهم 2
 بات، والبدو وتقاليدىم وعاداهتم.البادية وما فيها من حيوان وبـ  3
هنم و حياهتم، وشلؤ ن تهاصيل مـ ترجم لكثَت من األعالم من شعراء وغَتىم، وعرف هبم، وكت  كثَتا  4

 اظتختلهة.
 ـ حوى كثَتا من الرقائق، والطرائف، وغرائ  األخبار، واطترافات. 5
ـ اىتم ابألبساب، وسرد سالسل بسبية طويلة تدل على سعة أفقو ومعرفتو هبذا اصتاب  من حياة  6

 العرب واىتمامو بو. 
        
 

                                                 

تقدًن جودت فخر الدين، دار اظتناىل للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت لبنان، الطبعة األوىل  اطتورزمي،مهاتيح العلوم،  ـ  (1)
 .214 ص: م،1991ىـ ـ 1411
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 مصادره:
أدب على اختالف من ىذا الكتاب ليعج  من كثرة ما فيو من أخبار وغزارة ما حواه إن اظتتأمل يف 

مستواه وتباين حظو عند اظتتلقُت لو، حىت إن العج  ليدفعك إىل التساؤل كيف رتع أبو الهرج 
 .؟!ىذه اظتادة وكم استغرقت من الزمناألصههاين 

يها يف ىذا الكتاب ومن خالل ما كتبو وما  ولعلنا إن أردان الوقوف عند أىم مصادره اليت اعتمد عل 
  كان يصرح بو وجدانىا متمثلة فيما يلي:  

 عند إيراده اطترب.، وكان يذكر ذلك ـ ما شتعو من الناس مشافهة 1
 .ما شتعو يف بدوات األدب أو رواه شيوخ األدبـ  2
بل يكتهي بذكر  ،لكتابو ال يذكر اسم ابـ ما قرأه يف الكت  اليت اطلع عليها، وكان من منهجو أ 3

من ، وكان اظتلؤلف عند استهادتو ملؤلهو وكأبو يرى أن يف ذلك تعزيزا للخرب وزايدة للثقة فيما ينقل
عبارات االقتباس، فنجده يقول: بسخت، أو قرات، أو وجدت، الكت  واظتراجع التارخيية واألدبية ينوع 

 (1).قال: يف كتاب كذا، أو ذكره يف أو
 

 أتليف الكتاب:اذلدف من 
للكتاب يقف على الباعث على أتليهو، فنجد اظتلؤلف يقول يف بدايتو: "والذي بعتٍت على والقارئ 
إىل إسحاق مدفوع أن  أن الكتاب اظتنسوبفٍت أبو بلغو وعرَ  ،أن رئيسا من رؤسائنا كلهٍت رتعو لوأتليهو 

ألن أكثر أصحاب إسحاق ينكروبو؛  ؛بو شاك يف بسبويهو، وىو مع ذلك قليل الهائدة، وأيكون من أتل
 .(2)"صاب فيما أبكرهأوألن ابنو  زتادا أعظم الناس إبكارا لذلك، وقد، لعمري، صدق فيما ذكره و 

والطموح إىل تنهيذ  لرغبة يف التحقيق العلمي السليم،اوىو ا، ابعثا علميا حبتن الباعث كان أفنجد  
ما شاع يف عصر على  ارد الكاملة اظتطلقة، فالكتاب جاءجهد اإلمكان من اضتقيقة منهج علمي قري  
من  أو غَته مهتعلة تنس  إىل مشاىَت أصحاب الصناعة الهنية يف الغناء منحولة اظتلؤلف من آاثر

، ويشَت إىل اظتغالطة، ويضع يد قارئو على خالل كتابو أن يرد على الشك اظتلؤلف حاولقد ، و الهنون

                                                 

 .38ص: م، 1985مكتبة النهضة العربية، بَتوت ، الطبعة الثالثة ،  ، داود سلوم،ومنهج ملؤلهو ـ دراسة كتاب األغاين  (1)
 .1/16ـ األغاين،  (2)
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ى اظتستحيل، ويضع عالمة استههام فوق ما مل تسعهو فيو الرواية إلرجاعو اظتنحول من األخبار، وينبو عل
   (1)إىل أصولو األوىل.

وليس التاريخ، فكان يورد األخبار اصتذابة وإن مل  ،متاعأيب الهرج من أتليف كتابو ىذا اإل ىدفكان 
ويًتك اظتهم إذا مل يكن جذااب، ولعل ىذا ما أعطى مندوحة لبع  اظتدافعُت عليو واظتعجبُت  ،مةتكن مه
ورأوا أن يتسامح يف مثل ما يورده وأال  ،إن الكتاب لإلمتاع واظتلؤابسة ال للدين والتاريخ :بو، فقالوا
ر جي  على اظتلؤلف ، ويف ىذا الكالم بظر ، فحىت أخبار األدب والشع(2)يو ابلتحقيق والتدقيقليضيق ع

وأن ال يتعمد فيها التزوير والزايدة، وأن ال ينقل عن اظتتهمُت من الرواة،  ،أن يتحرى فيها ما أمكن
يف ضد الدين والعبادة، أو اطتلط يف حقائق دالسيما األخبار اليت حيس منها رائحة الشعوبية أو التجو 

   .واضتياةالتاريخ 
 

 آراء النقاد والدارسني:
 بُت مادحُت وقادحُت:  فيو فكابوا ،مة النقاد والدارسُت عتذا الكتاب وملؤلهوتباينت كل

بعضها يبجل الكتاب وصاحبو، ويثٍت  ،لقد تعاورت ىذا الكتاب أقالم كثَتة ادلادحني: آراء أوال      
، حىت إبو ليصف الكتاب فيقول إبو مكتبة يف كتاب، وكتاب ال ويرفع من قدرمها على العمل ومنشئو

يستغٌت عنو، وكتاب أغٌت عن زتل ثالثُت رتال أايم ابن عباد، وأبو جي  أن ال ختلو منو مكتبة وال 
بيت، إىل غَت ذلك من الثناء، وقد وصهو أحدىم أببو قد حوى قدرا كبَتا من الدقة واألمابة العلمية يف 

تبت يف لسان العرب وأصدقها النقل وػتاولة النقد النزيو السليم البناء، وأبو أوثق كتاب وأذتن وثيقة ك
عظمة ملؤلهو ومستوى تهكَته الرائع، وأبو بسيج وحده ووحيد  على وأبعدىا عن اظتبالغة، وىذا كلو دليل

عصره دون شك، فهذا الكتاب يعد ػتاولة فريدة دتكن هبا اظتلؤلف من تسجيل أخبار األدب والتاريخ 
  .(3)والهن

                                                 

 .33ص: دراسة كتاب األغاين ومنهج ملؤلهو ، داود سلوم ،  ينظر ـ  (1)
  .1422ـ السيف اليماين، ص: (2)
 .69 ص: ،  ومنهج ملؤلهو دراسة كتاب األغاين ـ  (3)
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حريصا  أبو الهرج ، وكان(1)الشعرقد حوى كتاب األغاين ما يزيد على ذتابُت ألف بيت من ف        
شعار، وإن كان ىذا اإلسناد قة وتعزيزا ظتا يورده من أخبار وأعلى اإلسناد، كأبو يرى يف ذلك زايدة للث

معترب أو يتناق  مع مضمون اطترب أحياان، فتجد اطترب مسندا مع أبو تفو أو فيو مطعن يف شخص 
 .  (2)قيمة دينية ، أو أن جتد فيو شعوبية صارخة

 وؽتا جاء يف الثناء على ملؤلف كتاب األغاين، ما استدرك بو الشيخ الطنطاوي على بهسو بعدما      
ولكنو ـ مع ....، " قال:  ، مثا من اظتآخذو كم  يلع وعدّ  ،األصههاين جبملة من الصهات السلبية بعت

وكثرة الرواية عارفا أبكثر العلوم، كاتبا انقدا موسيقيا شاعرا، حيسن  يف سعة اضتهظ ىذا كلو ـ كان آية
   .(3)لوصف وإن كان الغال  عليو اعتجاء"ا

وقد ألف القاضي : "قالد الرزتن بن خلدون صاح  اظتقدمة فوؽتن أثٌت على كتاب األغاين ومدحو عب
رتع فيو أخبار العرب وأشعارىم وأبساهبم وأايمهم  ،كتابو يف األغاين ـ  وىو ما ىو ـ أبو الهرج األصبهاين

ودوعتم وجعل مبناه على الغناء يف اظتائة صوت اليت اختارىا اظتغنون للرشيد فاستوع  فيو ذلك أمت 
من فنون  نيف كل ف عتموجامع أشتات احملاسن اليت سلهت  إبو ديوان العرباستيعاب وأوفاه ولعمري 

ىو الغاية اليت و ، وال يعدل بو كتاب يف ذلك فيما بعلمو ،وسائر األحوال ،والغناء ،اريخوالت ،الشعر
 ووكذلك فعل طو حسُت فقد أثٌت عليو يف كتاب ،(4)"ليها األدي  ويقف عندىا وأىن لو هبايسمو إ
ومل يعًتض عليو يف شيء سوى يف ثالثة مواضع على كرب  ،واعتمد عليو اعتمادا كبَتا ،األربعاءحديث 

فعل حسُت مروة ، فقد وصف األصههاين أببو كان أمينا حجمو وكثرة مادتو وغزارة ما فيو، ومثلهما 
للتاريخ كل األمابة، وعاب على من قال إبو ال جيوز االعتماد على األغاين من الناحية التارخيية 

 .(5)الشاملة
ىلؤالء مل يقرؤوا الكتاب قراءة كاملة وإال ظتا كان ىذا رأيهم فيو، اللهم إال أن حو أن والذي برج      

يكون يف بهس أحدىم ىوى كالذي كان يف بهس ملؤلهو، يقول مراد األعظمي: "ولو قرأ األستاذ 

                                                 

 .4110السيف اليماين،  ـ  (1)
 .4111السيف اليماين، ص:  ـ  (2)
 .102، علي الطنطاوي، ص: فصول يف الثقافة واألدب ـ  (3)
 .460م، ص: 1988مقدمة ابن خلدون، عبد الرزتن بن خلدون، دار العودة بَتوت، ـ  (4)
 140ـ  عناوين جدد لوجوه قددية يف تراثنا األديب والهكري، حسُت مروة ص:  (5)
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 منو وشك يف رواايت األغاين أو لتغَت موقهو من آل كتبو األصههاين عن آل البيت لتربأحسُت مروة ما  
 ."(1)وقبلوق ما ذكره األصههاين البيت إن صدّ 
حاطة أبخبار الشعراء واظتغنُت وطل  جيد الشعر وأراد اإل ،ة األدبمن أراد متعومع ىذا فإن         

، وقد تكون ىذه غاية أرتع عتذا كلو من كتاب األغاين للذة األدبية وتقوية اظتلكة البيابية فال جيد كتااب
 .من أثٌت على الكتاب
 اثنيا: آراء القادحني:

وجدت من الدارسُت والباحثُت من قدح  وويف مقابل ما تقدم من مدح وتبجيل لكتاب األغاين وملؤله
يف اظتلؤلف والكتاب، ورماه ابلشعوبية وأكثر، بل رصما اهتمو بعضهم ابإلضتاد والهسوق والدس اظتغرض، 

يف ؿتر األصههاين صاح  األغاين"، وقد  حىت بلغ صمراد األعظمي أن ألف كتااب شتاه "السيف اليماين
 والدس واطتبث اليت فيو وكشف عن كثَت من اعتهواتوبقده بو مراد األعظمي كتاب األغاين وصاحتتبع 

 .(2)على حد رؤيتو وما ذى  إليو الذي احتواه،
و وعن فابربى للدفاع عن اظتعجبُت بكتاب األغاين وقد أاثر كتاب األعظمي حهيظة بع  الدارسُت

 ،ذكر أبو قرأ كتاب السيف اليماين يف ؿتر األصههاينفقد عادل بن حزمان  وما فعلمن ذلك  ،حبواص
، يقول: "فـَُهِتح يل ابٌب كبَت فدفعو ذلك إىل قراءة كتاب األغاين كامال ظتعرفة حقيقة ىذا الرجل وكتابو

غهر لو ظلمو وجرأتو ولكن ال ب ،يشكر على غَتتو وزتيتوالسيف اليماين للدفاع عنو، ووجدت صاح  
وغهلتو وكذبو وتدليسو يف حكمو على أيب الهرج ويف حكمو على كتاب األغاين ..." وقد قيد كثَتا من 

حاول فيو االبتصار أليب الهرج وتربئتو ؽتا اهتم بو، فدافع عنو وبرر ما أمكنو و ،  اإلشارات واظتالحظات
 .(3)دليل  الكتاب من غَت تربيره، وخطأ مراد األعظمي واهتمو ابلتحامل على صاح

بقولو كان ملؤلف األغاين رقيق الدين سيء ظتلؤلف كتاب األغاين فوصهو كات  آخر   وعرض       
  .(4)اللسان بذيءئة، يالسَتة يعطي بهسو ىواىا وينغمس يف اظتعاصي، وكان وسخ الثوب، قذر اعت

                                                 

 .4130السيف اليماين،  ـ  (1)
 . 4103بظر السيف اليماين، ص: ا ـ (2)
     اين صاح  األغاين، بقلم عادل بن حزمان، صهحة التواصل االجتماعي بظر الرد على السيف اليماين يف ؿتر األصهها ـ (3)
 م. 2011/  24/11الهيس بوك( منشور بتاريخ )
 .102فصول يف الثقافة واألدب، علي الطنطاوي، ص:  ـ (4)
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يوج  عليو الهسق، ويهون شرب اطتمر، وقال عنو ابن اصتوزي ومثلو ال يوثق بروايتو، يصرح يف كتبو صما 
  .(1)مل كتاب األغاين رأى كل قبيح ومنكرورصما حكى ذلك عن بهسو، ومن أت
، فمن حقنا ومن ودليل وال أن بصدر األحكام من غَت بظر ،زافاوؿتن ىنا ال بريد أن بكيل التهم جُ 

لة قبل أن بقبل ما دمن أ مقتضيات البحث العلمي أن بنظر فيما ذكره من اهتم ىذا الكتاب وملؤلهو
أو برده، وأان واقف بك أيها األخ الكرًن عند بع  ما جاء يف كتاب األغاين ؽتا أخذ عليو  قالوا بو
 :، واظتآخذ واعتهوات اليت أخذت على الكتاب وصاحبوفإليك بع  تلك التهم والسقطات ،واهتم بو
وىي أخالق عليها كثَت من اظتآخذ،  ،ـ أن صاح  الكتاب كان متأثرا يف كتابو أبخالقو الشخصية 1

فهيو ميل إىل مواطن الريبة ومواضع االهتام، فلعل ثقافتو الواسعة يف ىذا اصتاب  ومعرفتو بتلك الزوااي 
، ز على اصتواب  الضعيهة من حياة الشعراء الذين ترجم عتم وحتدث عنهميكاظتظلمة ىي ما دفعو إىل الًت 

 م من اعتدال وجواب  انصعة المعة.، وأمهل ما يف حياهتهاأعٍت اصتواب  اليت يلتقي معهم في
أبن اظتلؤلف جيره إىل  ، حىت إن القارئ ليحس(2)ـ أكثر اظتلؤلف يف كتابو من ذكر اجملون واطتالعة 2

 .اظتواقع اظتعتمةو الشوارع اطتلهية والبيئات 
متسكعا، جيري كثَت منهم كان صاح  كتاب األغاين يصور اجملتمع العريب اإلسالمي غتتمعا فاسدا ـ   3

وراء الشهوة وشرب اطتمر، غتتمعا غارقا يف اظتلذات حىت النخاع، ومن قرأ خرب طويس وما جاء فيو 
 .(3)أدرك ىذا بكل وضوح، فالشعوبية وكراىية العرب ابدية ظاىرة من دون شك

فلم يكن دقيقا وال   ،على األمويُت وكال عتم التهم ووصههم صما ال يليقاألصههاين ا ما حتامل َت ـ كث 4
كان منصها فيما كتبو عنهم، ورصما ورطو فيما سطره أن كتابتو عتذا الكتاب كابت زمن العباسيُت خصوم 

ولعل اظتلؤلف كان يسعى إىل أن يًتضى  عليهم والذين قيضوا بنيان دولتهم وأسقطوىا، والثائرينبٍت أمية 
شيء من بٍت أمية ودولتهم زمن العباسيُت ب نعأىل السلطة الزمنية يف حينو، فيج  أن يلؤخذ ما كت  

  .(4) اضتذر واالحتياط والتحهظ

                                                 

 .1/19، وكتاب األغاين، 4109ابظر السيف اليماين، ص:  ـ (1)
 .59/ 7 األغاين، الوليد بن يزيد،، وخرب 24/ 1األغاين، هة، أتمل خرب ايب قطي ـ  (2)
 .37ـ  35/ 3ـ ابظر كتاب األغاين،   (3)
 .59ـ 58/ 7، و 46/ 7ـ اظتصدر السابق ،   (4)
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مها أبو بواس وابن الرومي، فما مربر ىذا  ـ وؽتا أخذ على األصههاين إمهالو الًترتة لشاعرين كبَتن 5
 ومها من مها قدرا ومنزلة يف ىذا الباب. ،الًتك والتغافل عنهما

ال يصح وال يقبل  ، يدل على رقة دينو، وىو أمرـ قلة ورعو وخوضو يف بع  اظتسائل الدينية أبسلوب 6
 . (1)منو
ـ وؽتا أخذ عليو تساىلو اظتهرط يف النقل عن رجال غتروحُت، ال تقبل عنهم رواية قد تكلم عنهم  7

بقل عنهم األصههاين من  علماء اصترح والتعديل وحذروا من النقل عنهم، وقد حصر مراد األعظمي من
مائة  الكذابُت فزادوا على الثالثُت راواي، وكان األصههاين قد روى عن بعضهم يف أكثر منىلؤالء الرواة 

 .(2)موضع من كتابو
ومن قال إن اخبار األدب والغناء والسمر ال يشًتط فيها شروط التوثيق الواردة يف اضتديث الشريف 

ىذا لو كان  :تساىلوا يف الرواية يف غَت أحاديث األحكام والعقائد، بقولوالسَتة النبوية، وأن العلماء 
الرواة معروفُت ابلعدالة والثقة، أما اجملروحون اظتطعون عليهم فإن العلماء يتجنبون الرواية عنهم يف كل 

   .(3)أما أن تصل الرواايت عدة مئات فال ، إن التساىل قد يقبل لو كان مرة أو مرتُت، مثشيء
، فهو يصههم يف ـ كتاب األغاين طافح ابألخبار اليت تسيء إىل آل البيت النبوي وتقدح يف سلوكهم 8

أخباره صما يوىن شأهنم وجيعل منهم عشاقا للهوى والطرب والعبث، ويصف اضتسن واضتسُت أبهنما 
أشع  أببو يقضي وقتو الىيا مع اضتسُت عليو السالم مغهالن منقادان البن أيب عتيق، ويصف 

 !. كيف يتصور أن يصدر ىذا ؽتن يدعي التشيع آلل البيت؟(4)ابظتدينة
ما يقدح  ـ وأما طعنو يف بٍت أمية وخلهائهم فحدث وال حرج، فاألصههاين يذكر يف كثَت من األخبار 9

يف أئمة وخلهاء ذلك العهد ويصف بسائهم صما يشُت ويستهجن ذكره ويقبح إيراده على اللسان بلو 
صمجلسو وعنده اإلمام اضتسُت فال  شرب اطتمرُ تُ  كابت  الكت ، فمن ذلك أن يزيد بن معاوية تسطَته يف
رعناء حتتكم يف  ، والسيدة سكينة سهيهة ماجنة(6)اظتغٍت يغٍت لزوجة اضتسُت ا، ومعبد(5)ينكر عليو

                                                 

 .7/46.ـ 278/ 4 ،276/  1ابظر كتاب األغاين، أليب الهرج األصههاين، ـ (1)
 .4122ـ  4114ابظر السيف اليماين ، وليد األعظمي،  ـ  (2)
 .4122ـ اظترجع السابق،   (3)
 .وما بعدىا 69/ 19، وبظر كتاب األغاين، 4152السيف اليماين، ص:  ـ  (4)
 .233ـ  232/ 15، وابظر كتاب األغاين، 4151السيف اليماين،   ـ  (5)
  . 197/ 12، وابظر األغاين 4153السيف اليماين، ص: ـ  (6)
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، وىي حتكم (2)، وجتمع النساء ظتالقاة عمر بن أيب ربيعة واضتديث معهن(1)رتاعتا إىل عمر بن أيب ربيعة
اضتَتي مات يف بيتها عندما سقط السقف على اضتاضرين الذي اجتمعوا لسماع  ابُت اظتغنُت، وأن حنين

يئة اليت أرفع قلمي عن كتابتها الواىنة الواىية ، واأللهاظ البذ ، إىل غَت ذلك من األخبار التافهة(3)غنائو
كيف يشتم أجداده   ؟ٍت أمية من أمويىل بوح هبا. فكيف بهسر ىذه اإلساءات إولساين عن الب

   !؟وبساءىم ويسيء إليهم
 

 القول:الوزن وخالصة نتيجة 
هر أديب ضخم تعجز إن الدارس لكتاب األغاين الناظر ظتلؤلهو جيد بهسو أمام قامة أدبية رفيعة وس

وحيتاج إىل متسع من الوقت لدراستو واستخراج ما فيو من كنوز ؼتبأة ودرر  الكلمات عن وصهو،
 فريدة.

وبظر اثق   ،وكذب وخبث حيتاج إىل عقل حصيف ،وفيو دس وافًتاء ،فيو كوامن قاتلة ؾتد ويف اظتقابل
 التقائو والسالمة منو.
عواره إال ومعو اظتصل اظتضاد، الكاشف ل ذا الكتاب للطلبة فأرى أن ال يعطيوومن أراد أن يدرِّس ى

 ،وشناره والهاضح طتبثو ودسو، ومن الكت  النافعة يف ىذا الباب كتاب السيف اليماين ظتراد األعظمي
  فأرى أن على دارس األغاين ضرورة دراسة كتاب األعظمي معو. 

وال جيوز أن ينقل  أخبارهإن كتاب األغاين من أعظم كت  األدب ولكن ال جيوز االعتماد على صحة 
اللسان ال يوثق  بذيءرقيق الدين سيء السمعة  - وصاحبو ـ على جاللة قدره يف األدب ،منو التاريخ

ولكن ال تصدقوا كل ما ، بروايتو وال بصدقو ، فاقرؤوا كتاب األغاين للمتعة األدبية ولتقوًن اظتلكة البيابية
     يرويو وال تعتمدوا عليو.

 .لم وصلى هللا على ببينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلمىذا وهللا أع
        
 

                                                 

 وما بعدىا. 93/ 16، وابظر األغاين، 4152السيف اليماين  ـ  (1)
 . 1/162، ، وابظر األغاين4162السيف اليماين ،  ـ  (2)
 .314/ 2، وابظر كتاب األغاين، 4164السيف اليماين، ص:   ـ  (3)
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