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  :متهيد
العهد  د جبذورها األوىل إىلعواملناهج اليت ت كبري من دإن مسرية النقد األديب طويلة، وحافلة بعد  

  ".عرفن الش" هكتاب بالعمل الفين يف ادراسات أرسطو الذي أبدى اهتماما خاص اليوناين ممثلة يف
د بل لقد تواصلت حىت القرون الوسطى ومـا بعـدها   حلعند هذا ا مل تتوقفلكن مسرية النقد   

  .لتزدهر يف عصر النهضة
ركزت حركتها حول العمل الفين األديب  املناهج النقدية اليت من الكثري يف هذه الفترة تلقد ظهر  

ء من سـياقاته  فاختارت البد ،يهمعان منه أكثر لكسر حواجزه، والوقوف على واالقتراب. حماولة مقاربته
علها متكن الناقد من فهـم  ...) أو تارخيية اجتماعية ونفسية،:(من مالبسات اخلارجية، وكل ما حييط به

ـ   أغـواره  رباملراد منه، فكان املنهج النفسي الذي ارتأى تسليط الضوء على حياة املؤلف النفسية، وس
النص هو مولود  أنارلكاتب على اعتبالشعورية، والالشعورية علها  تساعده على الفهم الصحيح ملراد ا

نفس احلـديث وخباصـة مؤلفـات    لكان لزاما على رواده العودة إىل اكتشافات علم اشرعي له وذا 
الذي كان أول من أماط اللثام عن ذلك اجلانب اخلفي يف نفس اإلنسان والذي يلعـب   فرويددسيجمون

واإلجراءات النفسـية علـى    املبادئن طبق تلك بل لقد كان أول م را بارزا يف التأثري على سلوكاته،دو
ـ  اليتبعض األعمال األدبية اخلالدة طوا قأشار فيها إىل بعض العقد النفسية اليت توجد لدى األدباء فيس

  .اخل...يب، عقدة إلكترادعقدة أو: على أعماهلم بطرق غري شعورية ومنها
آخر يف حياة املؤلف وهـو تـاريخ    وكان املنهج التارخيي الذي اختار أصحابه البدء من جانب  

ذلك أن تـاريخ   ،حياته، حيث جعلوا منه مفتاحا يفكون بواسطته طالسم املعىن الكامن بني أسطر النص
  .الفرد له من املكانة يف حياته ما ليس لغريه من مالبسات حياته األخرى

اد الوقوف على الـنص  يرتدي لباس املؤرخ إذا ما أر نفكان لزاما على الناقد وانطالقا من هذا أ  
  .ألنه السبيل الوحيد للوصول إىل معانيه

يتعلق به من أمور قد تبعده  ما كلالكاتب وأن يكون على معرفة بنسب  لذلك صار واجبا عليه  
  .متاما عن وظيفته الرئيسية أال وهي مقاربة معاين النص

ديب منهجا آخـر ال يبتعـد   عرف النقد األ) املنهج النفسي، واملنهج التارخيي(إىل جانب كل من   
ه أال وهو املنهج االجتماعي الذي مل خيرج هو اآلخر من دوامة السياقات احمليطة بالنص يكثريا عن سابق

وتأسيسا على ذلك ال بد للناقد عند حتليله . البار لبيئته االجتماعية االبنوصاحبه بل قال أن املؤلف هو 
من حوادث وظروف خمتلفة، وال بأس عليـه إن عـاد إىل   للنص أن ينطلق من هذه البيئة بكل ما فيها 

  .ترف منها ما يعينه على فهم صحيح للنصغمؤلفات علم االجتماع عله ي
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: واحلقيقة أن املناهج الثالثة السالفة الذكر وما صاحبها من مناهج متباينة جاءت ا نظرية األدب  
يف حماولتها اإلجابة عن سؤال ملح طاملـا  ..." اكاإلنطباعية، واملنهج التكاملي، واملنهج اجلمايل وغريه"

هل يف إمكان الناقد أو املتلقي بوجه عام فهم النص فهمـا  (فرض نفسه فرضا على الساحة األدبية مفاده 
احلقيقة أن  ،)من، وواقع مغاير لزمن خمالف له؟ولو كان منتميا لز ىتعمليا صحيحا كما أراده صاحبه ح

زاوية اليت انطلقت منها مركزة بذلك على جانب، ومهملة يف اآلن نفسه كل نظرية أضاءت النقد من ال
للجوانب األخرى، إضافة إىل كوا أدخلت الدرس األديب يف دوامة طويلة كما أجربته على العـودة إىل  

 ال أمامساحة شيئا فشيئا لتفسح االاب من حلذلك كان ال بد عليها اإلنس. اكتشافات العلوم اإلنسانية
اهج الداخلية اليت بدأت من داخل النص وهو اجلانب الذي أمهلته سابقتها رافعة بذلك شعار مـوت  املن

ة لغوية مستقلة هلا عاملها ياملؤلف، وميالد النص من جديد، حيث تركز احتفاء الدرس األديب بالنص كبن
بعمـق يف   االجتاهذا وقد متثل ه ه لغة منتظمة يف نسق من التراكيب،اخلاص، وتكوينها  املميز، بل بكون

ونظرية األدب لفترة ال بأس ا حيـث   ،تيار البنيوية اليت بسطت سيطرا التامة على عرش النقد األديب
كامال قبل البدء يف عمله شأنه يف ذلك شأن كل البنيـويني   للعمل يقوم بإلغاء الكاتب إلغاًء صار الناقد

وتلقيه إىل حد جعل بعضهم يصف فلسـفتهم بأـا   ر لإلنسان يف صناعة املعىن وأنكروا أي د:" الذين
  .)1(...فلسفة موت اإلنسان ليقصروا جل اهتمامهم على البنية والنسق، واللغة

مناهج أخرى علـى   جميءتدرجييا معلنا عن  لفأين هذا القرن بدأ جنم البنيوية وبنهاية الستينات م  
 متثلـت يف أربعـة منـاهج نقديـة هـي      واليت" مناهج ما بعد البنيوية:" أنقاضه مسيت فيما بعد بـ

  ".ولوجيايالتفكيكية، نظرية القراءة والتلقي، والتأويلية، وأخريا السيم:كالتايل
الـيت اسـتفاد   -هذه املناهج األربعة حاولت تفادي وتصحيح األخطاء اليت وقعت فيها البنيوية   

البذرة األوىل اليت تعهدها زعماء  وإن كانوا قد زرعوا-روادها من دراسات علم اللغة، واللسانيات كثريا
ل األكـرب يف  ضالحقة بالعناية وخاصة منهم أصحاب منهج القراءة والتلقي الذين كان هلم الفلاملناهج ا

امللفوظ النصي على أنه واحد من املستويات اخلروج بالعملية النقدية إىل فضاء جديد ينظر من خالله إىل 
القارئ يف الكشف عن املعىن الكامن يف الـنص وهـذا األمـر     زل دوراليت تفيد منها القراءة اليت ال ختت

  .أحدث طفرة ال بأس ا يف تاريخ نقدنا املعاصر
ولعل القارئ يستطيع تلخيص هذه املسرية الطويلة، احلافلة والشاقة يف اآلن نفسـه، يف ثـالث     

ديث ينطوي ملنهجي احلوبذلك جند أن العمر ا:"إذ تقول.حلظات كما ترى الدكتورة بشرى موسى صاحل

                                                
  .209ص  ،1992منوبة ، 8منشورات كلية اآلداب، جملد  صناعة املعىن وتأويل النص، -)1(
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مث حلظة  حلظة املؤلف ومتثلت يف نقد القرن التاسع عشر التارخيي النفسي، االجتماعي: على ثالثة حلظات
النص اليت جسدها النقد البنائي يف الستينات من هذا القرن وأخريا حلظة القارئ، أو املتلقـي كمـا يف   

  .)1("السبعينات منهاجتاهات ما بعد البنيوية والسيما نظرية التلقي يف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .32ص  ، املركز الثقايف العريب،2001، الطبعة األوىل يقات،نظرية التلقي أصول وتطب ،موسى صاحل  بشرى -)1(
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  :املبحث األول
I- ات واألصول املعرفية والنقديةصاإلرها:  
للدارس من الوهلة األوىل وذلك قياسا علـى   وإن نظرية التلقي نظرية حديثة كما تبد: اتصاإلرها -1

خ النقد واألدب تصـل  إجراءاا، وروادها وما إىل ذلك لكن ذلك ال مينع من وجود جذور هلا يف تاري
ولكن من  يقلاجلذور إىل العهد اليوناين القدمي إذ وجدت يف أدب هذا العهد اهتمامات خاصة باملت هذه
 كان الدارسون يعودون إليها آنذاك،ات اليت يجهة نظر خمالفة للنظريات احلديثة، وذلك استنادا للمرجعو

ظرية، وذلك ألن أي عملية نقدية ال تستقيم إال ات أوىل هلذه النصعدت فيما بعد إرها االهتماماتهذه 
  .اليت وجدت على مر العصور )تلقيامل (، النص والقارئ)اثبال (املبدع: بتوافر ثالثية

عد حبق أحد أصول والذي ي "فن الشعر"هلا يف كتابات أرسطو يف مؤلفه  األوىل فقد كانت البذرة  
طهريية ولذلك فإن الوضعيات اليت سب  لألدب وظيفة تحيث ن "بالتطهري"حول ما أمساه  العملية النقدية،

ولـذلك   مع العمل الدرامي،) املشاهد(يتم فيها التمويه تعد ذات شأن يف حتقيق اإلندماج التام للمتلقي 
) العـامل الرمـزي  (اكاة وهي املماثلة اليت أقامها بني احملهام، ياإلفقد استند أرسطو إىل طريقة يف حتقيق 

  .)1()" الطبيعيالعامل(والطبيعة 
فيما بعد  )*(جناألثر الفعلي هلا يف ظهور هذه النظرية من خالل التفسري الذي قدمه لس ىوقد تبد  

ملقوالت أرسطو حول فكرة التطهري اليت ال خيفى ما فيها من اهتمام مبكر جدا بأحد عناصـر العمليـة   
لذين سيأتون بعده أن العمل الدرامي أو ن أرسطو حياول أن يقول للنقاد اأفك. التواصلية أال وهو املتلقي

  .العمل األديب عامة يؤثر يف املشاهد أو القارئ تأثريا أكيدا
ات األوىل لنظرية التلقي ال ميكنه املغادرة دومنا العودة إىل فرقة فلسـفية  صلكن الباحث يف اإلرها  

وعلـى رأسـهم    ينيالسفسطائأسبق من أرسطو وجدت لديها اهتمامات باملتلقي وهي فرقة قد تكون 
ـ اإلشارات اليت ميكن إدراجها ضمن اإلرها بعضفقد وجدت عندهم  )*(ينوسجنلو ات األوىل لتيـار  ص

التلقي حيث لوحظ يف آرائهم أم قد جعلوا املتلقي يف وضع مزدوج وذلك انطالقا من اعتقـادهم أن  
. قيق اإلقناع التام للمتلقيكل ملفوظ هو يف حقيقته احتمال ال بد من أن حيتوي على بنيات من شأا حت

لفوظ نفسه من إمياءاته البالغية، ومن التالعب الذي حيـدث يف النسـيج   ملينحدر من ا:" وأما املعىن فإنه

                                                
  .12ص  ،، دار الشروق1997طبعة  ، األصول املعرفية لنظرية التلقي،ناظمخضر عودة  -)1(
  .قام بشرح وتفسري أفكار أرسطو حول ما أمساه بالتطهري لسنج، أحد الدارسني الغربيني، -)*(

 .وهي فرقة فلسفية يونانية قدمية زعيم فرقة السفسطائيني، -(*)
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إن تلـك  . فهي تقف يف اجلانب البعيد من بناء املعـىن ) الفهم( أما جتربة التلقي .  اللغوي واألسلويب له
  .)1(..."لى طابع متييزي يف مفهوم التلقيالتجربة هي جدلية حديثة ولكنها تنطوي ع

بعنصر املتلقي خاصـة عنـد    -وإن مل يكن مباشرا-فالسفسطائيون كما سلف كان هلم اهتمام 
من نظريته حول السمو الـيت  ضإىل مجالية التلقي زعيمهم لوجنينوس الذي وجدت عنده بعض إشارات 

  .رأى من خالهلا أن البالغة هي نوع من السمو
نقدي، والبالغي العريب كان له هو اآلخر اهتمام مبفهوم املتلقي وبعنصر السامع  خالل التراث ال  

ملعىن من بني القضايا اهلامـة الـيت   اية ضفقد صارت ق طى بل حىت يف العصور السابقة هلا،العصور الوس
ـ  رمي، شغلت بال الدارسني والنقاد آنذاك خاصة بعد ظهور وتطور الدراسات البالغية حول القرآن الك

ذلك ألن هدف البالغة العربية " التمكني"إذ توصلوا إىل ما أمسوه مبفهوم  وأسرار بيانه، وأوجه إعجازه،
إن قضية :"القضية يقول الدكتور عودة خضر وحول هذه خريا متكني املعىن يف نفس السامع،كان أوال وأ

وقـد سـعت   ... النظرية النقدية املعىن األديب ذات طابع متييزي فهي تسهم يف حتديد مفهوم املتلقي يف
النظرية النقدية القدمية سعيا حثيثا حنو فهم املعىن لكنها فهمته على أنه معىن املؤلف أراد أن يلفت األنظار 

  .)2("إليه، ويفرضه على أصحاا ويومههم حبقيقته
ثابة البذرة فهذه األمور ورمبا هناك غريها وإن كانت تعود إىل حقب أدبية بعيدة إال أا كانت مب  

وتكرب وتصري . ذت منها لتنموتغلقي واليت قد تكون فعال تال/االستقبالاألوىل لبنية مسيت فيما بعد بنظرية 
  .نظرية يف األدب هلا قوانينها، وأصوهلا، وإجراءاا اخلاصة

ولئن كان من العسري إثبات تأثرها املباشر مبا سبق ذكره من أفكار ومبـادئ وجـدت يف أدب     
مى من اليونانيني وغريهم ألا قد تكون طورا وحورا، وأضافت إليها الكثري من األفكار الـيت  القدا

إال أن األمر األكيد أا اسـترفدت  . ذين ظهرت وتطورت فيهمالتتناسب مع العصر والفكر النقدي ال
 بط من السماء مبادئها األوىل على األقل من روافد أخرى قد تكون أدبية، أو خارجة عن نطاقه فهي مل

تمد عليها، وتتشبث ا أمام رياح املناهج اليت كانت ب على الساحة األدبيـة يف  هكذا دومنا أصول تع
  .كل العصور وحىت عصرنا احلايل

  
  

                                                
   .نفس الصفحة السابق، نفس املرجع -)1(
  .62ص  ،نفس املرجع -)2(



 الل المجالس األدبیة في الجاھلیة وصدر اإلسالمعملیة التلقي من خ

 6

  :ولـاألص -2
إن لنظرية التلقي أصلني اثنني أحدمها معريف، واآلخر نقدي فأما األول فتمثله الفلسفة الظواهرية   

الكبار وخاصة منـهم يـاوس،   ا األثر األكرب يف ظهورها وهذا ما نالحظه يف فكر زعمائها اليت كان هل
الكبري ليس يف نظرية التلقي والذين مل خيفوا تأثرهم الكبري مببادئ هذه الفلسفة اليت كان هلا األثر ، وآيزر

يـف،  ننقاد مدرسة جمثله كل من يوأما الثاين ف املعرفية األخرى، االجتاهات منغريها يف بل و وحسب،
    .بنيوية براغ، وحىت الشكالنية الروسية ،واين بوثاملؤلف الضمين عند 

  ):الفلسفة الظواهرية(  األصول املعرفية -أ
 ، والتجريبية هي الظهري املعريف الذي ارتكزت عليه الكـثري مـن  الوضعيةإذا كانت الفلسفات   

ية أو الظواهرية كانت اخلزان املعريف األكـرب ورمبـا   تهرافإن الفلسفة الظا املناهج النقدية كالبنيوية مثال،
تسميتها بنظرية التلقي بدال من  ياوسالوحيد الذي استرفدت منه هذه النظرية اليت ارتأى زعيمها األكرب 

آخر غري األدب وهو اإلدارة الفندقية وهذا ما ميكن  لوالذي رآه مناسبا ا "الستقبالا"املصطلح اآلخر 
 إىل دلـك  حيث أشار  م1979تانس سنة سن خالل مزحته يف أحد مؤمتراته جبامعة كوناستخالصه م

أنسب إىل  باالستقبالرمبا بدت املسائل املتعلقة "يقول  حيثهذا املولود املنهجي اجلديدحني حديثه عن 
  .)1("اإلدارة الفندقية منها إىل األدب

ستقبال للداللـة علـى هـذه    التلقي بدل مصطلح اال بحث مصطلحلللذلك سيصادف القارئ   
  .النظرية ألنه األنسب كما سلف

الظواهرية كانت كما ذكر األصل املعريف األول الذي ارتكز عليـه   الفلسفةوعودا على بدء فإن   
فقد وجدوا فيها ما مل جيدوا يف غريها من فروع املعرفة األخرى خاصة  األنشأصحاا يف املراحل األوىل 

مـن   رة يف املركـز ضكانت الفلسفة الوحيدة اليت آمنت بالذات بل وجعلتها حا اهتمامها بالذات حيث
ـ   ألشياء حىت الوعي صار قائما فيها،إذ صارت موجودة عندهم يف ا ،اهتماماا  غإضافة إىل أـا مل تل

ية بل رأى أصحاا أن ليس للنص مدلوال نالنظام كما فعلت بعض التوجهات النقدية كالبنيوية، والشكال
ويتأثر به مـادام   املتلقي ليؤثر فيه،/رئوهذا ما يتبدى من خالل قدرته على إدخال القاا، كرتحم بتا بلثا

النص منشطرا إىل قطبني اثنني أحدمها فين أبدعه املؤلف، وثانيهما مجايل يبدعه القارئ عن طريق فعـل  
  .ما رواد هذه النظريةالقراءة الذي تبناه أصحاب النظريات املتجهة حنو القارئ فيما بعد وال سي

                                                
  .24ص  ،املكتبة األكادميية ،2000، الطبعة األوىل ،مجة عز الدين إمساعيلمقدمة نقدية تر،نظرية التلقي،هولب روبرت-)1(



 الل المجالس األدبیة في الجاھلیة وصدر اإلسالمعملیة التلقي من خ

 7

أكثر من أخذ عنـه أصـحاب    -وهو أكرب زعماء الفكر الظاهرايت- إدموند هوسرلوقد كان   
مجالية التلقي إذ يعترب أول شخص يقوم بتعديل نظرية املعرفة فقـد رأى أن املوضـوعية الـيت كانـت     

د ادعاء حيث أن أفكارها تصف نفسها ا إمنا هي جمر) اخل...كالتجريبية، والوضعية(الفلسفات األخرى 
أن "على اإلطالق، فقد كان يرى مـن خالهلـا    باملوضوعيةقة هلا مبا يسمى الاليت كانت تقول ا ال ع

أنه ...املعىن ال يتكون يف التجربة، أو احلساب، أو املعطيات والقيم السابقة، بل إنه ينشأ يف الشعور احملض
ا ال نعرف الشيء الظاهر من خالل ما يعطينا إيـاه مـن   وهذا يعين أنن ،خلق آين مرتبط بلحظة وجودية

مبعىن أن الفهم الذايت احملض هو  )1("القصدي اجتاهه قيم، وأحكام، ومعان سابقة وإمنا من خالل شعورنا 
  .أساس املعرفة عند هوسرل بل هو أساس فكره الظاهرايت ككل

األكرب يف العديد من املناهج النقديـة   واجلدير بالذكر هنا أنه كان هلذه األفكار حول املعىن األثر  
  .عنها النظرية النقدية املعاصرة كما سلفمخض وتطورت لتت ،اليت ظهرت فيما بعد

أول فيلسوف يتعرض إلشكالية املعىن بالبحث والدراسة فقد رأى أنه ناتج  هوسرلوذا يكون   
ة ال بأس ا يف حبوثه عن املعرفة طبيعي عن عملية أخرى أعمق هي الفهم اليت أوىل هلا هي األخرى مكان

واليت كان يؤكد من خالهلا دائما على موضوعية املعىن الذي ال يكون مبعزل عما أمساه بالشعور اخلالص 
العنصـر  إضافة إىل دور الذات أيضا يف عملية إدراك، وفهم العامل احمليط بشكل كلي فبدون توفر هـذا  

  .و إدراك للوجود واملوجودات من حولناأ. األساسي ال ميكن أن يكون هناك أي فهم
كان أيضا من بني الفالسفة الظاهراتيني الذين وجد صـدى ألفكـارهم يف مؤلفـات    :رهيدجي  

أصحاب نظرية التلقي إذ كان له هو اآلخر بعض اهتمام جبمالية التلقي وذلك من خالل تركيزه على ما 
إذ مل يعد األمر مرتبطا بقصدية القارئ ) وجود يوجدترك امل(أو بعبارة أخرى ) الكينونة هنا(أمساه مبفهوم 

بترك احلرية التامة له يف أن يوجد وجـودا   أيضامرتبطا  اربل ص -وهذا يف التعامل مع النص-وحسب 
وهو ذا يعـدل مـن آراء    املتلقي،/ يف حياة القارئ اثا جديدليصبح بذلك حد همنفتحا على مصراعي

  .أستاذه هوسرل
ول هيدجير أيضا تأسيس مجالية خاصة للعمل الفين ككل، ولكـن علـى   اد حإضافة إىل هذا فق  

أساس وجودي تبعا للمبادئ الفلسفية اليت ارتكز عليه فكره وانطالقا من التعارض املوجود بـني العـامل   
وما دامت مجالية العمل قائمـة علـى مرتكـز     شكل العمل، ومضمونه، واألرض اللذين عرب ما عن

تحصيل احلاصل أن تكون عملية فهمه، وتلقيه عملية وجودية أيضا ذلك ألن املتلقي ل ا وجودي فإنه من

                                                
 .76ص  ،املرجع السابقخضر، عودة - )1(
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هذا اإلدراك بدوره هو الذي جيعل عملية فهم العمل  انطالقا من إدراكه لوجوده الذايت،يبدأ عملية الفهم 
وعـن طريـق   إن وجود املتلقي حلظة من حلظات الوجود كذلك العمل حلظة وجودية :" ممكنة ويسرية

بني اللحظتني يبدأ احلوار وتبتدئ عملية الفهم فإذا انتقلنا للنص األديب الذي يتجلى فيه العامل من  االلتقاء
ار تجهة واالسـت  والوضوح من االنكشافخالل اللغة وجدنا أن مثل العمل الفين يقوم على التوتر بني 

ـ  ن خـالل الواضـح   والغموض من جهة أخرى ومهمة الفهم هي السعي لكشف الغامض واملستتر م
خالل ما يقوله الفعل وهذا الفهم للغامض واملستتر يتم مـن   اكتشاف ما مل يقله النص من ،واملكشوف

  .)1("خالل احلوار الذي يقيمه املتلقي مع النص
هناك ظواهري آخر اتكأ عليه أصحاب منهج التلقي وهو هانز جورج غادامري الذي وإن أبـدى    

ي املعتمد على علم التفسري شكل أرضية خصبة هلم خاصة يقمنيوطروذجه اهلبعض التنكر للمنهج إال أن من
  .ما تعلق منه بالتاريخ العملي واألفق

مشاركة إن عملية التلقي لديه ليست متعة خالصة تم بالشكل كما يبدو للكثريين لكنها عملية   
عاملا جديدا مل يكن متاحا من قبـل   )عملية التلقي(، وذا تفتح لنا هذه العملية بني العمل الفين واملتلقي

هو كالالعب يف امللعب ، يبدأ بتشكيل ف، وأما املبدع ولناحألنفسنا وللعامل من موسعة بذلك أفق فهمنا 
جتربته الوجودية اخلاصة به قبل أن تستقل هي بدورها عنه لتتحول إىل وسيط له قوانينه الداخلية ، وهذا 

الذي جيعل عملية التلقي ممكنة بل سهلة، وهو بدوره ال ينطلق مـن   األخري ما هو إال الشكل الفين وهو
فراغ بل إن له أساسا يرتكز عليه وهو جتربة العمل ذاا شأنه يف ذلك شأن املتفرج الذي يشترط فيه أن 

إن العمل الفين، وكذلك اللعبة يبدأ من املبدع وينتـهي إىل  :" لى اطالع بقوانني اللعبة ليفهمهايكون ع
قي أو املتفرج من خالل وسيط وهو شكل حمايد إىل حد كبري ، هذا الوسيط ثابت مما جيعل عمليـة  املتل

أيضـا علـى تلقـي     حب، وهذا األمر ينس)2("تلقيه ممكنة ومتكررة يف نفس الوقت من جيل إىل آخر
،  النصوص األدبية تزامنا مع كون اللغة هي األخرى تسري يف مجيع مظاهر التجارب الفردية للمبـدع 

فالقارئ حسب غـادامري حينمـا   ...) مسرحية، لوحة، قصيدة(خيرجها يف مجيع األشكال الفنية واليت 
داخله فهم مسبق تكون لديه نتيجة آلفاقه الشخصية والزمانية معا بيواجه النص ألول مرة فإنه يأيت إليه و

، من لو منه أي فهم للنصوصال يكاد خي وهذا األخري ال بد وأن يكون مسلحا مبا أمساه هو بالتأويل الذي
ة بل عليه مـا  كمادة أولية عضوية كاملة ومبتور النص ال حيللن على القارئ أأجل ذلك يرى أنه جيب 

                                                
  .36ص  ،املركز الثقايف العريب ،1992، أيلول الطبعة الثانية ،تأويللإشكاليات القراءة وآليات ا ،أبو زيد نصر حامد -)1(
 .41نفس املرجع ص  -)2(
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ك (، أو كضمري املتصل يف العربية أن خياطب النص بصفة النص يف هذه احلالة خماطب كأن:"دام فاعال أو
  من خالل موروثهما ( يسمح ملادةالنص...ايبستجإوعلى القارئ أن يتحلى بانفتاح استقبايل ) أنت

اللغوي املشترك أن تتحاور وتتجاوب معه كقارئ وأن يقوم النص بتوجيه أسئلته اخلاصة إليه، ومعـىن   
، واليت فاق اليت جيلبها القارئ إىل النصالنص الذي ندركه ما هو إال حدث نتج بالضرورة من تداخل اآل

  .)1()يأيت ا النص إىل القارئ
آخر كان ظواهريا مثلهم خاصـة  اإلضافة إىل هؤالء الفالسفة الذين سبق ذكرهم جند فيلسوفا ب

كتف بذلك بل نقـد أفكـاره   يبعدما تتلمذ على يد أستاذ الظواهريني هوسرل فقد أخذ عنه ولكنه مل 
التلقي الذي كان له التأثري األكرب يف آراء أصحاب منهج ) 1970-1893(اردن غرومان إن: وعدهلا ، إنه 

فقد تعرض بالدراسة والبحث ملشكالت األعمال الفنية واألدبية على حد سواء واليت أمدته مبـا أمسـاه   
، واجلدير بالذكر يف هذا املوضع أن يف إحدى كتاباتهم  1930ة سنوهذا ما صرح به " النموذج املثايل:"
يف وهذا ما تبدى جليـا  نص والقارئ يني اهتماما بالعالقة بني الاتردن كان من أكرب الفالسفة الظاهرغاإن

 م1968الذي طبع ونشر يف أملانيا الغربية سنة " اخلربة بالعمل الفين:"ـكتاباته خاصة منها مؤلفه املوسوم ب
، واحلقيقة أن كتابه ذلك كان طفرة فعلية يف جمـال  "العمل الفين األديب"ه األسبق والذي أضافه إىل كتاب

ل األول مبسـائل الفلسـفة   ى حد سواء وإن كان صاحبه مهتما يف اـا النقد األديب ونظرية األدب عل
  .الوجودية
بنيته وأسـلوب  (لوجي للعمل األديب ووعودا على بدء فإن أهم أمر جاء به حتديده لألساس األنط  
اجلمالية وعمليات اإلدراك اليت يقوم  ربة، إضافة إىل معرفة أساسه اجلمايل من خالل ما أمساه باخل)وجوده

 أصحاب منـهج   ا املتلقي واليت ينتج عنها بالضرورة نشاطا لن يكون خاليا من داللة، وهذا األمر تبناه
إدراك العمل األديب معىن ال ميكن جتاهله، وعليه فإن التالزم بني أصبح لعمليات :" التلقي فيما بعد حيث

 عملية التالزم هذه  تنتج معىن مضـافا ، ألن يؤدي إىل بناء معىن العمل األديبفعل اإلدراك واملعىن املدرك 
كان العمل يفتقر إليه يف املقاربات اليت تراه عمال مكونا من طبقة التشكيالت كاألصوات والكلمـات  

  .)2("واجلمل والتراكيب معزولة عن نشاط اإلدراك أو اليت ترى أنه علم يفسر مبرجعياته
والذي ية بني الذات املدركة والعمل املدرك املعىن األديب عنده خالصة مباشرة لتلك العالقة الشرع

ه املادية املكونة له، أو لوجـوده الطبيعـي علـى    تال يتحقق جانبه اجلمايل إال عن طريق دراستنا لطبقا

                                                
  .52، ص، املركز الثقايف العريب2000نية ، الطبعة الثاديبوالبازعي سعد، دليل الناقد األ يجان،الرويلي م - )1(

 .82األصول املعرفية لنظرية التلقي، مرجع سابق، ص عودة خضر ناظم، -)2(
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ومفاده أن العمل ينشـطر إىل  األمر يقترب كثريا مما قاله آيزر حول العمل األديب  وهذا تعبريانغاردنحد
  .، وعملية حتققه ال تتم إال من خالل التالزم والتالحم بني القطبني اين مجايلوالثقطبني إثنني أحدمها فين 

ولعل أهم شيء جاء به هو حتديده للمكونات اليت حتتويها كل بنية نصية سواء أكان الـنص أو    
، أوهلا طبقة صوتيات الكلمة يضاف إليها الصياغات الصوتية ذات مل فنيا أو أدبيا وهي أربع طبقاتالع
ة األعلى ثانيها طبقة وحدات الكلمة، ثالثها طبقة املوضوعات املتمثلة وأما رابعها فتمثلـها طبقـة   الرتب

  .املظاهر التخطيطية
إضافة إىل صـلتها أيضـا    ،عادة ما تكون على صلة مع بعضها البعض ،وهذه الطبقات األربع

   .أا تشكل البنية الرئيسية للعملباملتلقي على اعتبار 
على ضـرورة   -سياق حديثه عن اخلربة بالعمل سواء أكانت معرفية أو مجالية  يف -كما شدد 

تشكل قاعدة لفهمـه، وقراءتـه   مراعاة السمات النمطية اليت من شأا احملافظة على هوية العمل أو اليت 
 لهو سـر  وتأويله، وانطالقا من هذه القاعدة أراد لعملية القراءة أن تتم مفترقا بذلك عن أستاذه األول

الذي أغفل البنية القصدية للعمل األديب مؤكدا على فعل الشعور اخلالص الذي تقيمه الذات مع األشياء 
األمر الذي يقودنا حتما إىل أنه أراد تأسيس مجالية خاصة للعمل تنطلق من املعرفـة   ،املوجودة يف الواقع

  .ا مهما أثناء عملية تلقيهالتامة مبكونات بنيته اليت هي بنية فنية وهلا قيمة ألا تؤدي دور
قراءة والتلقي إذ شـغل  لجون بول سارتر كان له هو اآلخر اهتمام خاص بالعمل الفين وبفعل ا

املوضوع حيزا ال بأس به ضمن فلسفته اليت بناها على فكرة أساسية هي أن الوجود حتمي بالنسـبة   هذا
ونه هو الذي حيققها من خالل عمليـات  الكينونة بإزاء اإلنسان انطالقا من كللموجودات واضعا بذلك 

على العمل األديب مقابال  االفتراضاتاإلدراك اليت يقوم ا اجتاه تلك املوجودات وقد حاول إسقاط هذه 
بذلك بني مفهومي الكتابة والقراءة من جهة، وبني املؤلف والقارئ من جهة ثانية ليتوصـل إىل نتيجـة   

رمها وومها بـد . ابة اليت تتضمن بالضرورة سابقتها املمثلة يف القراءةمفادها أن القراءة الزمة منطقية للكت
فيما بينهما ليتمخض عنهما مـا يسـمى    يتضافرانذين لآخرين مها املؤلف والقارئ ال نيتطلبان عنصري
  . باألثر الفكري

لك مما أوثر عنه قوله أن اإلنتاج حتمي، وهذا راجع لتلك الصلة الوثيقة اليت تربطه بالقارئ كذ 
يـربزه   و يكشـف موضـوعه  ) القارئ( إنه هو اآلخر حتمي ليس ألن األول . بالنسبة للمؤلف الشأن

فالقارئ على وعي بأنه يكتشف املوضوع وخيلقه، فهو يكتشـفه يف  " نتجه ي  للوجود وحسب بل ألنه
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ما ميثله إدراك أما القراءة فهي حسبه عملية مؤلفة من شطرين اثنني أوهل ،)1("وخيلقه ذا اإلكتشاف اخللق
املتلقي بالنسبة للنص املقروء يف موقـف مشـابه   / واكتشافه ويف هذه املرحلة يكون القارئ املنتج الفين،

ملوقف املؤلف جتاه األشياء املدركة قبل عملية الكتابة، وبذلك يصري اإلنتاج األديب أو النص بصفة خاصة 
. الشخص املـدرك هلـا   ىلعاء واملناظر وجودها حتميا يفرض نفسه على املتلقي متاما كما تفرض األشي

وأما ثانيهمـا   هو ونصه مفروضان فرضا على القارئ،شف املؤلف أنه تفأثناء عملية القراءة وحدها يك
فتمثله عملية خلق القارئ وإبداعه ملا يقرؤه أي إبرازه إىل عامل الوجـود بتقوميـه، أو   ) ثاين الشطرين(

هذا بالنسبة لفعل القراءة . ى ما يدركه منه حينما يفهم مواطن إحيائهالصور بناء عل منإخراجه يف صورة
  .عنده

أما املعىن فهو غري مكتمل لديه حىت يف عملية إنتاجه اليت يكون املؤلف أثناءها ذا سيطرة تامـة    
وتكون  )2("التلقي نشاطا نسبيا يف اكتمال وجود املعىن:"يكون هدا عناصر موضوعه وتأسيسا علىعلى 
ا فنيا ال وجـود لـه إال يف   ابة عملية تستدعي فعال آخر هو القراءة ذلك لكون العمل األديب خملوقالكت

  .يدوم بدوامها يتسمى القراءة والتوألجل استعراضه أمام العني اردة ال بد من عملية حسية  احلركة،
رورة إىل عنصـر  باحتواء العمل األديب على فجوات حتتاج بالض هولعل من أهم ما جاء به اعتقاد  

اردن الذي أكد وبشدة على هذه الفكرة نغعريف وهذا ما قاله سابقه اامل هجديد ليسدها وميألها من خمزون
  .اليت تبناها زعماء هذه النظرية خاصة منهم ياوس

واآلن وبعد هذه اجلولة القصرية يف رحاب الفكر الظاهرايت الذي كان لزعمائه، ورواده اهتمـام    
، وفعل التلقي كما الحظنا فإنه ال مناص من العودة للحديث عن املفاهيم األساسية الـيت  مبفهوم القراءة

ا اوس وغريمهيوجاءت ا واليت حتولت فيما بعد إىل أسس نظرية، ومفاهيم بل وحماور إجرائية لدى آيزر 
واة األوىل لفكـر  الذي شكل الن "مفهوم التعايل"ولعل أبرز هذه املفاهيم  من رواد منهج القراءة والتلقي،

أن املعىن املوضوعي ينشأ بعد أن تكون الظاهرة معـىن  " عىن بهوعلى رأسهم هوسرل الذي  ،الظواهريني
من عامل احملسوسات اخلارجية املاديـة إىل عـامل الشـعور الـداخلي      االرتدادحمضا يف الشعور أي بعد 

  .)3("اخلالص
  .مباشرة للفهم الفردي اخلالص ا به يريد القول أن معىن العمل ككل هو خالصةنفكأن

                                                
  .94ص  ،املرجع السابق -)1(
  .96ص  املرجع السابق، -)2(
  .43ص  ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،1991، طبعة الفينومينولوجيا عند هوسرل رافع حممد مساح، -)3(
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ضفي عليها طابعا إجرائيا نوعا لدى أستاذه لي يلال التعديل من داللة التعاولكن انغاردن تلميذه ح  
"     وذلك حينما قام بتطبيقها على العمل األديب بوجه خاص ليتحول معناها لديه إىل أن الظـاهرة  ما،

 )ماديـة (طية وهي أساس الفهم وأخرى متغرية يسـميها  ثابتة ويسميها  من تنيبنيتنطوي باستمرار على 
ك التفاعـل  لـذل  ،وذا يكون املعىن نتيجة مباشـرة  ،)1("وهي تشكل األساس األسلويب للعمل األديب 

وهذا األمر الذي جاء به صار حجر األساس ملختلـف التيـارات    ،وفعل الفهم احلاصل بني بنية العمل
  . جاءت فيما بعداليت ،النقدية واالجتاهاتالفكرية 

كان أيضا من بني أهم املفاهيم اليت مل يغفلها زعمـاء   ،"الصخلمفهوم القصدية أو الشعور القصدي ا" 
تجارب املعاشة بكوا شـعورا بشـيء   الاخلاصة اليت تنفرد ا " وقد عىن به هوسرل تلك ،نظرية التلقي

بل من خالل ما يسـمى بـالفهم    ،ت السابقةوذا فإن املعىن ال يتشكل يف التجارب أو املعطيا ،)2("ما
فينومينولوجيا يف دراسـة هـذا الشـعور    للذلك قام حبصر مهمة ا ، إزاءهينالذايت والشعور القصدي اآل

  .القصدي انطالقا من كونه أساس املعرفة عنده
وقد انتقد انغاردن أستاذه هوسرل فيما رآه حول املوضوع القصدي الذي وجد أنه ينطبق علـى    

أيضا، وليس على املوضوعات الطبيعيـة   وجودها وعلى أساليب ،واألدبية خاصة ،مال الفنية عامةاألع
رغم كوا تفتقر إىل البنية القصـدية الـيت    ،والواقعية اليت رأى أستاذه أا موضوعات قصدية خالصة

ا إىل مستوى آخر لذلك فهو جيرد مفهوم القصدية من مستواها املتعايل ليرتهل ،حيتويها العمل الفين ككل
ردن قائم على عامل يوجد إدراك الظاهرة األدبية بقصدية انغا:"ينبين على أساس مادي ملموس وذا فإن

  ." )املتلقي(وآخر يوجد خارج ذاا  يف ذاا،
اعتربوا الـنص األديب   أصحاب منهج التلقي حيث عند رئيسيا مرتكزا بعد ا املفهوم فيماذه صار وقد"

لك يكون هدف املمارسـة النقديـة   ذاوب.ال من خالل التوجه القصديإ قيمتها احلقيقية تتبني ظاهرة ال
جتاهـات  لك كانت كل اإلذوانطالقا من . ي دونه التوجه القصدي للمتلقيذاظهار املعىن املوضوعي ال

ي ال لك تبعا لكون فعل الفهم القصدذالتأويلية اليت ظهرت الحقا تؤمن بتعدد املعىن يف النص الواحد ،و
           .كونه يستبعد االفتراضات السابقة ن يتكررأميكنه 

اليت جاء ا انغاردن كانت من أهم األمور اليت أخذت مـن املوسـوعة املعرفيـة     "طبقة التخطيطات "
وهي يف حقيقتها طبقة من أهم الطبقات املختلفة اليت حددها انغاردن بنيـة العمـل    ،للفلسفة الظواهرية

                                                
 .35ص  ، مرجع سابق،نظرية التلقي موسى صاحل بشرى، - )1(
  .79ص  ، مرجع سابق،األصول املعرفية لنظرية التلقي دة خضر ناظم،عو - )2(
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طبقة صوتيات الكلمة، طبقة وحدات املعىن، طبقة املوضـوعات  :واليت ذكرت آنفا وهي  ،الفين األديب
جراءات النظرية عند آيـزر  املتمثلة، وطبقة املظاهر التخطيطية حيث تطورت هذه األخرية لتصبح أهم اإل

لو منـها   ال يكاد خييتال" مفهوم الفجوات أو الثغرات"فقد تبناها وقولبها يف شكل جديد أمساه  وأتباعه،
فالعمـل األديب ال يعـين   "وهي حتتاج دوما إىل ذات أخرى غري ذات املؤلف لتقـوم مبلئهـا    ،أي نص

أي أنه يعوض التفاصيل بإشارات دالـة يف   ،بالتحديدات الدقيقة بل يلجأ باستمرار إىل أسلوب التعويض
دراك، وآلية الفهـم ليقـوم   موضوعاته ويأيت دور املتلقي بوساطة فعل اإلمتثل  صياغاته اللغوية، وطرائق

  .)1("بعمليات الرد والتعليق، والتعويض وملء الفجوات
استفاد ياوس وغريه من رواد هذا املنهج أيضا من بعض  أفكار غادامري خاصة تلـك املتعلقـة     

ه حيث متخض عن هذا يللتاريخ من أجل إعادة إنتاج املعىن، وتلق االعتباربالتأويل، وفعل الفهم، وإعادة 
وهو مفهـوم  ، حيث طرح غادامري مفهوما إجرائيا مل يوجد عند غريه ،"بـأفق التوقع"تأثري ما يسمى ال
إليه جمددا بوصفه مدونة كـربى   االعتبارالذي يتم مبوجبه التفسري الدقيق للتاريخ ليعيد " األفق التارخيي"

لفعل الفهـم الـذي ال    تراكمات اخلربات اليت هي عنصر ضروريإضافة إىل  ،حتوي إدراكاتنا السابقة
  .ميتلك إمكاناته احلقيقية الشاملة إال بوساطتها أو من خالهلا

وتأسيسا على هذا املفهوم الظاهرايت األصل، وانطالقا منه دائما استقى ياوس مفهومه اإلجرائـي    
الـيت  هذه املعـايري  . مدونة تضم معايري تذوق العمل األديب عرب التاريخ"الذي عىن به و. ذكرلالسالف ا

فالعمل األديب يسعى باستمرار إىل خمالفة املعايري اليت حنملها عـن  . متتلك قيمة متغرية يف كل عملية فهم
  .)2("وتغري هذه العوامل جمتمعة معايري العمل األديب ذاته. موضوعه، والزمن يفعل الفعل ذاته يف معايرينا

  :األصول النقدية -ب
تهم النقدية من خزانني كبريين أحدمها كـان معرفيـا   لقد استرفد أصحاب منهج التلقي موسوع  

. فلسفيا متثل يف الفلسفة الظاهراتية، وثانيهما نقدي متثله اجتاهات نقدية خمتلفة تزعمها عدد من النقـاد 
  .وعلى رأس هذه التيارات النقدية نقاد مدرسة جنيف

الذين اختـذوا العاصـمة    و،لقد أفاد ياوس وآيزر من رواد هذه املدرسة كثريا: نقاد مدرسة جنيف-1
  .مقرا هلم" جنيف" السويسرسة 

                                                
 .410ص  ، بريوت،1992، الطبعة األوىل ،اخلربة اجلمالية توفيق سعيد، -)1(
  .40ص  ،املرجع السابق ،احل بشرىموسى ص -)2(
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واحلقيقة أن نقدهم كان ظاهراتيا بالدرجة األوىل، إذ أن املطلع على مؤلفات أصحابه املعـروفني    
ـ ال شك يالحظ أا مبنية على مفهوم، أو افتراض   Critics consciousnessالوعيباسم نقاد  اهرايت ظ
حنـو  "تتجـه دائمـا    ذاتالويدور حول الوعي القصدي مفاده أن  هوسرلً ً الظواهريني بيعود إىل أ

مجيـع  " تعلـق "موضوع ما، وتندرج فيه لكي تكون تلك العملية ممارسة دالة تنتج معىن مضافا بعد أن 
  .)1("اإلفتراضات واألحكام املسبقة

ميل شتاجير، وقد عرفت هذه الفكرة طريقها إىل نقد كل من جورج بوليه، جان بيري ريشارد، وإ  
وهلليس ميللر وغريهم من النقاد الذين كانوا يتناولون العمل األديب على أساس أنه جتسـيد شـكلي،   

لذلك كانوا يبحثون دائما عن جتلياته داخل األمناط األسلوبية للعمل الذي هـم   ،ولفظي لوعي املؤلف
تماد قراءة عضـوية ظاهراتيـة   أو حىت داخل األعمال األخرى للمؤلف حماولني اع ،بصدد قراءته وتلقيه

. التام بني وعي املؤلف، ووعـي القـارئ   االندماجبالعمل وذلك من خالل  االتصالم من حتقيق همتكن
يعتقد أن العملية النقدية هي   الكبار، االجتاهلذلك ال ريب يف أن جند جورج بوليه وهو أحد زعماء هذا 

ال تنقلنا إىل عـامل جديـد   "والقراءةذات املتلقية له،الذات صاحب العمل، و ،يف احلقيقة حوار بني ذاتني
فحسب، بل تنقلنا إىل كائن جديد، وعندئذ تصبح عملية النقد حتوال يندمج فيه الوجود باملعرفة حبيـث  

  .)2("املتأمل، والذات املتأملةبني الشيء  تلغي التمييز بني اخلارج والداخل،يكونان كال ال يتجزأ، وهي 
هذه الفعالية هي نفسـها   ا داخل عمله ذاك،جسدهي املؤلف قد فهو فعالية وع أما العمل األديب  

  .اليت يقوم القارئ فيما بعد بإثارا واملشاركة فيها من خالل فعلي القراءة والفهم
وهو أحد رواد مدرسة جنيف أيضا، حاول هو اآلخر أن يبدي اهتماما خاصا بفعـل  : دريشار  
فهم طبيعة عقل املؤلف من خالل أعماله، " ث يدور مفهومها عنده حول املتلقي، حي/وبالقارئ. القراءة

  .)3("و من خالل وعيه ملوضوعاته
فهذه الفكرة هي إحـدى املنطلقـات    ه إخفاء أصوله الظاهراتية احملضة،وهذا التعريف ال ميكن  

لك ليس من الغريب لذ ،دهلم أثر ال بأس به يف فكر ريشار الرئيسية لدى الفالسفة الظاهراتيني الذين كان
تأكيده على أن كل شيء يف الكائن البشري يبدأ بالشعور القصدي اخلالص لدرجة أن كل ما فيه مـن  

وهذا مـا   أن يكون سابقا لتأثري هذا الشعور،فكر غريزي، أو ضمين أخالقي أو غريه كل هذا ال ميكنه 
  ".ستندال"أراد إسقاطه حني قراءته، ألعمال الروائي 

                                                
  .104ص  ،ابقلساملرجع اعودة خضر،  -)1(
  .105ص  ،املرجع السابق -)2(
 .109ص  نفس املرجع، -)3(
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قـول  ال بد من ال -ني من مناذج هذا اإلجتاهوبعد هذه اجلولة يف رحاب منوذج-دء وعودا على ب  
بتحويـل   نص، دون التأثر بأي شيء خارج ذلك،قراءة ذاتية تامة لل:" أن أصحابه حاولوا الوصول إىل

زاء داللية على أا أجلإذ يتم فهم كل مساته األسلوبية وا ه احلالة إىل جتسيد لشعور املؤلف،النص يف هذ
الذي افترضوا توافر عنصر الوحدة العضوية يف  ،)1("د بينها عقل املؤلفحعضوية لوحدة كاملة معقدة يو

  .هينعبكل أعماله وليس يف عمل 
ومن خـالل إدراك   ل إدراك املؤلف ملوضوعاته من جهة،أما املعىن فقد أراد له أن يوجد من خال  

و عندهم جتربة داخلية، وانسجام تام مع النص بـل  املتلقي للموضوعات اليت أنتجها من جهة أخرى وه
ق بوعي املؤلف الذي أسقطه يف نصه، كما أا حمفز يساعد بفهي وسيط عاواندماج كلي به، وأما اللغة 

  .ا أراده صاحبهمل ةاملتلقي على فهم هذا الوعي واالستجاب
االجتاه، واجتاه مجالية وكما نالحظ فإن كل االجتاهات اليت اعتمدت فكر هوسرل ومن بينها هذا   

التلقي ختتلف عن تلك اليت اتكأت على اللسانيات كالبنيوية مثال إذ تنطلق األوىل من املعىن الذي يفهـم  
  .من خالل فعل اإلدراك بينما تنطلق الثانية من الكشف عن أسرار النظام اللساين بوصفه بنية دالة

فإنه شكل  ،غض النظر عن كونه نقدا ظاهراتيان هذا االجتاه النقدي وبأوذا خنلص إىل القول ب  
خاصة قوهلم بأن العمل األديب هو يف أصله عالمة يتجسد  ،قاعدة أساسية بالنسبة ألصحاب منهج التلقي

ألجل حتقيق ذاتية الفهم ) العمل(احلثيث إىل االندماج التام معه باإلضافة إىل سعيهم  ،فيها وعي صاحبها
  .اليت كانوا يعتقدوا

  :  Wayne.Booth: ملؤلف الضمين عند واين بوثا -2
ي الذي استقى منه آيزر أفكاره حول ما أمساه هـو  سيعد هذا الناقد األمريكي مبثابة املرجع الرئي

با على حتليل البىن السردية اليت هلـا صـلة   صوقد كان اهتمامه من ، Implied Readerبالقارئ الضمين 
: واملبادئ هلا عالقة بتشكل القارئ نصيا ومنـها . من املفاهيمبالقارئ، وقد متخضت عن عمله جمموعة 

الذي أعلن عنـه  " مينضاملؤلف ال"مفهوم املسافة اجلمالية، ووجهة النظر لكن أمهها على اإلطالق مفهوم
والذي شكل طفرة يف مسرية النظرية األدبية اليت حتول اهتمامها من البحث عن مرجعيـات   م1961سنة 

اجتاه آخر متثل يف البحث عن البىن النصية اليت جتسد كل ما هو خارجه من موضوعات للعمل األديب إىل 
  .خمتلفة يتجه إليها خبطاباته

                                                
 الصفحة نفسها  ،نفسه املرجع - )1(
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لذلك نراها تدور يف فلك مصطلحات جديدة من مثل املؤلف الضمين، والقارئ الضمين، والنص   
ث هو اآلخر عن هـذا  فتحد ،ن بوث وأثارت انتباههياملغلق وغريها من املوضوعات اليت شغلت بال وا

خيتلف دائما عن اإلنسان الواقعي مهما كان تصـورنا  :" فوصفه بأنه ،املختبئ وراء أسطر النص املؤلف
 االعتقـاد كل الروايات تنجح يف دفعنـا إىل   ،وهو خيلق عمله األديب ،وخيلق نسخة سامية لنفسه. حوله
صورة اإلنسان علـى   -غالبا-الثانية تقدم  هذه األنا ،كاتب نؤوله، بوصفه نوعا من األنا الثانية بوجود

  .)1("أكثر معرفة وإحساسا وحساسية مما يف الواقع ،مستوى عال من الدقة والصفاء
إن هذا املؤلف موجود إذن، إنه وإن كان خفيا إال أنه ميارس تأثريه وسلطته على القارئ كما لو   

لوجهة النظر الـيت يطرحهـا    االستجابةق أنه كائن حي من حلم، ودم، إنه يضطلع بوظيفتني أوالمها خل
  .املؤلف من خالل النص وثانيهما خماطبة املتلقي على هذا األساس طبعا

فهو خيتلف متاما عما يعرفه القراء باسم املؤلف احلقيقي، أو الواقعي، إنه بناء نصي لـه شـروط     
وس، واملوجود خـارج إطـار    احملسملبينما اآلخر كائن حي ينتمي للعا ،جيب توافرها داخل بنية العمل

  .العمل والذي يعد الشخصية احلقيقية املبدعة هلذا العمل الذي يتوارى هو وراء أسطره
ا اخلاص داخل العمل السـردي  وهلا وز ف الضمين تقنية روائية هلا ثقلها،بعبارة أخرى إن املؤل  
 ،حلقيقي بـل وجتسـدها نصـيا   هذه التقنية تلعب دورا بارزا يف التعبري عن وجهة نظر املؤلف ا خاصة،

هام حبقيقة الفعل داخل النص مـن  يإنه أيضا تقنية نصية هدفها اإل ،كذلك الشأن بالنسبة للقارئ الضمين
الـنص، أو   اتللعمل من جهة ثانية بغض النظر عن كونه بنية من بني االستجابةمث خلق نوع من  ،جهة

  .قارئا مفترضا فيه
ل سائل عن املاهية احلقيقية هلذا القارئ الضمين الذي كثريا ما يسأ قد وعلى الرغم مما سبق ذكره  

" يتلقاها فيجيبه بوث قائال أنه ذلك الكائن اخلفـي الـذي   يصطدم به داخل األعمال اليت يقف إزاءها 
إليه السارد باخلطاب بني فترة وأخرى من فترات السرد، وهو غري مشترك باألحداث على حنـو   هيتوج
إن القارئ الضمين ليس له صوت يف جمريـات الفعـل   ... قنية دالة يف البناء السرديوإمنا هو ت. مباشر

  .)2("الروائي وإمنا هو خماطب لغاية
كما هو الشأن يف  عىن، وبنائه رغم كونه مرويا عليه،فهو إذن عنصر ضروري يسهم يف إنتاج امل  

كما كامال يف بناء العمل، املمثـل  امللك يتحكم حت" شهريار" واليت نرى فيها " ألف ليلة وليلة"حكايات 

                                                
  .113ص  املرجع السابق، -)1(
 .117ص  املرجع نفسه، -)2(
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مـن كونـه    ا عليه على الـرغم فبل إن السرد كله كان متوق ،"شهرزاد"كايات اليت قصتها عليه يف احل
وجتاربه السابقة مع النساء أمهية ال بأس ـا يف   ،يحيث نالحظ أن ملزاجه الشخص الشخصية املتلقية له،

  .استمرار شهرزاد يف سردها
القارئ /ك وجب أن يكون السارد للعمل الروائي على اطالع بطبيعة املروي عليهوانطالقا من ذل  

وهذا ما أفاد منه آيزر خاصة وأنه كان يؤمن بل ويسعى إىل إثبات دور القارئ أو املتلقـي يف   مين،ضال
أداة ) القـارئ (ه وإعادة إنتاجه على عكس بعض السابقني ورمبا املعاصرين له والذين رأوا في. بناء املعىن

  .كاشفة عن املعىن، وفاكة لشفراته وحسب
  .")فوديشكا"، و"وفسكيجان موكار"على رأسها كل من (: بنيوية براغ -3

من بني منظـري األدب الروسـيني    كي وهو زعيم مدرسة براغ البنيوية،موكاروفس لقد كان  
رغـم أن مؤلفاتـه مل تكـن     ،األوائل الذين تناولوا بعض املشكالت املتعلقة بالتلقي يف كتابام النقدية

إذ تأخر اطالع مجهور األدب هنـاك يف املـوطن األول    انيا قبل الستينات من هذا القرن،معروفة يف أمل
حيث ظهرت عدة ترمجات باللغة  اية السبعينات تزامنا مع ميالدها،ستينات وبدللنظرية التلقي إىل اية ا

اليت تعرضت للحديث عن إشكالية التلقي بكل جرأة وذلك األملانية للكثري من مقاالته النقدية الساخنة و
لتنتشر أفكاره يف األوساط األدبية هناك انتشارا وصل إىل درجـة   ،1974و 1967يف الفترة املمتدة مابني 

لقاءات الـيت  الأن امسه صار يذكر كلما كان احلديث عن البنيوية، أو عن نظرية التلقي يف املؤمترات، أو
  .كانت تعقد هناك

الشكالنية الروسية اليت آمن بأفكارها، فاعتنقها، ودافع عنها واحلقيقة أن فكره كان امتدادا لفكر   
لسنوات عدة، لكن ومع منتصف الثالثينات بدأت أفكاره حول هذا املنهج الذي كـان ثـورة علـى    

حـىت   –للنص إذ بدأ حيس أن التحليل الداخلي  ،التيارات النقدية السياقية يتسرب إليها نوع من الشك
ال يكفي للتعامل مـع   -فعلى التاريخ التطوري لألدب كما عند تينيا نو باالعتمادوإن كان مصحوبا 

وهذا ما تبني بالفعـل مـن   . األمر بالعالقة بني األدب واتمع هيكل العمل املركب خاصة إذا ما تعلق 
لشكلوفسكي وهو " نظرية النثر"مبناسبة نشر ترمجة كتاب  م1934خالل مقاله الذي كتبه، ونشره سنة 

رأى أنه كـان  فقد  حيث قام موكاروفسكي بتوجيه نقد موضوعي له ،من أبرز زعماء االجتاه الشكالين
  . مياال حنو االجتاه البنيوي وإن كان يزعم العكس

واملطلع على نقده يالحظ وجود عنصرين اثنني يستطيع الباحث انطالقا منهما أن يـبني مـدى     
  .النظرية اجلديدةإحيائه ذه 
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إذ صارت األعمال الفنية عنده نظاما حيويا، وداال يف اآلن نفسه، وـذا  : الفن بوصفه نظاما داال -أ
يكون كل عمل بنية مفردة لكنها ليست مبتورة عما سبقها من مرجعيات مبعىن أن هلا صـلة بالتـاريخ   

وانطالقا من هذا رأى أنـه صـار يف    و املدى،باإلضافة إىل كوا غري حمدودة سواء من حيث احلجم أ
  .اإلمكان دراسة أي عمل أديب، ألي مؤلف كان دراسة بنيوية

تتوسـط بـني   " Semiotic fact"حقيقة عالمية "رب العمل الفين عالمة مركبة أي وذا فقد اعت  
ربطـت   لذلك انتقد كل النظريات األدبية اليت ،)1("اخل...اجلمهور املستمع، القارئ ،الفنان واملخاطب
لتلـك   االنتقـاد وباملوازاة مع هذا  جية نفسية، أو اجتماعية أو غريها،من مالبسات خار هالنص مبا حييط

بنية  هبوصف وفكرة،أكد أن العمل بوصفه عالمة يؤدي وظيفته بطريقتني بوصفه عالمة موصلة ل ،املناهج
منتجا مصنوعا، والرمـز احلسـي   العمل شيئا، أو : ر إىل ثالثة عناصرشطوهي بدورها تن مستقلة بذاا،

ي سوسري بلفظة الدال، وأخريا املوضوع اجلمـايل الـذي يسـتقر يف الـوعي     د الذي يقابله فرديناند
  .ول بلغة دي سوسريلاالجتماعي أو املد

 ،ولعل أهم ما يف نظريته تلك هو أن الوظيفتني اللتني أناط العمل الفين ما ال تستبعدان املتلقي   
وذا فهما تسهمان يف املنظور املتوجه إىل القارئ أو املتلقي والـذي   اإلطار التحليلي له، ه يفنرجابل تد

والذي كان ينظر إليه دائما بوصـفه نتاجـا للعالقـات    " املدرك"أو " الرائي"كان يعرب عنه دائما بلفظ 
صراحة يف  يهشار إلوهذا ما أ ،حتت عملية التلقياملنصوبة  مؤكدا بذلك على العملية اجلمعية االجتماعية

حيث  )2("الوظيفة اجلمالية، املعيار، والقيمة بوصفها حقائق اجتماعية" بعنوان م1936مقاله الصادر سنة 
  .أكد من خالل هذا املقال على الطبيعة االجتماعية األصلية للعالمة وهي النص، وللمتلقي معا

تأثرة باالجتاه االجتماعي قد صار جليا من لقد كان التحول إىل مجاليات التلقي امل: البعد االجتماعي-ب
ال ) االجتمـاعي (مناقشة املعايري الفنية حيث يرى موكاروفسكي يف هذا الصدد، أن هذا اجلانب  لخال

إن تناول مشكلة املعيار اجلمايل يف اإلطار االجتماعي ليس جمرد :"ميكن فصله عن النظر فيها حيث يقول
ي من املشكلة مطلبا أساسيا للبحـث  ريعد هو واجلانب الفكولكنه  مساعد،تناول ممكن أو جمرد تناول 

للتعارض اجلديل بني تنوع املعيار اجلمايل وتعدده، وحقـه يف أن  املسهب حيث إنه يعيننا على التمحيص 
  .)3("يكون صادما على الدوام

                                                
 .71ص  ،مرجع سابق ،نظرية التلقي هولب روبرت،- )1(
 72ص  السابق، املرجع - )2(
 .73ص  نفسه،  املرجع - )3(
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لألشـكال   يني الذين نظروا إىل هذه املعايري من زاوية اال األديب الصرفنوعلى عكس الشكال  
رأى هو يف التفاعل االجتماعي، ويف حركة املعايري اجلمالية أمهية أولية حيث أدرك أن لطبقـات   ،الفنية

 ،دورا بارزا يف تكوين تلـك املعـايري   لعالقات االجتماعية اخلارجة عن إطار اجلمايللاتمع املختلفة، و
ن الرفيع الذي وجد أن له صـدى كـبريا يف   وتشكيلها وتغريها سواء تعلق األمر بالفن الطليعي، أو بالف

أوساط اتمع بطبقاته املختلفة مبا فيها الطبقات الدنيا إىل حد صار مياثل تأثري الفن الطليعي أو ما يسمى 
  .بالفن الشعيب

املتلقـي يف تأسـيس   /افه يف هذا السياق هو تأكيده على دور الشخص املدركضا أم ولعل أهم  
: ة اآلتيةضاستطاع موكاروفسكي أن يصل إىل املالحظة املتناق"وذا  ،ل الفنيةاملوضوع اجلمايل لألشكا

 )املعلم من قبـل (إن موقف املدرك من العمل وليس موقف املنشئ هو املوقف األساسي، أو املوقف غري 
أي  تج رجال كان أو امرأة بدور املدركنلفهم املقصد الفين الكامن يف العمل، وعندما يقوم املؤلف أو امل

أو على أنه منتج عند هذا فحسب يستطيع أن  عندما ال ينظر إىل العمل الفين على أنه عمل يتطلب إمتامه
  .)1("يدرك القصدية

يف األخري خنلص للقول أن هذا الناقد كان أصال من بني أصول نقدية كثرية أسهمت يف بـروز    
 ،اا معاجلاته جلوانب كثرية من عملية التلقياجتاه التلقي إىل الوجود من خالل أعماله اليت تناثرت بني طي

الذي استطاع وانطالقا من دراسات أستاذه وأفكاره حـول  " فيلكس فوديشكا" واليت تبناها بعده تلميذه
أن يتبينه أكثر وهذا ما تبدى يف دراسته املة لثالثة من وظائف تاريخ األدب األساسية  ،موضوع التلقي

  .ملشكالت اخلاصة بالتلقيواليت طعمها باحلديث عن ا
بنيـوي،  بني اجتاه أستاذه الءمة ال، واملاالنسجاموقد سعى يف صدد اهتمامه هذا إىل حتقيق بعض   

هذا األخري لريبطها فيما بعد بتطور  لدى" التحقق العياين" وذلك بتبنيه فكرة  واجتاه انغاردن الظاهرايت،
املعيار اجلمايل عند موكاروفسكي، كما قام بتقدمي منوذج للناقد كما يراه هو حيث اشترط فيه أن يكون 

وهذا ما أخذ  األدبية،هو املتحكم يف الصور التجسيدية لألعمال األدبية اليت أدرجها ضمن منظومة القيم 
والذي كان أستاذه أكد عليـه   ضع االجتماعي للعمل وللمتلقي معا،وعليه فيما بعد خاصة وأنه أمهل ال

  .من قبل
  : الشكالنية الروسية -4

                                                
 .75املرجع السابق، ص  - )1(
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إذ مل يغفـل روادهـا    ،مما ال شك فيه أن هلذا االجتاه النقدي أيضا يد يف التقعيد لنظرية التلقـي   
خاصة مع تواؤم حينما كانوا بصدد صياغة منهجهم اجلديد  ،االستفادة من اإلرث الذي خلفه أصحاا

بدل التركيز على  ،أفكارهم مع آراء شكلوفسكي وأصحابه الذين ركزوا على العالقة بني النص والقارئ
  .النص وحده كما كان سائدا قبلهم، ويف عصرهم أيضا

: اوس وآيزر وغريمهـا منـها  انتباه يواحلقيقة أن هناك نقاطا عدة يف فكرهم النقدي استقطبت   
الفين حبيث يشمل اإلدراك اجلمايل، واعتبارهم أن العمل هو جمموع عناصـره،  توسيعهم مفهوم الشكل 

باإلضافة إىل ابتداعهم طريقة جديدة يف تفسري األعمال  تتصل اتصاال وثيقا جبمالية التلقي، ناهيك عـن  
جيـة  على املناهج السياقية طرائقها يف التفسري األديب لألعمال، باعتمادها على السياقات اخلار إنكارهم

واليت أدخلت العملية النقدية ومن ورائها نظرية األدب يف متاهات قد ال تكون هلا عالقة ـا ليلفتـوا   
  .إىل دراسة داخلية للنص االنتباه

يضاف إىل هذه النقاط ثالث حماور أخرى كانت مبثابة حتول مهـم يف تـاريخ األدب، كمـا      
  : زعماء نظرية التلقي وهي منهاأفاد
العمـل،  (ةإىل الثنائية اجلديـد ) املؤلف، العمل(تحول من ثنائية للقد تبدت فكرة ا: داةاإلدراك واأل -أ

وهو أحد زعماء الشكالنية حيث رأى أنه جيب على الباحث يف الفن  ،يف كتابات شكلوفسكي) القارئ
 نطالقاالبل ال بد له من  ة، وغريها من الرموز كما هو سائدعمله بدراسة أشكال اإلستعار يبتدئأن ال 

 فهـو  أما الفن ،أوال من قوانني اإلدراك العامة بغية الوصول إىل مقاربة صحيحة لألشكال الفنية املختلفة
من عاديته، وإعادة األشياء إىل احلياة مرة أخـرى   إدراكناد يه بوظيفة أساسية تتمثل يف جتربيضطلع حس

الفنيـة للعمـل   ذي يقرر اخلصائص ليصري بذلك عنصر املتلقي ذو أمهية كربى تصل إىل جعله احلكم ال
يف شيء بعينه، هي  إىل الشعر عزىأن صفة الفنية اليت ت:"وهذا األمر يقودنا إىل القول باعتباره املدرك له،

فاألشياء الغنية باملعىن الضيق هي اليت أبدعت بأدوات خاصة، الغرض منها هـو أن يـتم   نتيجة إدراكنا، 
  .)1("ن اليقني على أا أشياء فنيةإدراك هذه األشياء بأكرب قدر ممكن م

وتأسيسا على هذا يصري اإلدراك والتلقي أهم عنصرين يتكون منهما الفن، ولـيس اإلبـداع،     
  .واإلنتاج كما هو معروف على الساحة األدبية

  ا الشكالنيون وخاصة األوائـل منـهم،  واإلدراك ال يكون طبعا مبتورا عن األداة اليت رأى فيه  
 لما جتعله فنيـا، وسائل التحليل األديب لكوا الواسطة اليت جتعل الشيء قابال لإلدراك مث وسيلة مهمة من

                                                
 .52ص  ،املرجع السابق -)1(
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كمـا يكسـب    يت توجد بني النص والقارئ من جهة،كما أا العنصر الوحيد القادر على سد الثغرة ال
  .العمل قيمة مجالية وفنية من جهة أخرى

يف " سونبرومان جاكو"لتفسريية يأيت املية وعلى رأس أولئك النقاد الذين وضعوها يف صلب الع  
العناية باألداة هي :" حول الشعر الروسي واليت أكد من خالهلا على أنم  1919حماضرته اليت ألقاها سنة 

فإذا كان البحث األديب يرغب يف أن يصبح علما فإنه حيتاج عندئـذ إىل أن يتقبـل األداة    ،مهمة النقد
  .)1()"بطله الوحيد(بوصفها 

ويقصد به تلـك اخلاصـية   ) األداة(يرتبط هذا املفهوم ارتباطا وثيقا باملفهوم السابق له : التغريب -ب
العادي لـذلك   .املوجودة بني النص والقارئ واليت يستطاع بواسطتها انتزاع الشيء من حقله اإلدراكي

عطـى شكلوفسـكي   وقد أ عمل الفين إذ يسهل عملية اإلدراك،فالتغريب يلعب دورا بارزا يف تأسيس ال
واليت صور فيها الكاتب "احلرب، والسالم"منوذجا عن هذا الدور متثل يف روايات تولستوي خاصة رواية 
  .نه أكثر يف نفس املتلقييومتك ،املعارك تصويرا عميقا، وغريبا يف اآلن نفسه بغية تعميق اإلدراك

وإن -أي التغريب-إلجابة أنه وقد يتساءل القارئ عن عالقة هذا العنصر بنظرية التلقي فتكون ا  
وهـذه   ،قصد به املؤلف إىل أهداف عملية، أو إدراكية يظل عملية تنشئ عالقة بني القارئ والـنص "

وكما نعلم فإن العالقة بني القارئ والنص هي اال الذي  ،)2("ة هي اليت حتدد األدب بوصفه فناالفاعلي
  .يدةاهتم به أصحاب نظرية التلقي فالعالقة بينهما وط

ا ما عن فكرة هو اآلخر كانت له وجهة نظر حول هذا املفهوم وإن كانت ختتلف نوع: تينيانوف  
) شكلوفسـكي (حيث صحح فكرة صاحبه  أكثر من اجتاه أصحاب هذه النظرية،لتقترب  شكلوفسكي،

كـون  إذ رأى أا ال ختتفي إال بعـد أن ي  يت اعتمد فيها على عملية اإلدراك،حول انكشاف األداة وال
  .القارئ قد متكن من فهم طبيعتها املألوفة حال انكشافها

كما أسهم أيضا يف إثراء نظرية التلقي  ،أدىل بدلوه أيضا يف هذا املوضوع: بوريس توماشيفسكي  
  ".األدب والسرية" بأفكاره حوله من خالل مقال له حتت عنوان 

ذاتية أثناء الوقوف بإزاء العمل أثنـاء  والالفت يف ذلك املقال هو إدراجه حياة املؤلف، وسريته ال  
ويف  قراءته ولكن من وجهة نظر جديدة فهذه السرية قد تلعب دورا ال يستهان بـه يف إدراك العمـل،  

ال أن القراءة املالئمة لكاتب بعينـه  "ال مفر من اإلقرار بـ اوذ ،صحيح لهالفهم المساعدة املتلقي على 

                                                
 .52ص املرجع السابق، -)1(
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هي عنصر توصـيل  -حدها، فالسرية النموذجية من منظور القارئ تعتمد على حتليل األدوات الشكلية و
  .)1("أساسي بني النص واجلمهور

لقد كانت آراء الشكالنيني الروس حول تاريخ األدب وما حيدث فيه من تطورات : التطور األديب -ج
ي مدرسة، يف األجناس األدبية من بني ما أفاد منه أصحاب نظرية التلقي، إذ أكد شكلوفسكي دائما أن أ

بل ال بد من أن تكون هلا جذور قد متتد  الفنية لن تكون معزولة عما سبقها،أو أي اجتاه من االجتاهات 
ماضية إما منسية، أو مغمورة، وغري سائدة يف عصرها لكن كان هلا وجود يف املاضـي   أدبية أجيالإىل 
لة اجلديدة ال يشكتن الا...منه منتظماولكن يف خط منكسر أكثر  حقا،) يتقدم(فإن التاريخ األديب  "وذا

وإن كان هلـا دور  -ولكنها تنطوي على حضور ملالمح  لعادة جمرد مثال إلحياء شكل أقدم،تكون يف ا
  .)2("موروثة عن أسالفها املتوجني -ثانوي

فقد استطاع أن يشرح، ومييز بـني   أكثر إسهاما يف املوضوع من سابقه،أما تينيانوف فإنه كان   
اليت تشخص مـا  وغريمها من اإلحالالت والتشوهات  ملختلفة، وألوان احملاكة الساخرة،لصراع اأشكال ا

  .الفنية عرب العصور التقنية يطرأ من تغريات على
وقد أحسن ياوس وآيزر استغالل هذه األفكار املتعلقة بديناميات التاريخ يف استنباط أفكارمهـا    

" أفق التوقـع "وما ومسه ياوس مبفهوم  وات ومفهوم املبهمات،مبفهوم الفج فيما بعد حول ما أمساه آيزر
ال يعني على تفسري ما يطرأ من تغـريات يف القواعـد   " خاصة وأن هذا العنصر الذي أثاره الشكالنيون

عند احلكم على األعمال األدبية فحسب بل يعني كذلك على تفسري ما يطرأ ن حتول يف املسلك النقدي 
  .)3("ل احلقب املختلفةخال) العظيمة(األدبية 
وسـكو إىل  ىل جانب التيار البنيوي الذي امتد تأثريه من مإوخالصة القول يف هذا املوضوع أنه   

كان هناك تيار نقدي ينساب من بني ثنايا الشكالنية الروسـية إىل أحضـان    العاصمة الفرنسية باريس،
  .نظرية التلقي األملانية
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  ):أصول، وإجراءات(قي نظرية التل: الفصل األول
يف حقيقتها حماولة جادة لتجديد تاريخ األدب الذي صار " نظرية التلقي:"إن النظرية املوسومة بـ  

املناهج اليت عرفها النقد األديب طوال مسريته حىت جاءت هي شاقة طريقها يه يعاين ركودا كبريا أقعدته ف
  .إن صح التعبري بصعوبة فائقة داخل تلك الترسانة الضخمة من املناهج

II- الظهور وظروف النشأة:  
أن تزدهر وتتطور  قبل رأت هذه النظرية النور يف اية الستينات وبداية السبعينات من هذا القرن  

ضة  عن جمموعة خمتم ،فيما بعد لتصل قمة تطورها يف النصف الثاين من العقد السابع وحىت العقد الثامن
ية والسياسية واالقتصادية وحىت النفسية اليت عاشها اتمع األملـاين  من املالبسات، والظروف االجتماع

بعيد اية احلرب الكونية الثانية وما نتج عنها من تطور،وتغري يف العقلية األملانية خاصـة مـع ظهـور    
احلركات الطالبية، وبلوغ جيل ما بعد احلرب مرحلة ال بأس ا من الوعي، والنضج الفكـري سـاعد   

  .اجلانب األديب الذي مل يسلم هو اآلخر من التغيري ىتثورة فكرية مشلت حعلى قيام 
أال وهـو األزمـة    ،يضاف إىل هذه العوامل سالفة الذكر عامل آخر مهم بل ومرتبط ا أصال  

حيث استنفذت املناهج اليت ظهرت  ،الفكرية واملنهجية اليت شهدا الساحة األدبية خالل العقود املاضية
فين من الدومنا الوصول إىل مقارنة صحيحة حتيط بالعمل  ،مضي الزمن الواحدة تلو األخرى أغراضها مع
  .كل جوانبه

 ،من ظهور نظرية جديدة تكون مبثابة ثـورة يف امليـدان   -وبعد كل هذا-فكان من الضروري   
ل هلا ولغريها وي من الساحة اليت شغلها لعشرية كاملة تقريبا فاسحا ااينبوذلك بعد انسحاب املنهج ال

وذلك بعدما أعطتها املفتاح لفك  ،الشعلة علها تصل إىل حل ألزمة املنهجمن املناهج اجلديدة اليت محلت 
ه لسنوات طويلة جـدا  بشفرات العمل أال وهو اإلهتمام، والتركيز على القارئ أو املتلقي الذي مت تغيب

  .اصر العملية التواصلية واإلبداعية معاحىت جاءت البنيوية وأعادت له االعتبار كعنصر فعال من عن
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سطته النظر يف اتكون هذه النظرية مبثابة منهج جديد أعيد بوس هكروذا وتأسيسا على ما سبق ذ  
جامعة "وقد نشأت وترعرعت بني ثنايا  النقد وتقوميه ليسري حنو األفضل، القواعد القدمية من أجل تقييم

يف جمـال األدب، والنقـد،    د جمموعة من كبار األساتذة والدارسنيبأملانيا الغربية على ي )1("كونستانس
أكانوا أساتذة باجلامعة، أو وعلى رأسهم ياوس، وآيزر يضاف إليهما عدد من املسامهني يف نشأا سواء 

مث تنشر أعماهلـا ضـمن سلسـلة     ،يف املؤمترات اليت كانت تعقد يف اجلامعة مرة كل عامني مشاركني
واليت لعبت فيما بعد دورا ال يستهان به يف ظهـور  )2("البيوطيقا، واهلرمنيوطيقا:"ـموسوعية موسومة ب

يف أملانيا  ةهذا التوجه النقدي اجلديد حني مجع هؤالء هم فكري واحد هو التردي الذي وصلت إليه احليا
 وما تشهده الساحة األدبية من ركود فكري ومنهجي نتيجة لغياب منهج كفـئ بصـفة   الغربية عامة،

حبوثهم على فعل التلقي ودوره، وكـذلك  خاصة لذلك وحماولة منهم للتخلص من هذه األزمة ركزوا 
 -ممثال يف نقد استجابة القارئ )أمريكي/األجنلو(ي ليخرج من املفهوم السيكولوجي توسيع مفهوم املتلق

السـتقبايل، البعـد   البعـد ا : ويقوم على النقيض من ذلك على مفهوم التجربة اجلمالية بأبعادها الثالثة
  .التطهريي والبعد التواصلي

اإلشارة  -وما دمنا نتحدث عن بداية ظهور، هذه النظرية -ومن اجلدير بالذكر يف هذا املوضع   
ـ إىل أن زعيميها الكبريين كانا من الذين وقعوا على تلك الوثيقة اليت أصدرها شباب األكادمييني  األ ان مل

ئب عن حل للمعضلة املنهجية اليت عرفها البحث العلمي بعد اية احلـرب  يف الستينات أثناء  حبثهم الدا
الكونية الثانية مما جعلهم يعقدون العزم على إعادة التفكري يف اإلمكانيات املتعلقة بأحباث املستقبل الذي 

حتت عنـوان   م1969وقد صدرت هذه الوثيقة سنة  ،إذا ما ظل األمر على ما هو عليهلن يكون واعدا 
وتضمنت جمموعة من املقاالت ختمت مبقالـة سـاخنة عـن    " جهات نظر لدراسة جرمانية مستقبليةو"

عرضت خالهلا اقتراحات  ،"مذكرة من أجل إصالح دراسة األلسنية واألدب:" األدب والنقد ومسيت بـ
الـيت  لتتواصل بعد ذلك اإلصدارات . جديدة من أجل إحداث تغيري كاسح يف الربامج األكادميية القدمية

  .التلقي ألنه احلل األمثل للخروج من األزمة الراهنة/ تدعو صراحة إىل تبين منهج اإلستقبال
لصـاحبه   1969خالل املقال الصادر سنة  ولعل أهم إشارة إىل هذه النظرية اجلديدة كانت من  

كأمثلة يـدلل   جدااصطفى منها ثالثة من ياوس، الذي تعرض من خالله ملسرية وتاريخ املناهج األدبية اليت
                                                

ونشأت هـذه املدرسـة يف     جنوب أملانيا على حبرية بوذنري،دينة كونستانس اليت تقع يفنسبة مل ،جامعة كونستانس- )1(
أواخر الستينات كردة فعل على مدارس ثالثة كانت سائدة يف الدراسات النقدية األملانية حينئذ أال وهي مدرسة التفسـري  

  .انغ أيزرغياوس، وفولفهانس روبرت : الضمين واملدرسة املاركسية، ومدرسة فرانكفورت أهم أعالمها
  .25ص  ،نفس املرجع هولب روبرت، - )2(
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بعـد ذلـك إىل   ليعرج  -كما حيلو للكثريين تسميتها-ختمت بالبنائية ا على فشل املناهج السابقة اليت
 ،منوذج رابع وأخري رأى فيه ثورة يف امليدان، لكنه منوذج قائم على املاضي، بل وقادر على التحاور معه

هو القدرة على انتزاع األعمال الفنيـة  )... للنموذج(إن هذا اإلجناز املتميز "يقول يف معرض حديثه عنه
وجعل التجـارب املختزنـة يف    وترمجتها إىل حاضر جديد،. ةداجلديمن املاضي عن طريق التفسريات 

ـ  ماملاضي سهلة املنال   نرة أخرى أو بعبارة أخرى طرح أسئلة يعاد طرحها على كل جيل ويكـون ف
وهذا النموذج الرابع الذي طرحه  )1("ينا اإلجابات عنهاوعلى أن يقدم إل ،املاضي قادرا على احلوار معها

مطالب منهجية أوهلا انعقاد الصلة بني التحليل الشكلي اجلمايل، والتحليل املتعلـق   يتطلب حسبه ثالثة
التارخيي شأا يف ذلك شأن الصلة أو العالقة بني الفن والتاريخ، وحـىت الواقـع االجتمـاعي    /بالتلقي

ت يـا ارمجاليالوصل بني مناهج التفسري، واملناهج البنيوية، وأما ثالثها فهو حسـبه اخت ومالبساته، ثانيها 
، وبالغة أخرى جديدة حتسن شرح أدب الطبقة الراقية بالقدر الذي تشرح بـه أدب الطبقـات   ريللتأث
  .ائل االتصال اجلماهرييس، وكل ما تعلق بو)األدب الشعيب( الدنيا

مقاله هذا لكن املطلع عليه يدرك وال شك  نظرية التلقي بامسها يفواملالحظ أن ياوس مل يشر إىل   
ة قد أعلنت عجزها سيما دامت املارك ،أا كانت املرشح األول واألخري عنده ألن تكون النموذج الرابع

التام كوا قائمة على جمرد إجراءات آلية أقعدا عن الوصول إىل مبتغاها إىل جانب البنيوية الـيت وإن  
دان إال أا سرعان ما انسحبت منه لعدم متثل الوحدة الالزمـة  يقد حققت نتائج ال بأس ا يف امل كانت

اجلديـد   ية اليت رأى فيها النمـوذج املنـهج  يوذا مل يبق عنده إال هذه النظر ،فيها يللوضع النموذج
  .السنوات القليلة القادمة واملؤهل الكتساح الساحة األدبية يف

حمقا بالفعل يف توقعاته تلك إذ بنهاية الستينات وبداية السبعينات بدأ هذا التيـار  وقد كان ياوس   
قه إىل دور البحث والنشر بسرعة مذهلة مقارنة مع املناهج اليت حاولت مـن قبـل   يرطالنقدي يف شق 

ـ  ) لوجرايفيبب(ظهر ثبت 1977تفسري األدب، والفن، ففي سنة   :ضمن كتاب جنتر جرمي املوسـوم بـ
ود املاضية وفيه، ما فيه من إشارات صرحية إىل هذا النموذج قوالذي كان قد طبع يف الع" التلقي تاريخ"

  .ة اجلديدةيوهذا ما يعد طفرة يف تاريخ هذه النظر. دياجلد
لكن األمر مل يقف عند هذا احلد ففي خالل اخلمسة عشرة سنة اليت مضـت تناولـت بعـض      

اليت يطرحها فعل التلقي، إضافة إىل ذلك خصصت بعض  املشكالت. امع البحثجمالدراسات وكذلك 
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كمجلة علم "  األدبية بعض أعدادها كاملة للحديث عن هذه النظرية وقضاياهارياالت األدبية وحىت غ
  .Zeitschrift four literaturnissenschaft and linguistik" األدب واأللسنية

 ة احلديثة يعلوم اجلرمانيف ال أمستردامأحباث " ، وكذلك جملة 1974سنة 
 Amsterdamer Beitrage zur neueren germanistikجملتـا  "كذلك تضـاف إليهمـا    1974 نةس

سـنة  "  Poetiqueاألدبوجملة عن " 1978، 1977(ما بني  oeuvres et critiquesمؤلفات وانتقادات 
  .م1979

ـ  بصورة واضحة، وصر اائمها، وظهورهعد ءإرسا اهم يفسلكن أهم حدث    ص يحية هـو ختص
من  ءإضافة إىل أجزا هفصلني كاملني من 1972نة سمؤمتر املعلمني األملان الذي انعقد يف مدينة شتوجتارت 

    .هذا الوافد اجلديد على مناهج تفسري الفن واألدب أقسام أخرى منه للنظر يف
تطرق املشاركون ارن قة لألدب املية الدوليمؤمتر آخر متثل يف اجلمع ءنوات من انعقاده جاسبعد   

والتلقي، ونتيجـة   ول االتصال األديبحموضوعه العام احة حيث كان سفيه هلذه القضية اليت شغلت ال
بعد سـنة مـن    ،صفحة 436 قع يفيجملد ضخم  ألمهية هذا املوضوع املطروح مت نشر أعمال املؤمتر يف

  .)1(انعقاده
ي على جمموعة من األعمال الفنية، واألدبية هلذا التوجه النقد يق املاديلتبدأ بعد ذلك عملية التطب

ريالية، وملحمـة  سدة، والية اجلدي، والرواةاإلجنليزية ايوتراث الرو كأغاين التروبادور الفرنسية،: اخلالدة
الدارسـني   بية اليت شكلت تربة خصبة لـدى دمن األعمال األ. اخل...جنسد، وإميليا جالويت لليلننبيلوجن

  .املنهج النقدي اجلديد عليها ب هذايالذين قاموا بتجر
دان األدب، والنقد مل ميلك إال أن ينقاد طوعا ال يم النهاية نصل إىل القول أن كل منشغل يف يف  

قه إىل صلب العملية التفسريية يمتكن وبكل جدارة من شق طر يالذ كرها إىل هذا املنهج النقدي اجلديد
  .ما زال منها أو ما بقي ءاملناهج األخرى سواانة سلألعمال الفنية، وإىل نظرية األدب رغم تر

ي هلذه النظرية من اإلقـرار بصـعوبة اإلحاطـة ـا،     ئالعامل اإلجرا إىلال بد علينا قبل الولوج   
ز فيها من جهة، يوهذا األمر راجع بالدرجة األوىل إىل عدم ثبات نقاط الترك ضا،يية أئومبفاهيمها اإلجرا

 ،اسية هلا مـن جهـة ثانيـة   سليت تأسست عليها الطروحات النظرية األوكذا اتساع رقعة االهتمامات ا
 إضافة إىل تشعب الفروع املعرفية، والنقدية اليت تشرب منها زعماؤها الذين مجعهم هم أديب واحد هـو 
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تعلق األمر بإنتاجه  سواء أداة فعالة، وفاعلة داخل النص جاعلني منه القارئ حيث ركزوا اهتمامهم عليه،
  .هأو بتلقي
من هذا العامل الصعب، املعقد واملتشعب نوعا ما من أجـل   االقترابلكن ومع ذلك ال مفر من   

  .الغور داخل إجراءاته املختلفة اليت جاء ا كل من هانز روبرت ياوس، وفولفغانغ آيزر
I- خ األدب من خالل أفق التوقع يجتديد تار: سهانز روبرت ياو.  

علن يني لنظرية التلقي بل رمبا هو مؤسسها األول، إذ كان أول ناقد أحد قطبني اثن ديعد هذا الناق  
شكل حماضرة ألقاهـا جبامعـة    غها يفاص موعة املقترحات اليتجمخالل  نالتحدي على نظرية األدب م

ـ ة يوضمنها ن )1(ة تاريخ األدب؟سملاذا تتم درا"ل مفادهااألملانية عنوا بسؤ سكونستان ة منـه يف  حيرص
حة، يفشلت حسبه يف الوصول إىل مقاربـة صـح   ة واليتيائدة، واملاضسلنماذج النقدية الالثورة على ا

ه عن ميالد نظـرة جديـدة   سمعلنا يف اآلن  نف. ة، واألدبية على وجه اخلصوصيوسليمة لألعمال الفن
ـ  نإىل ث)النص/الكاتب(جذريا من ثنائية  االنتباهبإمكاا أن ترفع هذا التحدي، وتعلن حتول  رى ائيـة أخ

ثـه  يمعرض حد قول يفييرى أا غيبت مبا فيه الكفاية،  واليت) القارئ/ النص(ة يستحل حملها وهي ثنائ
  .رى فيها حماولة جتديدية لتاريخ األدب الذي انتهى به املطاف إىل درب مسدودي عن هذه النظرة اليت

ث أدبية، ولكنها تقوم علـى  ت متضمنة يف عالقة التحام تتحقق بعديا بني أحداسإن تارخيانية األدب لي"
  .)2("راء من األعمال أوالقبها السيكت التجربة اليت

ان صـح  _يـة  وقد طرح هذا االجتاه النقدي ومن ورائـه يـاوس بعـض املفـاهيم اإلجرائ      
. اليت جاء ا البنيويون من قبـل اإلجرائية  يستطيع الباحث اعتبارها بدائل عن املفاهيم_اعتبارهاكدالك
ار البنيوي الـذي غيـب   ي اجتاهه اجلديد، وبني التنيإليه حني حديثه عن نقاط التعارض بوهذا ما أشار 

عـىن  هم وبشكل كبري يف تكـوين امل سة له على الرغم من كوا تيالذات املنتجة لألدب، وكذلك املتلق
 ة للعمل،يانسالبنية الل وهذا األمر ناتج عن اعتقادهم بأن املعىن متمركز يف األديب من خالل فعل اإلدراك،

 يطة فعل الفهم الذسألشكال هذه البنية وذلك بوا يتشكل عن طريق فهم املتلقيبينما يرى هو أن املعىن 
  .اآلخر االعتبارهو أعيد له 
لكن وعلى الرغم من كل هذا التعارض الواضح بن املنهجني يف املبادئ مل جيد ياوس مفرا مـن    

ربتـو إيكـو،   لري أبمفهوم العمل املفتوح بتع:" كالتايل يما هنهي، وتواصل بءاط التقاقاإلقرار بوجود ن
                                                

  34ص  ،نفس املرجع -)1(
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ورفض مركزية اللوغوس، وإعادة إدماج الفاعل، وإعادة تقييم الـنص األديب عـرب وظيفـة التحـول     
  .)1("اإلجتماعي

ـ وكما هو معروف فإن ياوس أفاد كثريا من إرث زعماء الفلسفة الظاهرات   وعلـى رأسـهم    ة،ي
أخضـعها هـو    لية اليتية التأويخاصة ما كان منها حول العمل بأفكارها كبريا ر تأثرثحيث تأ ،غادامري

، والتطبيق استغلها ياوس فيما بعـد حينمـا كـان    ريالفهم، التفس: يلثالث من الوحدات املتالزمة ه
  . بصددحتديد داللة التأويل األديب

ليصوغ منها مفهومه اإلجرائي   ،التارخيي يكتف ذا فقط بل  استنطق أفكار غادامري حول األفقلكنه مل 
من مفهـوم   ول من خالله قياس التطور األديب عرب العصور والذي أفاده أيضااح" بأفق التوقع"املشهور 

ني مأن يف استطاعة هذين املفهـو  إدراكه بعد وهذا Karl . r.popperوبر بعند كارل  "االنتظارخيبة "
تطلعاتـه حنـو    ءفة العلوم، إرضـا سيف فلسفة التاريخ، وفلاملستخدمني ) األفق التارخيي وخيبة اإلنتظار(

يفترق   مفهومه ان، وإن كيخ لهرألفعل التلقي من أمهية يف فهم األدب والت ، والربهنة على مااالستدالل
  .عنهما بطبيعته األدبية

، ورسـم  تتم من خالله عملية بناء املعـىن  الفضاء الذي(وهذا األفق األديب هو عبارة عن ذلك 
ورواقها . طريق التأويل الذي هو حمور اللذةاملعىن عن  إنتاجيف  ئطوات املركزية للتحليل ودور القاراخل

على عكس البنيوية اليت اختذت الوسيط اللساين حمورا للذة القراءة، ورواقا هلـا،   )2()لتلقيلدى مجالية ا
حينمـا   القـارئ ية اليت يتسلح ا بعبارة أبسط إن أفق التوقع هو جمموعة من التوقعات األدبية، والثقاف

  .كان ذلك عن قصد منه أم ال ءءة سوايشرع يف القرا
 أن حيث رأى ياوس ،ثيق بدراسة تطور األنواع األدبيةولعل أمهية هذا املفهوم تتمثل يف ارتباطه الو     

جتاربه السـابقة   وذلك من خالل املعايري اليت حيملها هو واليت يكون قد استقاها من املتلقي هو مقياسها،
  .املختلفةأثناء قراءاته املتباينة يف النصوص األدبية 

أن " ـاألدب من خالل مفهومه هذا وذلك العتقاده ب خوقد أقام صلة بني التطور األديب، وتاري
 إىلاليت ينجزها املتلقي عرب التاريخ إمنا تؤدي ) الفهم(، وتراكمات عة التفسريات اليت ترافق األعمالجممو
ضرورة حتقيق التوافق  إىلووعيا منه بضرورة فعل الفهم يف هذا التطور نراه يدعو ... ر النوع األديبتطو

  .)3("، والتطبيقالفهم، والتفسري: ةبني أفقي املاضي واحلاضر لكي حتقق بذلك ومن جديد الثالثية التأويلي
                                                

  .134ص  ة التلقي، املرجع السابق،األصول املعرفية لنظري ،عودة خضر ناظم - )1(
  .45ص  ،مرجع سابق موسى صاحل بشرى، نظرية التلقي، -)2(
  .140ص  ،املرجع السابق عودة خضر ناظم، -)3(
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لكها املتلقي عن اجلـنس األديب  التجربة القبلية اليت ميت: وأفق التوقع يتكون من ثالثة عوامل أوهلا  
 .العمل اجلديد معرفتها فترضيشكل األعمال السابقة وموضوعاا واليت : ثانيها العمل إليهالذي ينتمي 
والواقعيـة   ة من جهة وبني العامل التخييليي، واللغة العلميف املقابلة بني اللغة الشعرية فيتمثل: أما آخرها

  .اليومية من جهة ثانية
املعىن وتشكله داخل هذا  ءأن بنا -موضوع أفق التوقع   عن يف سياق احلديث - إلشارةاوجتدر   

املفهوم يتم من خالل التفاعل الذي حيدث بني تاريخ األدب، واخلربة اجلمالية اليت اكتسبها املتلقي عـرب  
ـ   وصتعامله مع النص ت تنـتج  وبواسطة فعل الفهم ، وكنتيجة لتراكم التأويالت املختلفة مبـرور الوق

قياس تطور األنواع األدبية عرب العصور  خالهلان مالسلسلة التارخيية لفعل التلقي واليت يستطيع الدارسون 
اليت قصد ا ياوس خمالفة األفق النصـي للتجـارب   ) خيبة اإلنتظار(إن حلظات اخليبة ذلك ف إىلإضافة 
وإن التطـور يف  " ،حلظات تأسيس األفق اجلديـد حلقيقة ، إمنا هي يف ايري القبلية ألفق انتظار املتلقيواملعا

  .)1("استبعاد ذلك األفق وتأسيس األفق اجلديدبالفن األديب إمنا يتم باستمرار 
ون سوجد الدار وخالصة القول يف نظرية التلقي عند ياوس أا وضعت بعض املبادئ األولية اليت  

يأيت على رأسها ما مفـاده أن العمـل    دب،منهج من مناهج تاريخ األ يأ هلا فيما بعد أا ضرورية يف
املتلقي حيـاول  يكون فيها بني يدي  إال يف اللحظة اليت ة له،يقيومهما كان جنسه فإنه ال قيمة حق األديب

  .فهمه، وقراءته لكن ليس قراءة استهالكية بسيطة وإمنا قراءة فعالة ومنتجة
أصول، ومرجعيات فيما سبقه، فكـل  إضافة إىل أن أي عمل ال يأيت من فراغ بل ال بد له من   

وهو يوجه إىل مجهور مسلح بال شك مبرجعيات، ومعايري اكتسبها  ،نص جديد هو نص قدمي بالضرورة
  .عن طريق تعامله مع نصوص أخرى

وبذلك فإن الفكر النقدي لياوس هو يف احلقيقة تطوير موعة من األفكار استنبطها من فلسـفة    
ار أسـئلة  تلقي الذي يطرح باسـتمر ر كبري وهو املثخيضع ملؤ"ع األدبية حسبه وإن تطور األنوا .التاريخ

احلاجة الضرورية إىل تاريخ ) أفق االنتظار(وقد بني ياوس من خالل مفهومه  متجددة عن العمل األديب،
  .)2("أديب يستثمر األفكار املطروحة حول تلقي األعمال األدبية
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  :مفاهيم إجرائية: نظرية التلقي:املبحث الثاين
I- جتديد تاريخ األدب من خالل أفق التوقع: هانز روبرت ياوس.  

II- إدراج املتلقي يف بناء املعىن األديب: فولفغانغ آيزر. 
هذا الناقد األملاين الكبري هو القطب الثاين لنظرية التلقي إذ ساهم بشكل كـبري يف نشـأا إىل      

لكن ذلـك ال ينفـي    ،مل يسلك اجتاها فلسفيا، أو تارخييا مثله جانب ياوس رغم اختالفه عنه يف كونه
ستنبط مفاهيمه اإلجرائية اخلاصة فقد اتكـأ  يى ا أفكاره، وطورها لداعتماده على مرجعيات عديدة غ

استنطاقه بعض مفـاهيم الفالسـفة   على إنتاجات األلسنية، وأفاد من مفاهيم األنتروبولوجيا، إضافة إىل 
  .هم انغاردنالظاهراتيني ومن

واختالف اجتاهه عن اإلجتاه الفلسفي التارخيي لياوس ال يعين بـأي حـال تعـارض األفكـار       
بل العكس هو الصحيح إذ سامها جنبا إىل جنب يف التقعيد هلذا املنـهج اجلديـد،    ،واملنطلقات بينهما

لالحقـة لـه حيـث     سبيله ليعرف طريقه إىل نظرية األدب مثل غريه من النظريات السابقة، وارييستو
على مبادئ املقارنة البنيوية، والتشديد على فعل املتلقي يف قضيتني أساسيتني مهـا   االعتراض:" مجعهما

تـاريخ  ( و،)نظريـة األدب (وقد ركز ياوس جهـده يف مراجعـة   ) بناء املعىن( و) تطور النوع األديب(
خاصة منه بطـرق قـراءة النصـوص     يضاف إليها عناية )1("بقضية بناء املعىن يزر يعىنآوكان ).األدب

  .وتفسريها
ـ قضية التأويل الكالسيكي حيث رأى أنه مل يعد صاحلا لتحقيق املقار وقد تعرض آيزر إىل   ات ب

اجلديدة للمعىن شأنه يف ذلك شأن النقد البنيوي الذي سقط حسب اعتقداه يف مصيدة هذا النوع مـن  
آة عاكسة للقيم السـائدة يف  ة حينما يعدها جمرد مرالتأويل الذي كان حيط من قدر األعمال الفنية خاص

هـرا حسـيا   ظوهذا األمر فيه ما فيه من حماكاة للمفهوم اهليجلي الذي يرى يف العمل الفين م عصرها،
عـايري  املوللفكرة بينما أوجد الفن املعاصر وضعية جديدة مت التركيز فيها على التفاعل القائم بني النص 

  .)2(وميوالت  القارئ من جهة أخرى ،احمليطة من جهة االجتماعية، والتارخيية

                                                
 .147ص  املرجع السابق، -)1(
  .48ص  ،املرجع السابق ،موسى صاحل بشرى -)2(
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ويف سياق اهتمامه بقضية بناء املعىن، وإعادة إنتاجه حتدث آيزر عما أمساه مبفهوم الفجـوات أو    
ب من القارئ القيام ببعض اإلجراءات ألجل لاليت تشتمل عليها بنية كل نص وتتط Lacunasات غرافال

 ،وهذه اإلجراءات ال حتيل املتلقي إىل مراجع خارجة عن النص مع النص، وحتقيق التفاعل اجلمايل ملئها،
ن مفهوم الفجوة حتمي وذلك يف اوذا ف ،وإمنا تعيده إىل مقاربة التفاعل بني بنية النص وبنية الفهم عنده

البنيـة األساسـية   بعد تشـكل   ،كل النصوص حيث يظهر يف مستوى كل من املوضوع أو األفق معا
حيثما صار جزء :"ويشرح روبرت هولب كيفية تكون هذا املفهوم اإلجرائي فيقول أنه للعمل،والنهائية 

خاو مـن  ما موضوعا فإن اجلزء السابق له ال بد أن يفقد صلته املوضوعية وأن حيول إىل وضع هامشي 
ملوضوعي كن للقارئ أن يشغله، وعادة ما يشغله حىت يستطيع التركيز على اجلزء اميالناحية املوضوعية، 

  .)1()اجلديد(
وعلى ما يبدو فإن آيزر استند إىل بعض معطيات األلسنية يف صياغة مفهومه هذا خاصة مع إميانه   

  .وهي منفردة بل يتشكل من خالل اتصاهلا ببعضها البعض ،بعدم إمكانية وجوده يف جزئيات النص
فيما أمساه بالقارئ الضمين، يتمثل  جرائي آخر إىل جانب مفهوم الفجوة،جاء آيزر أيضا مبفهوم إ  

القارئ املضمر الذي يستطيع الباحث مقابلته بأفق االنتظار أو األفق التارخيي لدى ياوس وهذا القارئ  أو
ميثل قمة ما جاء به من مفاهيم إجرائية وقد قام بتمييزه عن غريه من القراء اآلخرين الذين جـاءت ـم   

القارئ املثايل الذي ابتدعه فيش، والقارئ  واجلامع مليشيل ريفاتري،لقارئ ات البنيوية، واألسلوبية كءاارالق
حيث رأى أم يعربون عن وظائف جزئية عاجزة حىت عن وصف العالقة  ،وغريهم من القراء... املعاصر

على عكس قارئه هو، إنه الوحيد املؤهل حسب رأيـه   استحدثت بني العمل، واملتلقي له، اجلديدة اليت
ع ذلك ليس قارئا حيـا  بالتايل حتقيق العملية التواصلية، لكنه مجديد، و نم وإعادة إنتاجهلقراءة النص، 
ـ اجيسد التوجيهات الداخلية لنص " نه جمرد تصورا من حلم ودم، يتـيح هلـذا األخـري أن     يلتخيل لك

م إن القارئ الضمين هو تصور يضع القارئ يف مواجهة النص يف صيغ موقع نصي يصبح الفه(...) يتلقى
  .)2("بالعالقة معه فعال

وحتقيق  ،اول أن جيعل لنفسه وظيفة يف فهم األدبإن هذا القارئ ليس عاديا إذن بل إنه قارئ حي  
ولعل أمجل تعريف هلـذا  تفاعل مجايل بني النص واملتلقي،  استجابات فنية لتجاربه من أجل الوصول إىل

مدرجا داخل النص ولكنه دور  اليا،يشخصا خليس :" فه بأنهإذ عر ،القارئ هو تعريف صاحبه نفسه له

                                                
  .148ص  ،مرجع سابق هولب روبرت، نظرية التلقي، -)1(
  .51ص  موسى صاحل بشرى، املرجع السابق، -)2(
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ويستطيع كل قارئ أن يتحمله بصورة انتقائية وجزئية، وشرطية، ولكـن هـذه    ،مكتوب يف كل نص
  .)1("الشرطية ذات أمهية قصوى لتلقي العمل

 متثلـه  يرى آيزر أن لكل نص أديب مرجعيات خاصة يف إمكان املتلقي املسامهة يف نشـأا عـرب    
، ومـن  ولكن بطريقتها اخلاصة ،لبحث عنهااوقد حاولت البنيوية من قبل  من داخل النص،للمعىن الكا

بينما سعت مجالية التلقي إىل الكشف عن تلك املرجعيات لكن من خـالل   خالل مادة اللسان أو اللغة،
من  وألجل ضبط هذه األخرية أوجد آيزر جمموعة من املفاهيم رأى أنه ،عالقة قابعة داخل اخلطاب نفسه

هو عبارة عـن جمموعـة مـن    السجل و: شأا اإلسهام يف إعادة إنتاجها،وتكوينها وهذه املفاهيم هي
اليت تتكون من اإلجراءات املقبولـة، أي جمموعـة    واإلستراتيجية. الضرورية لقيام وضعية ما االتفاقات

املتلقي، إضافة إىل مسـتويات  و ،)املؤلف(مرافقة التواصل الذي يتم بني الباث  من القوانني اليت ال بد هلا
املعىن اليت أكد من خالهلا أن املعىن ال يتبدى للقارئ دفعة واحدة وإمنا عرب مسـتويات وذلـك بفعـل    

وآخر هذه املفاهيم هي مواقع الالحتديد اليت تؤجل عملية التواصل مـع   ،به اإلدراك اجلمايل الذي يقوم
عد ولكن ليس بطريقة تلقائية كما كان يعتقـد انغـاردن   ليقوم املتلقي مبلئها فيما ب ،النص لبعض الوقت

ر املتلقي خالهلا سجل النص مدعما إياه خبربتـه اخلاصـة مـع فهـم     ضوإمنا عرب سلسلة إجرائية يستح
  .النصوص
وذا يستطيع القارئ أن يستخلص من خالل هذه اإلطاللة املوجزة على الفكر النقدي عند آيزر   

تبيان كيفية بناء املعىن األديب من خالل جمموعة األفكار اليت صاغها والـيت  أنه كان حياول دائما شرح، و
وليساهم بـذلك   إلشارة ليضفي عليها مصداقية أكثر،كما سبقت ا عمها بعدد من املفاهيم اإلجرائية،د

لعنصر لطاملا غيب يف النظريات السابقة على الرغم من كونه عنصرا من  االعتباروبشكل أكرب يف إعادة 
ال ميكن عزهلا عن بعضها البعض وإال تعطلت العملية  اصر العملية التواصلية ذات األقطاب الثالث اليتعن

  .املتلقي(إليه املرسل)/الرسالة(النص )/الباث(وهي املرسل . التواصلية
  
  
  
  
  

                                                
  .164ص  ،املرجع السابق عودة خصر ناظم، -)1(
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  .نظرية التلقي يف النقد العريب احلديث: املبحث الثالث
نظرية األدب، سرعان ما خرجت من بني أحضان األدب  إن نظرية التلقي هي جزء ال يتجزأ من  

ان هلا أمام نظريات األدب األخـرى،  األملاين الغريب لتشق طريقها إىل آداب العامل األخرى باحثة عن مك
حيث أنه وبعد سنوات من ظهورها، وتطورها حطت رحاهلا بني ثنايا األدب العريب الذي عـرف هـو   

من ورائها أصحاا إىل اإلجابة عن األسئلة الكثرية  ىناهج النقدية اليت سعاآلخر الكثري من النظريات، وامل
لكنها فشلت يف الوصول ولو إىل إجابة صحيحة،  ،اليت كان يطرحها النص األديب لكن العريب هذه املرة

  .عنصر من عناصر العملية التواصلية يومقاربة سليمة ال تغفل أ
البنيوية من قبل فقد عرفت هذه النظرية كيـف   وكدالك ذا فكما وصلت املناهج السياقية،و 

لكـن   النقاد العرب كما تلقوا ما قبلـها، إذ تلقاها  رى إىل ساحة الدرس األديب العريب،تصل هي األخ
تلقيهم هذا كان يشوبه نوع من احلذر اجتاه هذا الوافد اجلديد الذي انطلق من جانب طاملا أمهل من قبل 

النقديـة الوافـدة    لالجتاهاتجود مالحظة عامة حول طبيعة تلقي النقاد العرب أال وهو املتلقي، رغم و
تقدمي مجلة من اآلراء النقديـة الـيت تنتمـي إىل    "إذ لوحظ أا ال تتعدى  ،إليهم من الغرب بصفة عامة

اهـات  إىل اجت تمينحمدد منها، أو رمبا التعامل مع آراء ت الجتاهاجتاهات نقدية عدة على الرغم من تبنيها 
       .)1("وتقدميها كما لو أا منهجيـة واحـدة منسـجمة    ة واحدة،يف منطلقاا يف دراسمتعددة ومتباينة 

                                                                                   
ها ما بني البنيوية، وهذا ما تبدى جليا يف الدراسة اليت أعدها الدكتور حممد نسيب واليت مجع في  

بـني   "خلطيئة والـتكفري "والتفكيكية إضافة إىل الدكتور عبد اهللا الغدامي الذي مجع يف كتابه املوسوم با
  .بعض املناهج النقدية املتباينة كالبنيوية، والتفكيكية، ونظرية التلقي

 النعـدام اجـع  ق كتبهم ا تظل حبيسة التنظري وهـذا ر بوحىت تلك املالحظات واآلراء اليت تع  
واليت نتجت بالضرورة عما يقـوم  )2("جمانية التنظري"جماالت تطبيقها مما أوقع النقد العريب يف أزمة تسمى 

                                                
 ،احلديثم، عامل الكتب 2004، ه1425ث، طبعة د العرب يف قراءة النص الشعري احلدياجتاهات النقا ،عبابنة سامي -)1(

  .400ص 
 .400ص . املرجع السابق -)2(
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النقاد به من نقل حريف ومباشر للنظريات الغربية دومنا تغيري أو حتوير أو استفادة منها يف قراءة النصوص 
  .األدبية العربية

 كون ظروف التلقي ذاا وضعتهم أمام ترسانة هائلـة مـن   يضاف إىل ذلك أمرا آخر يتمثل يف  
ا والبحـث  ة هلاملناهج النقدية املكتملة ترافقها ترسانة أخرى من املصطلحات اليت حتتاج بدورها إىل ترمج

  .عن مقابل هلا يف اللغة العربية
ج مـن  وكل هذه املالحظات تنسحب على تلقيهم لنظرية التلقي أيضا حيث ال خيلو هذا املنـه   

  .ةيالعرب دبيةاألبعض املشاكل على الساحة
وقد تعرض الدكتور عبده بدوي باحلديث عنها وذلك يف مقال نشرته جملة املعرفة السـورية يف  

أكد من خالله أنه أي منهج التلقي ال  )1(1994ديسمرب من سنة  لشهر كانون األول، 275عددها رقم 
صادر، واملراجع اليت تقدمه بصورة جليـة للقـارئ العـريب    فقرا يف امل -ورغم جهود النقاد-زال يعاين 

ضبط يف املصطلح الذي من شأنه أن ينعكس سلبا علـى تلقـي   إضافة إىل ال ،هف لكل ما هو جديداملتل
واملتمثـل حسـب    جتاه، لكن عبده بدوي قام بتصحيحه، ليشري إىل سبب ذلـك، القراء العرب هلذا اال

وليس عن اللغة  عن اللغة اإلجنليزية أو الفرنسية،لته إمنا كانت تنقل إما اعتقاده يف أن كل الكتب اليت تناو
عن األملانية مباشرة  االستقبالمل يترجم حىت اليوم شيء يتعلق بنظرية " األم هلذا املنهج وهي األملانية حيث

  .)2(رغم وجود عشرات بل مئات املختصني يف األدب األملاين القادرين على القيام بذلك
وغريها مل متنع من ظهور عضلة لكن هذه امل. األمر األخري يؤدي بالطبع إىل الكثري من اللبس وهذا  

بعض احملاوالت اجلادة من نقادنا العرب من أجل تقدمي هذا املنهج وتطبيقه يف أحسن صورة، يأيت علـى  
  .رأسهم عبد اهللا الغدامي الذي يسعى سعيا حثيثا من أجل الوصول إىل ذلك اهلدف

كنا قدميا نقول : " وبفعل القراءة وهذا ما يوضحه قوله ،أبدى اهتماما خاصا بعنصر القارئكما   
ذا سرق املعىن من بطن الشاعر، ووضعه نارا حارقـة يف بطـن   هإن املعىن يف بطن الشاعر غري أن زماننا 

لقـارئ  وباستفاضة عن عنصـر ا )  تأنيث القصيدة والقارئ املختلف(فقد حتدث يف كتابه  )3("القارئ
املتلقي مشريا يف الوقت نفسه إىل ذلك التحول يف االهتمام الذي طرأ على الساحة األدبية حيـث نقـل   

ـ  ،االهتمام من املبدع إىل القارئ كما مت تغيري السؤال الذي كان يطرح على تلك الساحة ان فبعدما ك
النقدية منذ ما يسمى مبا بعد  إن املتأمل للنظرية:"يقول يف هذا السياق سؤال القراءة صار سؤال القارئ،

                                                
  .31ص  ،مرجع سابق يف القراءة والتلقي، حبوث ،أوتان ميشر هالني فريناند، شوير فيجن فرانك، -)1(
 .103ص  ،املركز الثقايف العريب ،1999، الطبعة األوىل ف،، تأنيث القصيدة والقارئ املختلحممد الغذامي عبد اهللا -)2(
 .147ص  املرجع نفسه، -)3(



 الل المجالس األدبیة في الجاھلیة وصدر اإلسالمعملیة التلقي من خ

 35

احلداثة ال شك يالحظ أن السؤال الذي تطرحه قد تغري فلم يعد النقد يسأل ذلك السؤال القـدمي مـن   
وذلك منذ أن استحوذت نظرية القراءة على املناهج  ،القارئ؟ بل صار يطرح سؤاال آخر هو ما القارئ؟

  .)1("جنم البنيويةأفول  النقدية واعتلت عرش النقد األديب احلديث وذلك بعد
أسيمة درويش هي األخرى حاولت تطبيق هذا املنهج على نص شعري عريب هو قصيدة علـي    

  ."هذا هو امسي "املوسومة بـ) أدونيس(أمحد سعيد 
اءة صحيحة ولعل اجلديد يف عملها هو استعانتها مبفهوم التأويل عله يساعدها يف الوصول إىل قر  

مبثابة مرحلـة أوليـة   األوىل كانت : حيث قسمت حتليلها إىل مرحلتني اثنتنيللنص الذي تتعامل معه، 
وصفية، ظاهراتية تتبعت من خالهلا التشكالت اللغوية، والظواهر األسلوبية يف القصيدة وأمـا الثانيـة   

  .والظواهر أيضاالتشكالت، فكانت دالئلية اعتمدت على التأويل الذي استند بدوره إىل 
نظرية التلقي يبدو لدراسة التطبيقية السالفة الذكر سيالحظ أن متثل املؤلفة للارئ واحلقيقة أن الق  

باإلضافة إىل أنه ال يشري إىل اإلكتمال املنهجي من الناحية التطبيقية مما جعل من عملها  ناقصا وحمدودا،
  .)2(، وليس تقعيدا ملنهجيوجمرد جهد شخص ،عمال تأويليا بالدرجة األوىل

 " الشـرع  يعل"وهو  املوضوعاآلخر اإلدالء بدلوه يف هذا هو ناقد عريب حاول  امف إليهايض  
سلك فيها منحى تأويليا تبـدى   ،"القراءة إستراتيجية"الذي أراد تأسيس اجتاه يف القراءة من خالل كتابه 
ني فقد قام من خالهلا بعقد الصالت ب "أمشاط عاجية"جليا يف قراءته لقصيدة حممود درويش املعنونة ب

وإذا كان يل عزاء يف :" حيث يقوليشري إليه هو كمتلق لنصه الشعري،  وبني ما ،الرؤية الفكرية للشاعر
تعاملي مع نصوص درويش، ونصوص غريه من الشعراء العرب املعاصرين فهو حامل يف هـذه املتعـة   

ري مـن  وإمنا يف الكشف عن الكـث   الكشف عن مكنون هذه النصوص فقط،اخلاصة أستشعرها ليس يف
  .)3("األفكار والرؤى اليت أحسها يف داخلي أيضا

كما أكد أن الصورة الفعليـة   الفكرية، واألدبية، العملية ملتلقي يف صلبلقد وضع على الشرع ا  
للنص األديب ال تتشكل إال بتعاون كل من املؤلف، والقارئ يضاف إليهما األعراف اللغوية واألدبية لدى 

  .)4(إال جبهد القارئ، ووعيه، وإدراكه أيضا -حسبه–ال يقوى على التجسد  فالنص املقروء ،كل منهما

                                                
 .384ص  ،مرجع سابق عرب يف قراءة النص الشعري احلديث،اجتاهات النقاد ال ،عبابنة سامي -)1(
 .398ص  املرجع نفسه، -)2(
 .الصفحة نفسها املرجع نفسه، -)3(
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جند نقادا آخرين أعدوا هم أيضا حبوثا ودراسات حول املفاهيم وإىل جانب هؤالء النقاد الثالثة،   
، صالح تعبد الفتاح كليطو، كمال أبو ديب، شكري املبخو: النظرية، واإلجرائية لنظرية التلقي ومنهم

  .، وغريهمرامت الصكفضل، ح
ولعل القارئ جيد للنقاد العرب عذرا يف ذلك يتمثل يف وجود اختالف كبري يف الظواهر األدبيـة    

إضافة إىل ما يتطلبه ذلك من اإلقـرار  ، ساقهانآلليات معقدة حتكم أ هاخضوعوالثقافية بني اتمعات و
املشاكل اليت تعاين منها هذه النظريـة  يف وجود كل تلك ضري بنسبة صالحية الظواهر للتطبيق لذلك ال 

  .بني ثنايا األدب العرب الغريب عنها من حيث لغته، وطبيعته
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  :خالصة
وخالصة القول يف هذا املنهج النقدي اجلديد أنه عرف كيف يفرض نفسه على الساحة األدبيـة  

ء السابقة أو املعاصرة له، وبذلك بفضل األشواط النقدية العاملية متاما مثل غريه من االجتاهات النقدية سوا
الكبرية اليت قطعها أصحابه يف سبيل تشييد مجالية جديدة وخاصة لتلقي األعمال الفنية عامة وذلك مـن  

  .ية اليت كانت األصل األول الذي تفرعت عنه هذه النظرية تاة الظاهرفخالل االستعانة مبعطيات الفلس
 سـيول  ليت غمرـا حتويلها االهتمام إىل تلك الثنائية التواصلية ا ولعل أهم شيء حيسب هلا هو  

يف طي النسيان وهي ثنائية النص واملتلقي، فقد صريت الذات املتلقية  بقتها، فأهلا السابقة املناهج السياقية
، ىنر الذي أدى إىل تعدد وجوه املعإلدراك معا، األماقادرة على إعادة إنتاج النص عن طريق فعل الفهم و

، قادرا على الدميومـة  -أي املعىن -تفسريات والتأويالت للنص الواحد مما جعله لوتنوعها بفعل تعدد ا
  .قاء بواسطة احلوار املستمر والناشئ بفعل التلقي والقراءة وبني بنية النص وبنية التلقي معا بوال

وقامـت بتوظيـف   ) يةتاالظاهر( ولئن كانت هذه النظرية قد استعانت مبفاهيم الفلسفة الذاتية  
حاالت االنقياد الالواعية للنص املتمثلة بقراءات احلدس من :"معطياا ، فإا قامت يف اآلن نفسه بإقصاء

يف التفاعل مع بنية النص، وبدت اجلمالية تغييبا متعمدا ملسارات الذات واملوضوع ... خالل فعل الفهم 
  .59)"وعي النص ووعي القارئ(عي املتضافرة إلنتاج نص جديد تتجلى فيه أشكال الو) الظاهرة(

وأخريا ال بد من اإلقرار مبا كان هلذه النظرية من التأثري الكبري على الطريقة اليت صارت توجه ا   
الدراسات األدبية منذ السبعينات وحىت اليوم، وهذا ما جعلها جزءا ال يتجزأ من نظرية األدب، لكن ال 

انت وال تزال تعاين نوعا من الركود يف املدة األخـرية نتيجـة   عاف بأا مفر يف الوقت نفسه من االعتر
اليت استكشفتها لتحليل األعمال األدبيـة مل تثبـت   إضافة إىل كون الطرق  ،لندرة التنظري هلا من جهة

، حيث يالحظ أن رحلة القراءة ، والتحليل ، بل العكس هو الصحيحها دوما وكما كان يتوقع منهافعاليت
منعطفـات بـل وايـات     اىل جرائية كثريا ما كانت تؤديإلاملنهج، وخطواته اعطيات هذا حسب م
  .مسدودة
لكن ومع ذلك تبقى نظرية التلقي حماولة جادة استحدثت من أجل جتديد تاريخ األدب، وحماولة   

 طاملـا  دبية، وبالتايل اإلجابة عن األسئلة الـيت للوصول إىل مقاربة نقدية صحيحة وسليمة لألعمال األ
                                                                                                                             .القدمي وإىل يومنا هذا مند يف ميدان األدب تطرح
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اليوم الشك سيالحظ أن عنصـر   إىلاملتأمل هليكل العملية النقدية ومنذ أقدم العصور  إن
ارا فيها على اعتبار كونه أحد عناصر العملية التواصلية اليت هي بدورها مدار العملية قان ك املتلقي

خران ومها املبدع والنص وتأسيسا على ذلك ليس مـن الصـعب   العنصران اآل إليهاألوىل يضاف 
 على حداثتها وبني النظرية النقدية العربية القدمية، وإن كـان  التلقيجسر تواصل بني نظرية  إنشاء

ن هذا املصـطلح  أليف هذه الفترة مبكرا نوعا ما  احلديث عن مصطلح املتلقي ، واملبدع، والنص 
مرحلة النضج بعد حيث كان سامعا يصغي إىل القصائد اليت كـان الشـعراء    ىلاخاصة مل يصل 

دب العاملي حيث كان للعـرب يف  حلقة من حلقات النقد يف سلسلة األ فاألدب العريب. ينشدوا 
اجلزيرة أدب مثل غريهم من الشعوب واألمم وكان هذا األدب بالطبع موجها جلمهور مـن  شبه 

الناس اشتهر بالفصاحة والبالغة إضافة إىل شغفه بسماع كل ما هو مجيل من شعر أو نثر لـذلك  
أو السامع وجيعلونه يف  يقلالقول بأن العرب  يف جاهليتهم كانوا يهتمون باملت ليس من اخلطأ أبدا

 إىلسينتهي به البحـث   إذ األدبالباحث يف هذا  إليهتبة األوىل من اهتمامهم وهذا ما سيصل املر
تاريخ األدب اال  وجود ظاهرة الفتة للنظر يف النقد العريب القدمي الذي وإن كان متقدما نوعا ما يف

منصـرفة إىل   كانت العنايـة ه إذ سالسامع كان أكرب من االهتمام باملبدع نف /أنٌ االهتمام باملتلقي
ـ ومحله على اعت كيفية اليت تسمح للمبدع بإحداث األثر املطلوب يف خماطبهالبحث عن ال اد مـا  ق

ودليل هذا كثرة تقدميهم للتصوير احلسي للصورة يف الشعر ألن تأثريها أكـرب يف نفسـية   1".يقوله
كتابـة  لجـاهال ل على السماع فاجلمهور املتلقي آنذاك كان أغلبه  االسامع الذي كان يعتمد كثري

ومادام األمر هكذا فـإن مصـطلح    أن يكون التلقي العريب يف أغلبه مساعيا شفويا  عجباللذلك 
أشد داللة على احلال السماعية للشعر من مصـطلحات أخـرى   " املتلقي يف هذه احلالة سيكون

كمصطلح القارئ، والسامع بوصفه مصطلحا شامال تنضوي حتته أمنـاط التلقـي الشـفاهية أو    
يح أشعارهم نقرأينا الشعراء اجلاهليني يهتمون بت نالذلك العجب  2".السماعية فضال عن القرائية

منهم من كان ميكث احلول  أنحىت  إيقاعحلة، وبأمجل  أىأذن املتلقني آنذاك يف  إىلتصل  ىتح
زهري  أسهمرعلى لنسبة لعبيد الشعر الذين يأيت ع قصيدة واحدة كما هو الشأن   بايف  ابدا كامال 

                                                
  84م ص 1999اجلامعية نظرية اإلبداع يف النقد العريب القدمي اجلزائر ديوان املطبوعات  : هين عبد القادر - 1
                                                                                     .59موسى صاحل بشرى نظرية التلقي مرجع سابق ص  - 2
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القصيدة الواحدة مما  إنشاءنه كان ميضي العام من أجل أسلمى الذي تذكر الروايات حوله  أيببن 
  .ولياتئده باحلجعل الرواة يسمون قصا

تلـها املتلقـي   حيللمرتلة الـيت   إالذلك  اليفعلووغريه من عبيد الشعر ما كانوا  ازهري إن
العنصـر بـل    ـذا العرب قدميا كانوا يهتمون ألشعارهم يف نفوسهم وهذا دليل قاطع على أن 

  .يني كثريةمرتلة قد تفوق مرتلة املبدع نفسه يف أحا رتلونهوي
اليت كانت مبثابة ديوان حيام لذلك نراهم  أشعارهميقرأون  كيف وقد عرف العرب أيضا

ن كانت معانيها، ونقدها أيضا، وا إىليتسابقون من أجل تلقيها وفهمها ، وفك طالمسها للوصول 
الذي أراده الشـاعر مـن    القصديالبحث عن املعىن  ىوال تتعدقراءام تلك سطحية وحرفية، 

يقول النص مامل يقله ويؤوله كيـف   أناملتلقي يف  للقارئاحلرية التامة  إعطاءخالل شعره ذاك مع 
قارئ مـن  ال بينهما يت وهذا .طبيعة العصر الذي عاشوا فيه  إىلشاء وشاءت أهواؤه وذلك بالنظر 

خالل األحكام النقدية اليت وصلت إلينا واليت تبني كيف نشأ نقدهم وكيف كان هينـا ويسـريا   
  .ا متخض عنهيتم روح الزمان واملكان الئوفوق ذلك مرجتال ليال

يلحظه القارئ من خالل أشياء كثرية قاموا ا رمبا عـن   لتلقي املتواصل ألشعارهم وهذا ا
يال للدارسني والنقاد على أم احتفوا بتلقي أشعارهم ومساعهـا يف  غري قصد منهم لكنها تظل دل

أطوار ذيب الشعر، ويف اختيار املعلقات وتعليقها على الكعبـة  " كل وقت وحني فهو يوجد يف 
ويف حكم ربيعة .. ويف حكومة أم جندب بني امرئ القيس وعلقمة، وحكومة النابغة بني الشعراء 

ـ خبل السملان واقبن حدار االسدي على الزبر ويف   1"...تمعدي وعبدة بن الطبيب وعمرو بن األه
عنصـر   أنالالحق من الدراسة االقتراب منها ليتبني كيـف   زءغريها من األمور اليت سيحاول اجل

ع القصائد على الـرغم مـن   املتلقي كانت له مكانة اليستهان ا متاما كالشاعر الذي كان يبد
ذلـك ال مينعنـا مـن     أنكان النقد فيها ما يزال رضيعا يف املهد إال ا يف فترة زمنية ودكوم وج

 املعاصرةالنظرية  ةعلى الرغم من إغفال الدراسات النقدي اإلشارةكما سبقت به باحتفائهم  رارالقا
   .صولور نظرية غربية من حيث النشأة واألديب العريب يف ظهلدور النقد األ

  
  

                                                
  .21قدامة بن جعفر، نقد الشعر حتقيق حممد عبد املنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان، ص - 1
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  :املبحث األول
  .العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالممكانة الشعر عند -1
  . يف النقد العريب القدمياخللفية االجتماعية لعملية التلقي -2

مكانـة   نظرة خاطفة أوال على إلقاءقبل البدء يف تفصيل احلديث عن هذا املوضوع ارتأى البحث 
  وهي  بإنشاده ةقعابالشعر يف نفوس الناس يف القدمي واليت جعلت جمالسهم، ومنتديام كلها 

  .ى ا مبدعهظة اليت ال تقل عن تلك اليت حيقورمفيها املكانة امل املتلقينفسها اليت جعلتهم يولون 
  :اإلسالممكانة الشعر عند العرب يف اجلاهلية وصدر -1

 _قبله وبعـده _ة جدا مل يصلها أي فن أديب غريه علقد احتل الشعر يف اجلاهلية مكانة رفي
منه ديوام الوحيد الذي مل  ا يف نفوس الناس وحسبه يف ذلك أم جعلواحيث استأثر باملرتبة العلي

، ومل تكن الكتابة فيهم إال ألهل احلرية ومن تعلم منهم، نيكانوا أمي:" يكن هلم غريه، خاصة وأم
فإمنا حفظت مآثرها وأخبار أوائلها ، ومذكور أحساا ، ووقائعها ومستحسن أفعاهلا ، ومكارمها 

  1".لته الرواة عن شعرائهانقل فيها ويذي قبالشعر ال
حساب واألنساب الرفيعة، ألواحلقيقة أن حاجة العرب إىل الغناء مبكارم األخالق وحفظ ا
لشعر بعدما كانوا يعتمـدون  واملآثر اخلالدة هي اليت دفعتهم إىل هذا الفن األديب البديع أال وهو ا

الذي مثلته اخلطابة  أحسن  ملرتبة الثانية بعده وهو النثريف اخر املوازي له والذي يأيت آلديب االفن األ
، وذلك يف كالم له حـول نشـأة   ًالعمدةً هيف كتاب ر أشار إليه ابن رشيق القريواينممتثيل وهذا األ

فاحتاجت العـرب إىل الغنـاء مبكـارم     اورنثم هوكان الكالم كل:" الشعر ومربراته حيث يقول 
، وأوطاا النازحة وفرسـاا األجمـاد ومسحائهـا     مها الصاحلةأخالقها وطيب أعراقها وذكر أيا

أبناءها على حسن الشيم ، فتومهوا أعاريض جعلوها موازين جواد لتهز أنفسها إىل الكرم وتدل ألا
   2".به أي فطنوااالكالم فلما مت هلم وزنه مسوه شعرا ألم قد شعرو

                                                
طبعة العـايل  مي الطبعة األوىل ثأمحد مطلوب وخدجية احلدي حتقيق د’ الربهان يف وجوه البيان: ابن وهب - 1

 .167بغداد ص 
حتقيق النبوي عبد الواحد شـعالن الطبعـة األوىل    ’الشعر ونقده العمدة يف صناعة:القريواين ابن رشيق  - 2

 18ص.2000
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فري اليوم فهو املتحدث بلسان قومه وهو وتأسيسا على ذلك صار املبدع هلذا الفن مبثابة الس
راضهم يف كل األحوال وينصرهم ظـاملني أو مظلـومني   اطق الرمسي عنهم، الذي يذود عن أعالن

  :يقول أحد الشعراء معربا عن هذا
  أرشد ةإن غوت                 غويت وإن ترشد غزي ةوما أنا إال من غزي

الشاعر يف القبيلة كميالد صيب فيها،  يكون ظهورأن –واحلال كما نرى  -لذلك العجب
اف القـادمني إليهـا   ضي، وتستقبل األةكما العجب أيضا أن نراها تقيم األفراح، وتصنع األطعم

ئتها مبيالد سفريها لدى العامل الواقع خارج حدودها مبا فيه من قبائل صديقة أو عدوة يقـول  نلته
فيها شاعر أتـت القبائـل    غبن ايف اجلاهلية، إذ كانت القبيلة." ابن رشيق القريواين يف هذا السياق

الرجـال،   اشرتبوي وصنعت األطعمة واجتمع النساء يلعنب باملزاهر كمايصنعون يف األعراسفهنأا،
آثرهم ، وإشادة بذكرهم، وكانوا ال ملب عن أحسام، وختليد ذراضهم، ووالولدان ألنه محاية ألع

ذا القول ميكن للقارئ ختيل الـدور   1".فيهم، أو فرس تنتجيهنئون إال بغالم يولد، أو شاعر ينبغ 
  .قبيلته أفراداألخالقي ، واالجتماعي الذي يضطلع به الشاعر واملكانة املرموقة اليت حيتلها يف نفوس 

ما دام املقـام مقـام    إيرادهايضاف إىل هذا األمر أمور أخرى تؤكد هذه املكانة البد من 
من شأم آنا، واحلط مـن   واإلعالءحد الرفع من قدر أناس  إىلحديث عنها، فقد وصل الشعر 

انا أخرى ، وأمثلة هذا كثرية جدا يف تراثنا القدمي نقتطف منـها  منازهلم أحي وإدناءين ، آخرقدر 
حىت جاءهم شاعر مـن  " بنو أنف الناقة:" قصة قوم من العرب كانوا يفرقون وخيجلون من امسهم 

را رفع مكانتهم بني العرب، وجعلهم يفخـرون بـامسهم ذاك   فيهم شعطيئة فقال الشعراء وهو احل
  .مة عار على جبينهمصبعدما كان و

الذين رفعهم مـا   السابق عند حديثه عن األقوام ة يف كتابهوقد أورد ابن رشيق هذه القص
رقون من هذا االسم حىت إن الرجل فوكذلك بنو أنف الناقة، كانوا ي:" شعر فقالالقيل فيهم من 

  اقة ابن قريع بن عوف بننف النأ) جعفرا(ريع فيتجاوز قمن بين : ن هو فيقول ممنهم كان يسأل م

                                                
م دار اجليل بـريوت  1972املصدر نفسه حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد الطبعة الرابعة / ابن رشيق - 1

  .65لبنان ص 
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 _وسأوامسه جرول بـن  _طيئة احل ب اىل أن نقلقالل من هذا رارالغي ذكره فمالك  وي 
من ضيافة الزبرقان بن بـدر   * نف الناقةأأحدهم وهو بغيض بن عامر بن ألي بن مشاس بن جعفر 

  :فقال اليه نسأحو إىل ضيافته
  واألكرمني إذا ما ينسبون أبا   ن حصى               يأمام فان األكثر يسري         

  ا؟بنذقوم هم األنف واألذناب غريهم                  ومن يساوي بأنف الناقة ال
  1".وا يتطاولون ذا النسب وميدون به أصوام يف جهارةرفصا

د ذكره فيما بعد وغريه من الناس الذين رفعهـم  ريالذي س) قاحملل(نفسه مع  الشأنكذلك 
بعد ما مل يكن هلم صوت يسمع وهذا  األفرادالدرجات العلى بني غريهم من  إىلقول الشعر فيهم 

حد كبري جـدا يف   إىليدل على مدى االهتمام الذي وصل  إمناغريه من األمور و كما نرى األمر
  .ديوام _فكما سل_نفوس أناس جعلوا من الشعر 

أحق  وهو بالشعر؟ أن ال حيتفلوا بالشخص الذي يتلقاه احتفاهلمفهل يعقل بعدما رأينا من 
  .باالهتمام

وانتقـادام   رائهـم آأي العرب كانوا يتلقون شعرهم عن سليقة مث يبدون فيه  إمواحلق 
ما  ييلق" كان قدميأن الشاعر يف ال نيوالنقد العربي األدبحيث يالحظ القارئ املطلع على تاريخ 

ونـه  ، فيسمعونه ويرددعلى احلافظة اته قرحيته معتمدا على ذاكرته ومجهور يتلقى عنه، معتمددجب
على قلم يدون وقرطاس  يزي حلفظه وصيانته معتمدين كذلك الحبكم شغفهم باألدب وميلهم الغر

النتباه ودقـة السـماع   عي واأقالمهم الو .فظ بل على قواهم العقلية الطبيعية الذاكرة احلافظةحي
  2".وقراطيسهم صفحات القلوب واألفئدة واالنصات

اختيارهم أفضل القصائد وأجودها مث كتابتها مباء الذهب وتعليقها علـى أسـتار    إىل إضافةهذا 
عكـاظ يف   اليت قام ا خطيبا يف سـوق  يبالتغلكلثوم  نعمر وبالكعبة كما هو الشأن مع معلقة 

  اك فاصبحينا                   وال تبق مخور األندرينن بصحيبأال ه :موسم احلج واليت مطلعها

                                                
فقال  عنقهااالرأس الناقة و ا ونسيه فبعثته أمه اليه ومل يبقرمسي جعفر أنف الناقة ألن أباه قريعا قسم ناقة جزو*

  .نف الناقة حتقريا لشأنهأمه جيره اليها فسمي أىل إشأنك ذا فأدخل أصابعه يف أنفها وأقبل به : له أبوه
  .60السابق ص صدرابن رشيق امل - 1
 112دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ص  1998دب اجلاهلي طبعة أليف تاريخ ا. اجلندي علي- 2
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 إىلفقد عظمتها تغلب تعظيما شديدا جعل كبريها، وصغريها حيفظها حفظـا أوصـل بعضـهم    
  :هجائهم ا فقال

  كلثوم نب اهلا عمروققصيدة  لب عن كل مكرمة                تغ ى بينأهل
  1.ياللرجال لشعر غري مسؤوم                  كان أوهلم    ذيرووا أبدا م 

عند العرب قدميا هي الـيت   ىيعة اليت بلغها الشعر بني فنون التعبري األخررفهذه الدرجة ال
إىل ضرورة االهتمام بشخصية حمورية من شخوص العمليـة اإلبداعيـة أال وهـو     ملفتت انتباهه

   .قة من البحثلسامع وهذا ما ستتعرض له العناصر الالحا /املتلقي
  يف النقد العريب القدمي ية االجتماعية لعملية التلقياخللف-2

احتل الشعر ومن ورائه الشاعر مكانة مرموقة يف نفوس العرب يف اتمع اجلاهلي الـذي  
شاعر واحتفل به احتفاله مبيالد صيب صغري وهذا االهتمام يكشـف  لرأينا كيف أوىل أمهية كبرية ل

لعملية التلقي وإن كان النقد العريب القدمي مل يلتفت إىل هذه القضية اليت أشـار   اخللفية االجتماعية
نيوية اليت اهتمت ببعض القضايا املتعلقة ذه بليهاجان موكارو فسكي أحد زعماء مدرسة براغ الا

  .عنها هية وذلك عند حديثلالعم
ت االجتماعية املختلفـة  نتاج للعالقاما هو اال" الرائي"بفقد رأى أن املتلقي وكان يسميه 

مؤكدا على العملية اجلماعية املنضوية حتت عملية التلقي وهذا األمر ينطبق على عملية التلقي اليت 
كان يهتم بالشـعر، وبالشـاعر   ) األسياد، والعبيد(هي قيد البحث فاتمع اجلاهلي بكل طبقاته 

اتمـع   اال لذلك كان أغلب أفراد هـذ ويرتله املرتلة الرفيعة اليت مل يصلها أي فن آخر كالنثر مث
حيفظونه، ويستمعون إلنشاده، ويروونه أيضا مما يؤكد الطبيعة االجتماعية األصيلة للنص الذي متثله 

  .القصيدة العمودية قدميا ، وللمتلقي أو السامع ولعملية التلقي معا
لي  ومافيهـا مـن   يضاف إىل هذا األمر، أمر آخر يتمثل يف أنه كان لطبقات اتمع اجلاه

لنصوص الشعرية اليت كـان  لبه يف تكوين وتشكيل املعايري الفنية  نعالقات اجتماعية دور اليستها
الشعراء يبدعوا آنذاك ويف تغيريها أيضا يبني ذلك عبيد الشعر وعلى رأسهم زهري بن أيب سلمى 

يستمعون خاص الذين لألشالذي كان ميكث احلول كامال يف إبداع القصيدة الواحدة وهذا راجع 
ـ  اتمع اجلاهلي و من ده  وهم أفرادائلقص انوا من خمتلف طبقاته فهؤالء السامعون هم الـذين ك

                                                
  .69ص  11غاين حتقيق جلنة من األدباء دار الثقافة بريوت لبنان الد ألين أيب الفرج ااألصبها - 1
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مر الينطبق على زهري وغريه من عبيد أللكن هذا ا إعجامتنال  يفرضون عليه تنقيح قصائده حىت
حيث ) اإلسالمدر ص(الشعر وحسب بل إنه ينسحب على كل الشعراء يف هذه الفترة وما بعدها 

. كان كل شاعر يبدع قصيدته وفقا للمعايري اجلمالية اليت كان أبناء جمتمعهم مييلون إليها آنـذاك 
موكاروفسكي وتـأثر بـه    إليهخر على البعد االجتماعي لعملية التلقي والذي أشار آوهذا تأكيد 

مناذج مـن عمليـات    مزيد من احلديث عن هذه القضية مع دزعماء نظرية التلقي فما بعد، وسري
  .التلقي اليت ذكرها البحث يف فصوله الالحقة

كان للعالقات بني الناس  حيثمما يثبت أن عملية التلقي هذه ختفي وراءها طبيعة اجتماعية 
وبالتـايل   األوىليف وجود هذه العمليات اليت كان الشعر يتلقى فيها بالدرجة  بارز دور القدمي يف

ون قاليت حنن بصدد دراستها فهذه العالقات هي اليت جعلت الناس يلت ختلفةامل ةاألدبيظهور االس 
ـ   عضهمبب من خمتلف األمصار ، وفرضت عليهم االجتماع ن البعض يف كل وقت، وكل حـني م

كانوا  مفا عندهم ووسيلة التعبري املفضلة لديهم ريثىت ومبا أن الشعر كان ديوام األش أمورجل أ
 أكـانوا غريهم من الناس سـواء   إىلرغبام وآرائهم  وإيصالبليغ حاجام دائما لت إليهلجأون ي

الثالثـة الالئـي    تهابنولقاء األب األعرايب ب بامرأتهأقارب هلم كما سريد يف لقاء الرجل العامري 
حبامت وأوس وزيـد   بالنس و هم كلقاء املرأة العربية ذات احلسبأو أباعد عن .هن من الزواجمنع

ـ  ضراحلاني وغريها من اللقاءات واالس اليت كان اخليل الطائي نظم الشـعر واآلخـرون   منهم  ي
دب والشـعر  ألوحيفظون عنه مبا يؤكد فعال أن عملية التلقي اليت أفرزا جمـالس ا   يستمعون إليه

دب آنذاك حىت ظهور االجتاهات النقديـة الـيت   ألالعربية ذات طبيعة اجتماعية مل ينتبه إليها نقاد ا
لتوجهـات  ات بالقارئ أو املتلقي وعلى رأسها نظرية التلقي اليت أفاد زعماؤها من الكثري من اهتم

واملناهج املعرفية والنقدية اليت لفتت االنتباه بدورها إىل اخللفية االجتماعية الكامنـة وراء عمليـة   
  .التلقي اليت تنضوي حتتها العالقة بني النص والقارئ
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  : املبحث الثاين

  اجلاهلية يف األدبية ة التلقي يف االسمليع
   جمالس األسواقيف-1
  .يف جمالس امللوك-2
  .يف جمالس الغساسنة-أ

  .يف جمالس املناذرة-ب
  .يف اللقاءات-3
  ة التلقي يف جمالس هذا العصرعناصر عملي-4
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أن البداية الفعلية هلـا   إىل اإلشارةالبد من  ةاألدبيج للحديث عن موضوع االس لووقبل ال      
اما حيث تؤكـد املصـادر   نوع اإلسالمكانت متأخرة عن العصر اجلاهلي وحىت عن عصر صدر 

ظهرت فعليا وبانت مالحمها يف العهد األمـوي يف خالفـة    أا إلينابار اليت وصلت األدبية واألخ
جلاهلية بكل ما فيـه  ماضي ا إحياءيب سفيان الذي حرص هو وخلفاؤه من بعده على بن أمعاوية 

ا برواية الشعر فحرص حرصا شـديدا علـى   فوخاصة وأنه كان شغ أيضامن أيام وأخبار وأشعار 
ن يف حميت:" نه كاناألدب أ مؤرخيالعطاء هلم ومنادمتهم حيث يذكر بعض  الزجاو تهجمالسة روا

السـته وهكـذا   جم إىلما وجد عنده علما به زاد يف عطائه له ودعاه  فإذاد عليه فذلك كل من ي
الوقت ومـع تتـابع    ومبروريف ذلك العصر لتتحول فيما بعد  ةاألدبيدواليك حىت كثرت االس 

ندوات تتلـى فيهـا سـري اجلـاهليني وتنشـد       إىلعلى رواية الشعر اجلاهلي  احلريصنيلفاء اخل
  1."أشعارهم

ر الكثري اآلخ لكن هذه احلقيقة المتنع الدارس من القول بأن العصر اجلاهلي نفسه عرف هو
أن األدب كان قوامها فقد  و من املؤكد معىن الكلمة  أمتبمن االس واملنتديات وان مل تكن أدبية 

واملداومة على حضورها، وذلك لشغفهم بالشـعر   ارتيادهاب للكثري من الناس يف ذلك العصر حب
مـر بـالطبع   ألا له وهذا احفظا وتلقيا وهضم وإماومساعا،  ةمتع وإماونشيدا  اإلقاء إماوحبهم له 

الخيفى على أي دارس لألدب فقد اتسع نطاق الشعر يف اجلاهلية حيث مل يعد مكتفيا بالتعبري عن 
وجدان أصحابه وخياهلم بل لقد صار سجال تدون العرب فيه مفاخرها وبطوالا وأجمادها الـيت  

والتجمعات اجلاهلية الكربى  يف االس ، إنشادهتبقي ذكرها خالدا بني القبائل ألجل ذلك تطلب 
ء هذه احلقبة الزمنية مـن  االنابغة الذبياين وهو أحد كبار شعر راشأوالصغرى على حد سواء وقد 

  :إىل وجود هذه االس وذلك حينما قالالتاريخ العريب 
  يعرضه              على االس إن كيسا وان محقا ءرملاوإمنا الشعر لب 

  2.ه                  بيت يقال إذا أنشدته صدقاشعر بيت أنت قائلوان أ

                                                
دار  م  1980-ه1400الفنيـة واملوضـوعية طبعـة     هالشعر اجلاهلي قضايا : عبد الرمحن حممد إبراهيم- 1

  .86النهضة العربية للطباعة والنشر بريوت ص 
م دار النهضة العربيـة  1986-ه 1406ند العرب الطبعة الرابعة ألديب عتاريخ النقد ا :عتيق عبد العزيز- 2

 .25عة والنشر ص اللطب
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وهذه االس اليت ارتأى البحث أن يقول عنها بأا جمالس أدبية بالنظر إىل إنشاد الشـعر  
  .جمالس امللوك وأخريا اللقاءات ،جمالس األسواق: فيها تنقسم إىل ثالثة أقسام هي 

  :األسواقيف جمالس -1
ل ذلك جمموعـة مـن   جيه حد ا كبريا جعلهم يقيمون أللقد بلغ ولع العرب بالشعر وتلق

للشعر فيها يلقى مرتلة تفـوق   يقملتلالقبائل، وكان ا فخمتلاألسواق اليت جيتمع فيها الشعراء من 
بالفعل مرتلة الشاعر املبدع ذاته وهذا ما سنحاول استخالصه من خالل جولة يف رحاب جمـالس  

  . ألسواق يف اجلاهلية األوىلا
الشعر وتلقيه وحسب بل كانت  هلا مكانـة   إلقاءجل أألسواق مل تكن تعقد من تلك ا إن

اليت كانت جتـوب األصـقاع    التجاريةن القوافل أخاصة و آنذاكاقتصادية كربى يف حياة العرب 
هلذا كان النـاس  .املختلفة كانت ترتل مبا حتمله من منتجات البالد الدانية والقاصية يف بالد العرب

احلرم اليت  ن إليها رغبة منهم يف التبادل التجاري لذلك كانوا يقيموا عادة يف األشهروتفيتهافيها 
ذو القعدة وذو احلجة وحمرم وهي أشهر الربيـع  : ر فيها القتال أي أشهر السنة الثالثة األوىلحظ

آنذاك وذا العجب أن يتوافد عليها أبناء البادية مجيعا صغريهم ، وكبريهم من كل فج وصـوب  
مث جعل الناس يتخذوا " أيضا سواق كانت لألدب فقط بل للتجارةخيطئ من يظن أن األ لذلكو

ا أو عرض أحد هذه املواسم غرميمواسم قومية أو أدبية الجتماع الناس فيها ورمبا طلب أحدهم يف 
  1".طبها أو ليشهد على عتق عبد ميلكهخيفيها سيفا أو فرسا كرميا للبيع أو أمها يبحث عن امرأة 

يوم من شهر ربيع األول،  ل أولدكانوا يرتلون دومة اجلن ماوأسواق العرب كثرية ذكر الرافعي 
ن فتقوم سوقهم ا يف شهر ربيع اآلخر مث يرحتلون حنـو عمـان يف   بالبحري" هجر"مث ينتقلون إىل 

قا تسمى رض البحرين أيضا فيقيمون سوقهم هناك إىل أواخر مجادى األوىل مث يرتلون بعدها سوأ
مكـان   بالبحرين فتقوم سوقهم به أول يوم من مجادى اآلخرة مث ينتقلون إىل  نوهو حص رقاملشً

شر ميضني من رجب الفـرد  مخسة أيام وذلك لع ماليت تدو صحارً مفيقيمون سوقه ريسمى باًلشح

                                                
 1اليني اجلزء لمم للعلدار ام  1978)يونيو(ران يتاريخ األدب العريب القدمي الطبعة الثالثة حز :رعم روخف - 1

 .74ص
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حضـر  إىلً بعدها يتحولون  .باليمن نسبت إىل أبني ةيرزوهي ج نيبعدن أرحتلون إىلً ومن هناك ي
ا عيف عدن عند انتصاف ذي الق موت 1.دة فيقيمون سوقهم     

سواق اليت عددها الرافعي كانت أسواقا صغرى كثرية العدد، قصرية األمد علـى  وهذه األ
قـل منـها   أوان كانت  اا وأوسع أمدتيصعكس األسواق الكربى اليت كانت أشهر منها وأذيع 

وكانوا يقيموـا   ةًجمنو،بالقرب من عرفة ذو ااز: ًكة هي ومنها ثالثة أسواق يف ناحية م.عددا
وهي أشهر األسـواق   عكاظًوخري هذه األسواقً  ،قرب أيام موسم احلج ويؤمها كثري من الناس

على اإلطالق وهي عبارة عن خنل يف واد بني خنلة والطائف كان الناس يتوافدون إليهـا مجيعـا   
فيه ينصبون خيـامهم   االبتداًءوهناك جيتمعون يف مكان يقال لهً وجههم إىل احلج األكرب تلكوا م

 _ألـا وحروم  أيامهمتذاكرون ويويقيمون سوقهم ويتحاجون فيما بينهم ويتناشدون األشعار 
سالفة الذكر فقد كان  ىاألخر األسواقكانت ملتقى كل القبائل العربية على عكس  _أي عكاظ

  : الرافعيه يقول يشهد سوق ناحيت إمناكل فرد فيها 
م يتوافدون إليها من كل جهـة  اشريف إمنا حيضر سوق ناحيته إال عكاظ فكان كل " 

بذلك شيئا ملا ركب يف  نلومة السائرة واخلرب املرسل اليعدوهم كانوا لذلك العهد يتعقلون بالكل
رضة وقرب مـا  طباعهم من الفخر وحب احملمدة وما انصرفوا إليه من املباهاة بالفصاحة وقوة العا

  2".م يومئذ هلواأحته اللسان والقلب وحنو ذلك مما اقتضبني 
الشـعراء   رأمت معىن الكلمة حيث كان يشهدها أكاببوقد كانت هذه السوق منتدى أديبا 

مفاخر قبائلهم، وأجمادها كما كان الواحد منهم ويف سبيل إذاعة شعره بني الناس ينتظر  نيتناشدو
 يلفيعتمصار ألمن خمتلف القبائل وا وفود _شرفها اهللا تعاىل _لى مكةع دموسم احلج حيث تتواف

  .له إمكاناته  ت به قرحيته وهيأتدليهدر مبا جا ضرألاعلى بارز من  ته أو يصعدهر ناقظ اعرالش

                                                
ار الكتـاب العـريب   م د 1974ه 1394تاريخ آداب العرب الطبعة الرابعة  : الرافعي مصطفى صادق - 1

  . 95ول ص ألبريوت لبنان اجلزء ا
  .96املرجع نفسه ص  - 2
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د النقاد العرب وهو مصطفى الصـاوي  وهذا ما يفسر تسميتها ذا االسم عكاظ حيث يذكر أح
بعضها بعضا بالفخـار مبعـىن    فيعكظًكاظ ألن العرب كانت جتتمع فيهاً ويين أا إمنا مسيت عجلا
ً1.يدعك  

وكان من الطبيعي أن ينتج عن هذه املفاخرات واللقاءات اليت كانت تتم يف هذا التجمـع  
ور األديب املسـتمع ملـا   اجلمه إمااملومسي عند العرب نشاط نقدي ثري كان يتواله عنصران اثنان 

هم من اشـتهر  أشعار أو بعض الشخصيات البارزة من الشعراء أنفسهم ولعل كان يلقى عليه من أ
باحلكم بني الشعراء يف هذا الس األديب املشهور وحىت غريه من االس اليت كانـت تعقـد يف   

ضرب له قبة محراء تكانت :" نهبيان األكرب الذي تذكر الروايات أاألسواق النابغة الذبياين شاعر ذ
  2....".عرض عليه أشعارها تيه الشعراء فتعكاظ فتأ دم يف سوقأمن 

واملالحظ أن النابغة هو يف حقيقة األمر متلق نال مرتلة كبرية يف نفوس كل املبدعني الذين 
من  ذختاكم الذي سيصدره على شعرهم هذا الرجل الذي لحكانوا ميثلون بني يديه وكلهم ترقب ل

على أن املتلقي أو السـامع يف ذلـك   يدل وهذا األمر .امهيلقي منه أحك هاء منربا لقبة األدم احلمر
املبدع كيف ال ومكانته هو نفسه بني  فى باالهتمام الكبري من طرظالقدمي نوعا ما كان حيالعصر 

 إبداعـه أقرانه من املبدعني مرهونة باحلكم الذي سيصدره هذا املتلقي الذي منوذجه النابغة يف حق 
  .الشعري

  :ذبياين نفسه إىل هذا املوقع الذي كان حيتله يف سوق عكاظ وذلك يف قولهوقد أشار النابغة ال
  فار على متيم                     وهم أصحاب يوم عكاظ إينوهم وردوا اجل

  3سن الظن مينت                     وثقت هلم حبشهدت هلم مواطن صاحلا
شهدها سوق عكاظ أو غـريه  ت الشعرية اليت جالوقبل البدء يف تفصيل احلديث عن املسا

قول للـدكتور فيليـب    دمن األسواق اليت حكم فيها النابغة وحىت غريه من العامة البأس من ايرا
                                                

م 2000ديب عند العرب حىت اية القرن الثالث اهلجري طبعة ألتاريخ النقد ا :ين مصطفىيالصاوي اجلو -1
  .12دار املعرفة اجلامعية ص 

دار النهضـة   م1965د البجاوي طبعة حتقيق علي حمماملوشح ،:أبو عبيد اهللا حممد بن عمران  املرزباين - 2
  .82مصر ص 

األردن  ددار الكندي للنشر والتوزيع أرب 2001أسلوبية يف الشعر اجلاهلي طبعة  تقراءا:ربابعة موسى - 3
  .76ص 
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نسية لكنها ضـمن  نه شبهه بأكادميية فركالما مجيال حول سوق عكاظ خاصة وأحقي الذي قال 
بل إنه  ةوملبيوج يف ألعام األبطل اليونان املت ةالشاعر مباهافيها البطل الذي هو  بالد عربية يتباهى

اليوجد بني نائلي جائزة نوبل من هو أكثر فخرا من فخر أحد أولئك الفائزين يف سوق عكـاظ  
  1.اجلاهلية خاصة 

وعود على بدء يف حديث كنا بدأناه  فان النابغة الذبياين كان جيلـس يف قبتـه احلمـراء    
فمـن   أبيـات احلكم الفصل فيما يلقيه من الذين كان كل واحد منهم ينتظر  الشعراءليفصل بني 

بني يته وعال شأنه ومن حكم عليه بالعكس تدنت مرتلته وخبا ذكره حكم له جبودة شعره ذاع ص
أقرانه من الشعراء وذلك نتيجة خلربته الكبرية بصناعة الشعر ومراسه الطويل أيضا إضافة إىل أـم  

  .اآلخر  كانوا ينتقدون بعضهم بعضا ويقيم الواحد منهم شعر
لقد عرف أدبنا العريب على قدمه وجود ثالثة عناصر متكاملة فيما بينها شأنه يف ذلك شأن 

 ،الدراسـة األدبيـة املتصـلة    ،احلدود األدبية التقليدية: آداب العامل األخرى، وهذه العناصر هي 
  .لسماع واستقبال كل كالم مجيل واجلمهور األديب اليقظ واملتلهف

بتلك املساجالت اليت كانت تتم يف هذه السوق وغريها خاصة وأن وكتب األدب حبلى 
لوصول بشعرهم إىل أعلى الدرجات لالشعراء كما ذكرنا كانوا يترددون عليها كثريا سعيا منهم  

مما أنتج تراثا ضخما من املساجالت واحملاورات والندوات اليت كانت تعقد واليت يضيق اال عن 
ا لكن البد من إيراد بعض النماذج املشهورة منها واليت تـردد ذكرهـا   ذكرها واإلحاطة ا مجيع

علنا جند فيها مالمح واضحة لعملية التلقي وكيف كانت تتم  هرسياكثريا لدى مؤرخي األدب ود
كم معانيه ويهـذب  حيآنذاك وكذلك دور املتلقي فيها ويف ترقيق ألفاظ الشاعر يف شعره وجعله 

  .ديب أيضاألض مبنهج النقد اأيضا ومن مث النهو  شيهحوا
ينا من تلك احملاورات الشعرية إن صحت تسميتها بذلك ما تناقله وأشهر وأقدم ما وصل ال

 هنـد عقبته احلمراء و يفبن ثابت دخل على النابغة الذبياين وهو نحسا:" الرواة يف كتبهم من أن 
الـيت أنشـدته هـي    ) بنت عمرو بن الشريد متاضر(وقد أنشده شعره وكذلك اخلنساء  ىعشألا

                                                
م 1991-ه 1411عة الثانيةالطب )األدب العريب القدمي(املوجز يف األدب العريب وتارخيه :الفاخوري حنا  - 1

   .60ت ص ل بريودار اجلي
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حىت انتهت " بعينك أم بالعني عوار قذى:" ورة يف رثاء أخيها صخرا ومنهااألخرى قصيدا املشه
  .به             كأنه علم يف رأسه نار اهلداةوإن صخرا لتأمت              :قوهلا إىل

 قبلك لقلـت  لوال أن أبا بصري ويقصد به األعشى أنشدين :قالتهفقال معربا عن إعجابه مبا 
  !أنك أشعر العرب

أنا واهللا  :فلما مسع حسان حكمه هذا غضب وقال معلنا عن رفضه التام لتفضيله هلما عليه
  .شعر منك ومنهاأ

  :حيث تقول ماذا ؟ فقال حسان حيث أقول:فقال النابغة يرد عليه 
  اـدم ةمن جندرن طقبالضحى                     وأسيافنا ي نمعيلالغر  اجلفناتلنا 

  نماابا خاال وأكرم بنا ناء وابين حمرق                          فأكرم بولدنا بين العنق 
انك لشاعر لوال انك قللت عـدد جفانـك    :فرد عليه النابغة معلقا على شعره منتقدا له

فنات فقللت العدد ولوقلـت  اجل(قلت : وفخرت مبن ولدت ومل تفخر مبن ولدك ويف رواية أخرى
لكان أكثر وقلت يلمعن بالضحى ولو قلت يربقن بالدجى لكان أبلغ يف املديح ألن الضيف  اجلفان

لكـان  ) جيرين(فدللت على قلة القتل ولو قلت ) يقطرن من جندة دما(قلت  وبالليل أكثر طروقا
  1".دمنصباب الأكثر ال

العكاظية وقـد  به يف هذه الرواية  أة الذبياين الذي عهده القارئ شاعرا مبدعا يفاجغفالناب
غري ثياب املبدع لريتدي لباسا جديدا هو لباس املتلقي الذي قعد يف جملسه املشـهور يسـتمع إىل   

أن يلحـق  الشعر قبل  ديج ا منمقرائحه به تاء ومها يلقيان على مسامعه ما جاداألعشى واخلنس
فضال األعشى بته ، ليصدر  حكمه أخريا عليهم معخر ما يف جآلهو ا ما حسان بن ثابت ليلقي

لقد كان هنا مبثابة القاضـي  .على اخلنساء، وحسان وان مل يستطع إخفاء إعجابه الكبري مبا قالته 
الذي له سلطة احلكم بني املتخاصمني لكن يف ميدان األدب وقد مسع وتلقى فأعجب مبا أعجب مث 

مد إذن علـى  اعت ،ما يقول عنه ينقل بون فيه، أو كاتأصدر حكمه دون أن يكون له قرطاس يد
خربته الطويلة وجتاربه مع صناعة الشعر وقوله مما مكنه بالفعل من سرب أغواره، وخـرب حماسـنه   

 أحكامـه وان كانت  إبداعامحول  األحكام وإصدارالفصل بني الشعراء  من مثومساوئه معا، و
بن  ساناعية كما الحظنا يف حكمه على حمن بعض االنطب ختلواوال األحيانتلك جزئية يف بعض 

                                                
  .171ص . املرجع السابق :عبد الرمحان ابراهيم - 1
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 القصـيدة   إىل من شعره يف حني كان جيب عليه االسـتماع  تنييمن خالل ب أصدرهالذي  تثاب
  .كاملة مث إصدار احلكم

يف  ئالنابغة نفسه نراه يف رواية أخرى حيكم حلسان بالشاعرية على عكس ما جيده القـار 
قـال  :" بن احلسن قولهد الرواية السابقة، حيث يذكر األصفهاين يف كتابه نقال عن الزبري عن حمم

نابغة بين ذبيان فوجدت اخلنساء بنت عمرو حني قامت من عنده فأنشدته فقـال   جئت: حسان 
  1".ءةانك لشاعر وان أخت بين سليم لبكا

ن ومن قبله اخلنسـاء  كما نرى فقد حكم النابغة وهو املتلقي الذي كان يستمع إىل حسا
ر قطرة سليمة وبلسان فصيح لييف سوق عكاظ عن ف بالقبة احلمراء شعرمها يف جملسهومها ينشدان 

  .يف النهاية بشاعرية حسان بن ثابت
بالصفات الواجب توافرها يف الشاعر ليقال عنه بأنه شاعر أما اخلنساء  امما يعين أن له علم

ه على غرض وأن اليقصر شعر دفقال عنها بأا بكاءة ويف ذلك إشارة خفية منه إىل أن املبدع الب
  .) اخل...ملدح ، اهلجاء ، الغزل ، الرثاءا(ه  أن ينظم يف كل األغراض يلما فعلت هي بل عواحد ك
كـثريا مـن    تربقيمنوذج آخر يأتينا من سوق عكاظ ومع النابغة الذبياين جمددا يف مشهد        

ذكر راويها أنـه بينمـا   ي.ابت واألعشى، وأخت بين سليم املشهدين السابقني وبطله حسان بن ث
ألعشى فأنشده مث دخل حسان بن النابغة جالسا يف جملسه املعتاد بسوق عكاظ إذ دخل عليه ا كان

إليهم ويتلقى عنهم ما يلقـون   عثابت فأنشده وبعدمها جاء فوج من الشعراء فأنشدوه وهو يستم
أمامه من شعر وسيلته أذنه املوسيقية الرنانة اليت اعتادت على مساع كل مجيل مث حلقت اخلنسـاء  

  : فقالت  ا يف جعبتها من رثاء حار ألخيها صخرركب هؤالء املنشدين فأخرجت مب
   اهلداة به             كأنه علم يف رأسه نارمتلتأا وإن صخر

  .انك أشعر اجلن واإلنس: واهللا لوال أن أبا بصري أنشدين آنفا لقلت: قوهلا أجاا فلما مسع
واهللا ألنا أشعر منك ومـن   :ه الرافض حلكم النابغةغاضبا مما مسع وقال معربا عن رأي نفقام حسا

  .أبيك
  :ن تقولأ خي أنت الحتسنأيا ابن : ل النابغة اقف

  تأى عنك واسعنملن اأفانك كالليل الذي هو مدركي                     وان خلت 

                                                
   .30تاريخ النقد األديب عند العرب مرجع سابق ص :عتيق عبد العزيز  -1
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  .وازعــــمتد ا أيد إليك ن                       نةيتن يف حبال محج فخطاطي      
  1".نس حسان لقوله فخ

ألعشى واخلنساء بالشاعرية، وخاصة هي حيث جعلـها أو  واملالحظ أن النابغة قد حكم ل
ذا يـدل علـى   وه داإلنشا إىلالذي سبقها  ىاألعش إال عوبال منازواجلن معا  اإلنسكاد شاعرة 

بغـة  نكر حكم الناالذي استالكبري بشعرها واستحسانه له بينما حدث العكس مع حسان  إعجابه
يستطيع  شعر منهم مجيعا حىت من النابغة احلكم نفسه لريد عليه هذا األخري بأنه الأنه هذا مؤكدا أ
  .أن يكون مثله

وهذا هو التعليل الوحيد الذي ...) يفانك كالليل الذي هو مدرك( وال أن يقول مثل قوله
  .قدمه حلكمه عليه

قى ويصدر األحكام يف جمالس األسواق حده الذي يتلوواحلقيقة أن النابغة الذبياين مل يكن 
أل املبل كان الكل يشاركه يف عملية تلقي تلك األشعار واخلطابات اليت كانت تنشد على رؤوس 

حـدث أن   وإذاون منه ويرددون ما يقوله ليحفظوه وهم يسمع ويرجتل دمجيعا فالشاعر كان ينش
 يبقى الدورجواره ل إىلأو اجلالس جنبه  إىلالواقف  نسي أحدهم البيت أو شطره أكمله له صاحبه

ـ   القوية اليت كانوا للذاكرة األخري  ىتيتميزون ا لتحفظ وتسجل كل ما يسمعونه من كـالم ح
هـذه   خر يفآلامنهم  الواحد دتقين األحاينيمتلقني يف بعض  إىلكانوا يتحولون  أنفسهمالشعراء 
كل ون حلضوره ما دام هفمسي الذي يتلكانت مبثابة مؤمترهم املو ألاوخاصة منها عكاظ  األسواق
غريهم يستمعون اليه ويتلقون أم شعره وغريه من الناس سواء كانوا شعراء مثله  زنهم يرجتمواحد 

ه املساجلة املوالية اليت دارت بني حسان بن ثابت واخلنسـاء يف سـوق عكـاظ    نعنه وهذا ما تبي
أي " نـه  أديثه عن نظم القرآن مفادهـا  أوردها الرافعي يف كتابه تاريخ آداب العرب يف سياق ح

  :حسان بن ثابت أنشد اخلنساء قوله املشهور
           .اـدم ةطرن من جندقي وأسيافنالنا اجلفنات الغر يلمعن بالضحى                

  رق               فأكرم بنا خاال وأكرم بنا ابنماــولدنا بين العنقاء وابين حم     
 قلـت : ؟قالت وكيف : ته يف مثانية مواضع قال فت افتخارك وأبرزضع: فقالت اخلنساء 

ـ  اجلفان لكان أكثر قلت فنات ما دون العشر فقللت العدد، ولوواجل "لنا اجلفنات"   الغـر ً توقل

                                                
  6األغاين مصدر سابق ص  :صفهاين أيب الفرجألا - 1
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واللمع شئ يأيت بعـد   يلمعنوقلتً . قلت البيض لكان أكثر اتساعا الغرة البيضاء يف اجلبهة ولوو
باًلضـحى ولوقلـت   :وقلـت .أكثر ألن االشراق أدوم من اللمعان انلك نولو قلت يشرق يءلشا

واألسياف دون العشر  اًنفأسياً :ا وقلتقرويح ألن الضيف بالليل أكثر طأبلغ يف املد بالعشية لكان 
مبن  خردما والدماء أكثر من الدم وفخرت مبن ولدت ومل تفت :وقلت .ولو قلت سيوفنا كان أكثر

  1".ولدوك
قول حسان  إىلت معحيث است ةبعدما كانت مبدع متلقية إىلالت يف هذه الرواية فاخلنساء استح

لتصدر حكمها عليه والذي كما نرى يقترب كثريا من حكم النابغة الذبياين السابق الـذكر دون  
عني به يف هذا تاالستعانة بأي وسيلة سوى حافظة قوية مسعت حكم النابغة فتأثرت به وسجلته لتس

ا هي األخرى يف قول الشعر وهي خربة قصرية نوعا ما خاصـة إذا مـا   خرب ىلإ إضافةاملوقف 
  .ة وهو شيخ الشعراءغابنقورنت مع تلك اليت لل

ـ  هر واحلقيقة أن نشاط النابغة الذبياين النقدي مل يكن مقتصرا على سوق عكاظ وهو أش
رحل إليها وينتقل كما نعلم بل تعداها إىل أسواق أخرى خارجها فقد كان ي ةأسواق مكة املكرم

ويصدر األحكام لكن األمر خيتلف يف  دتقنبينها ليتلقى ويسمع املزيد من أشعار العرب ، ويقيم وي
القصة املوالية إذ أن القارئ الذي اعتاد على رؤيته جالسا متربعا يف برج عاجي حيكم بسلطته على 

ارتداء لباسه األول املتلقي ليعيد برجه ذاك وخلع رداء املبدعني العرب يراه هذه املرة وقد نزل من 
رأيهم فيه ويف العيـوب الـيت    وكشاعر يلقي أشعاره على غريه من الناس الذين مسعوا شعره فأبد

  .ه إليها هو على الرغم من كونه أحد أكرب الشعراء آنذاكبتضمنها ومل ينت
وبينما هم أنه " رج معا حيث زكانت يف جملس باملدينة املنورة ضم األوس واخل ذلكوقصة 

  :جلوس إذ دخل عليهم النابغة الذبياين فأنشدهم داليته اليت يقول يف مطلعها 
  عجالن ذا زاد وغري مزود        غتدمأمن آل مية رائح أو 

   :قوله إىلهم حىت وصل دفأنش
  أن رحلتنا غدا               وبذاك حدثنا الغراب األسود البوارحم زع

  باليد  ناتواتق  فتناولته              اطهإسقومل ترد  فنصيالسقط      

                                                
م دار الكتب العلمية بـريوت   2000- ـه1421ة األوىل ـرب الطبعــتاريخ آداب الع :الرافعي - 1
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  م يكاد من اللطافة يعقدنعه                 نرخص كأن بنا بخضمب      
حيث اختلفت حركة )يةعيب من عيوب القاف( إقواًءفلما مسعوا ما قاله تنبهوا إىل مافيه منً 

الدال فيهما مرفوعـة بينمـا    فجاءت) يعقد(والبيت الرابع ) األسود(الدال يف قافية البيت الثاين 
فكان حق السابقني الكسر ال الرفع  )اليد(و )مزود(كانت قافية القصيدة مكسورة الروي كما يف 

هذا العيب يف شعره لكنه مل يفهم منهم فلجأوا إىل طريقـة أخـرى متثلـت يف     إىللذلك نبهوه 
إىل موطن اخلطـأ غنـت    ا وصلتإذ ىتأبياته أمامه ح دأن تنش إليهاة طلبوا ينغاالستعانة جبارية م

: وحلنت املوضع فانتبه النابغة بعد ذلك للعيب الذي وقع فيه عن غري قصد ومل يعد اليـه وقـال   
  1"يف شعري ضعة ورحلت وأنا أشعر الناس و قدمت احلجاز

هنا متت من خالل مجهور من الناس هم خليط من األوس واخلزرج الذين  التلقيعملية  إن
عار حىت وفد اليهم النابغة الذبياين ألِِشجملسهم يتحدثون ورمبا كانوا يتناشدون اكانوا جالسني يف 

هم بالشعر وتذوقهم له فقد فطنوا بسهولة للخطأ الذي وقع فيـه  مالذي أنشدهم شعره ونظرا لعل
كمـا كنـا    اهنا ليس شخصا واحد فاملتلقيفيما بعد وبطريقة بسيطة وذكية  إليهالنابغة لينبهوه 

الروايات السابقة بل جمموعة من األشخاص رمبا هم من عامة الناس الذين مل يعتمـدوا  نالحظ يف 
كتفوا بآذام الذواقـة للشـعر   الم وال على أي وسيلة من وسائل الكتابة بل قال على  هم يف تلقي

   :فأصلحه بقوله إليهإذا تفطنوا خلطا النابغة نبهوه  ىتاجلميل وحافظام القوية ح
  ن رحلتنا غدا               وبذاك تنعاب الغداف األسودم البوارح أزع
  2.م على أغصانه مل يعقد نه                  عنرخص كأن بنا بضمبخ

لـة  لسامع يف نفسية الشـاعر واملرت ا/ يويف هذا األمر داللة على املكانة اليت كانت للملتق
  .ة املتقدمة نوعا ما من عمر النقد األديبإياها يف تلك املرحل األديب يرتلهالرفيعة اليت كان اتمع 

أي –قصة أخرى للنابغة يف سوق من أسواق املدينة ملخصها أنـه   ههاين يف مؤلفكما أورد األصف
مث ينشده يف األسواق فلما قدم املدينة دخل سوقها مث نزل  هره من رديئعجيد ش يتخريكان -النابغة

  :مث أنشأ يقولعن راحلته وجثا على ركيتيه واعتمد على عصاه 

                                                
-ه1410ىل العصر احلديث الطبعة الثانية بيئات نقد الشعر عند العرب من اجلاهلية ا :ي امساعيلفالصي - 1

  .14م دار املعرفة اجلامعية ص 1990
 .نفس املرجع  نفس الصفحة - 2
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  .فأعلى اجلزع للحي املنب               نات يتعرفت منازال بعر
تباعه قافية منكرة مث أنشد الهلك الشيخ وذلك  :فقال حسان وكان حاضرا يف هذا الس

فتقدم قـيس بـن اخلطـيم     .دأال رجل ينش:ىت أتى على آخرها فلما انتهى قال النابغة قصيدته ح
  :فجلس بني يديه وقال
  لعمرة وحشا غري موقف راكب؟كاطراد املذاهب                 أتعرف رمسا

  .حاسرا         كأن يدي بالسيف خمراق العب احلديقةأجالدهم يوم : ومنها 
ابن أخي فلما مسع حسان حكمه  أنت أشعر الناس يا: فلما فرغ من قصيدته قال له النابغة

: فقال لـه ملـا رآه    .، فتقدم وجلس بني يدي النابغةتفوقه عليهما معا إثباتهذا دخله منه وقرر 
كيف ال  وقد التقاه وأنشـده  (هللا انك لشاعر قبل أن تتكلم وكان يعرفه قبل هذا الس أنشد فوا

  :قال حسن بن موسى راوي القصة .أنت أشعر الناس: فأنشده فلما فرغ قال له) بعكاظ
أتعرف رمسا كاطراد املذاهب نصـف  : ىد قيس بن اخلطيم النابغة علمل يز:  سوقالت األو
  1"أنت أشعر الناس : البيت حىت قال له

 اثجله، فالنابغة كان مبدعا حينما  واملتلقنييالحظ القارئ يف هذه الرواية تبادال لألدوار بني املبدع 
يبة الذين عجبوا من قافية غر) املتلقني(شعره على الناس املتحلقني حوله  إلقاءكبتيه وبدأ يف على ر

كل من قيس بن اخلطـيم وحسـان    إنشاد إىلمتلق يستمع  إىلليتحول  املنبً إنشاده أولاتبعها يف 
مها كانا مستمعني يف البداية حني كان هو املبدع قبل أن يبدال وروحيكم عليهما بالشاعرية ومها بد

النابغة وغـريه   ما تفتقت به قرحيته على مسامع بإلقاءهما ليصري كل واحد منهما مبدعا يقوم يدور
كانت مبنية علـى الـذوق    همن أن األحكام اليت صدرت عن لرغمامن احلاضرين يف الس على 

علـى  لل فهو يف حكمه عوالفطرة السليمة اليت تتأثر مبا تسمع من كالم فتصدر احلكم عليه غري م
بذوقـه   ساغيا جدا فإذا ما استقيس بن اخلطيم وحسان ومن قبلهما يف أسواق العرب كان انطباع

الفطري قصيدة أو جزءا منها أو بيتا أو حىت نصف بيت سرعان ما يتأثر به ويندفع إىل التعميم يف 
  .حكمه بأن صاحبه أشعر الناس

                                                
  .32عتيق عبد العزيز املرجع السابق ص  - 1
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ملفـاخرة أو  غـاين باً كما عرفت أسواق العرب نوعا من املساجالت مساها صـاحب األ 
م واألعلى كرألم هم األعز واحبسبه ونسبه يف قومه ويرى أ خرفتحيث كان كل عريب ي املعاظمةً

  .التلقي كان موجودا بالفعل يف اجلاهلية فعل أن شأنا، وفيها يبدو
أن اخلنساء كانت تسوم : وهذا ما سنالحظه من خالل مفاخرة أوردها األصفهاين مفادها

وأخويها صخر ومعاويـة   دها يف املوسم وتعاظم العرب يف مصيبتها بأبيها عمرو بن الشريجدهو
ل اخلنساء فلما  دنت منـها  مجلها من مج بكانت هند بنت عتبة تفعل بل طلبت أن يقر وكذلك

أنا هند بنت عتبة أعظم العرب مصيبة وقد بلغين أنك : ؟ قالتةمن أنت يا أخي: هلا اخلنساء  تقال
وصخر ومعاوية ابـين   مرو بن الشريدبع: ؟ قالت اخلنساءم تعاظمينهمبف،تعاظمني العرب مصيبتك

        :أنشدت  عمرو مث
  اـهدجقليل إذا نام اخللي هو      عمرابعني غزيرة              أيب يأبك

  اـاحلرتني وفوده ةله من سرا    وضوى ال أنسى معاوية الذي                          
  اــآلطال قبا يقودهبسامهة ا  إذا غدا        صخروصخرا ومن ذا مثل                
  وقودها بشحرب إذا  ناريون           مي      ية فاعلرزفذلك ياهند ال                

  :بهايفقالت هند جت
  وحاميهما من كل باغ يريدها  األبطحني كليهما               عميد يأبك               

  واحلامي الذمار وليدها بةوشي  ي            معتبة اخلريات وحيك فاعل أيب               
  1عديدها ويف العز منها حني ينمى      أولئك آل اد من آل غالب                         

فاخرة أو احلوار بداية امل فيلقد حدث كما نالحظ تبادل األدوار بني كل من الشاعرتني ف
تها بكتفت بأن تسمع وتتلقى عنها افتخارها وتعظيمها مصـي كانت اخلنساء هي املبدع بينما هند ا

أبيها، وأخويها أما يف القسم الثاين من احلوار فإننا نرى فيه اخلنساء وقد تنازلت عـن وظيفـة   يف 
  .املبدع لتتحول إىل مستمع

واحلقيقة أن القارئ هلذا احلوار يستطيع ختيل املشهد الذي تضمنه، والذي جرت من خالله 
ـ (عملية التلقي هنا، وذلك انطالقا من بداية املشهد  فكـال  ...) وم هودجهـا كانت اخلنساء تس

 بالشاعرتني راكبة هودجا منفصال عن هودج األخرى قبل أن تقرر إحدامها وهي هند أن يقـر 
                                                

  .211اسي، اجلزء الرابع ص صفهاين ، األغاين مصدر سابق طبعة سألا- 1



  الجاھلیةعملیة التلقي من خالل المجالس األدبیة في                 : الثانيالفصل 
 

 61

ية التلقي ملـا سـتقوالنه   بدأ بعد ذلك عملية احلوار، وعملء لتل األخرى وهي اخلنسامجمن  مجلها
صني اللذين يقودان ومن يدري رمبا كان هناك أناس بالقرب منهما يتلقون ما كانتا تقوالنه كالشخ

  .مثال وبذلك يتسع نطاق املتلقني هنا نيجوداهل
مكانة قريش بني القبائـل العربيـة يف    إىل اإلشارةولن يغادر القارئ جمالس األسواق دون 

ـ  األخبارإذ تذكر  عليها،أشعار العرب واحلكم  يتلق ا أوال أن العرب كانت تعرض أشعارها عليه
ه وردته كان مردودا، ومثال ذلك ما حـدث  تأما مااستهجن،وال فما قبلته واستحسنته كان مقبو

  :بن عبدة مع قصيدته اليت أنشدها يف أحد أسواقهم ومنها ةلشاعر علقمل
  هل ما علمت وما استودعت مكتوم         أم حبلها اليوم مصروم؟

  *حىت إذا أعجبتهم قالوا عنها بأا مسط الدهر
  :وايل عاد هو لينشدهم قصيدته اليت منهافلما عادوا إىل السوق يف املوسم امل

  الشباب عصر حان مشيب دبعي           ان طروبـك قلب يف احلسبطحا       
ا قالوافلما اشتد إعجا 1.لدهراطا هاتان مس: م  

فيهـا   املتلقييف هذا الس تبدو صورة التلقي يف اجلاهلية شديدة الوضوح إذ تبلغ مكانة 
هنا ليس فردا بعينه بل هو قبيلة بكاملها هي قريش اليت كانت هلا مرتلة  _تلقيأي امل _ذروا وهو

وهذا ما جعلها  بدألاادين وااالت مبا فيها يرفيعة جدا  بني  القبائل العربية يف اجلاهلية يف كل امل
 سألي إبداعهحتكم على شعر الشعراء فترفع مكانة من أعجبها شعره يف حني تدين مرتلة من تزدري 

والنقدية لدى العـرب   األدبيةيف احلياة  كانت له حصة األسد املتلقييف هذا دليال قاطعا على أن 
  .له يف جملس من جمالس قريش خري دليل على ذلكآنذاك وقصة علقمة بن عبدة وما جرى 

هلي جند قصة أخرى العصر اجلا ذكره  عن جمالس األدب والشعر يف جانب كل ما سبق إىل      
دب كثريا وكان البحث قد أشار إليها من قبل إشارة طفيفة حني احلديث عـن  ها كتب األتداولت

وكان قليـل  *  احمللقل فيهم من شعر وهي قصة رجل فقري كان يدعى بياألقوام الذين رفعهم ما ق
خطينه دون أن يتقدم تين ورمبا كد الزواجالالئي وصلن سن  اإلناث املال كثري العيال والعيال من 

                                                
  .واملراد به هنا العقد أو القالدة زما دام فيه اخلر اخليط هو:السمط *
  .28عتيق عبد العزيز املرجع السابق ص  - 1
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مكة ذات يوم  إىل األعشىقدم ىت ح ى ما هو عليهوقد ظل أمره عل .د خلطبة ولو واحدة منهنأح
وهو رجل مفوه  قد قدم األعشىإن : قالت له بذلك _وقال بعض الرواة أمه _فلما مسعت امرأته 

ـ  ل جمدود الشعر ما مدح أحدا إال رفعه والهجا أحدا إال وضعه وأنت رجل كما علمت فقري خام
فلو سبقت الناس إليه ودعوته إىل الضيافة وحنرت له،  .اعيش ن* ذو بنات وعندنا لقحةالذكر ، 

ة، فأخذ احمللـق بنصـيحتها   واحتلت لك فيما تشتري به شرابا يتعاطاه لرجوت لك حسن العائد
فيه مسـن  1* اوأخرجت حن ت خبزازوأنزله عنده، مث حنر له ووجد املرأة قد خب وسبق إىل األعشى

الشـراب   لنب فلما أكل األعشى  وأصحابه وكان يف مجاعة من قيس قدم لـه *  وجاءت بوطب
ى له من كبد الناقة ،بل وأطمعه من أطايبها فلما طرب وأخـذ منـه   وبالغ يف إكرامه حىت اشتو

 والشقاء يف كالمه وكذلك هم البنات الشراب مأخذا سأله عن حاله وعن عياله فلما عرف البؤس
  .كفيت أمرهن: قال له

ـ فم ه ا إن تنفس الصبح حىت ميم شطر عكاظ وهناك أنشد قصيدته والناس متحلقون حول
  .را هناككما يفعلون مع كل شخص ينشدهم شع

  :ورأى احمللق اجتماع الناس فوقف كغريه يستمع ملا يقال فإذا به األعشى ينشد
  *هقاقي تفالشيخ العر*كجابية                      ةم عن آل احمللق جفننفى الذ         

  *مع القوم ولدان من النسل دردق    هم               نيترى القوم فيها شارعني وب         
  إىل ضوء نار بالبقاع حترق    لعمري لقد الحت عيون كثرية                        

         لقعلى النار الندى واحمل ويأيت                         اتشب ملقرورين يصطليا  
  *م داج عوض ال تتفرقحبأس    رضيعي لبان ندي أم حتالفا                             

                                                
يف  عة وامنا مسي باحمللق ألن حصانه عضـه تم بن شداد من بين  عامر بن صعصحنهو عبد العزى بن : احمللق * 

  .ه حلقةفيلق  حوجنته ف
  نبناقة ذات ل: حةلق* 
  اناء للسمن : النحى*
  سقاء اللنب: الوطب *
  .مجعها جواب " وجفان كاجلواب" مع قال تعاىلجيىب فيه املاء أي جي احلوض الذي: اجلابية *
  .طفال والصغري من كل شيءألا: الدردق *
  .تمل أن يكون املقصود به الليلحي: حم داجأس*
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  رونق منت اهلند واين نكما زا        ترى اجلود جيري ظاهرا فوق وجهه                
بين قومه، يتسـابقون إليـه   فما أمت القصيدة إال والناس يهرعون إىل احمللق يهنئونه واألشراف من 

طبون بناته منه ملكان شعر األعشى يف نفوسهم إىل درجة أنه مل متس واحدة منهن إال وهـي يف  خي
  1.عصمة رجل أفضل من أبيها بألف ضعف

اءات ودالالت واضحة على وجـود  ما وراءه من احي الخيفيالذي بني أيدينا  جالنموذوهذا      
ي أو املستمع كان يلعب دورا حموريا فيها للشعر يف جمالس األدب آنذاك وأن املتلق عملية تلق فعلية

ماكانت امرأة احمللق أو أمه كما يروي البعض لتطلب منه ذلك الطلب بل وما كـان هـو    وإال
واحـدة مـن    ان له ما أراد بالفعل حيث وبقصـيدة ويبالغ فيه وقد ك اإلكرامليكرمه كل ذلك 

شأنه من قصائده متكن من رفع  على مجهور عكاظ الذواق التواق للجميل بواحدة ألقاهااألعشى 
ذلك فانه  إىل إضافةمخول بل وتزويج بناته من أشخاص مل يكن حيلم م طوال حياته البائسة  دبع

من األعراب آنذاك مما يعين  كغريهنه قدم إىل عكاظ الوقت نفسه حيث أخر كان متلقيا يف آلهو ا
لـق حـول   ا يف ذلك االجتماع والتحم إىل اإلشارةمع وجوب  إليها يءأنه كان معتادا على ا

األعشى من داللة على أن النقد العريب القدمي قد عرف مفهوم التلقي وعرف كيف يفهم شـعره  
  .من مث للمتلقي املكانة اليت يستحقها يطويع

ذه ا الس وتلقيها وحـىت  واحلقيقة أن االستماع إىل األشعار اليت كانت ترجتل على املأل
ثرية كان يشمل كل من حيضر هذه النوادي األدبية إن صح التعبري من العامـة  ني كنقدها يف أحاي

واخلاصة معا وهذا األمر صحيح إذ مل يكن الشاعر خيتص فئة من الناس بإنشاده بل كان كل مـن  
يضمه الس من عامة وخاصة بل وحىت من رجال وصبية مجهوره  الذي يستجيب لشعره ويتلقاه 

  .رأيه فيه أحيانا وإن اختلف مستوى االستجابة ويتأثر به مث يعرب عن 
وأصوات االستهجان، لكن  صفريفيق وصيحات اإلعجاب ، أوبالالعامة والصبية بالتص يكتفيفقد 

ـ  بـن   بيذلك ال مينع أبدا من بروز بعض اآلراء قد تكون أكثر نضجا بينهم كما حدث مع املس
ث ذات مرة أن مر هذا الشاعر مبجلـس  إذ تذكر األخبار أنه حد بعراألان ايمن صب يبعلس وص

وكانت هذه عادة أغلب العرب آنـذاك   _فلما استنشدوه ثعلبةهم بنوقيس بن  لس العربامن جم
  :أنشدهم قصيدته اليت مطلعها  -مع كل من مير بنواديهم من الشعراء

                                                
  .59-58العمدة مصدر سابق ص :ابن رشيق - 1
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  .كلمجنيبك عن شحط وان مل ت          الربع واسلم        أيهاصباحا  معأنأال            
  مدـــعرية مكبناج عليه الصي              ذكارهعند أ اهلم وقد أتناسى: حىت إذا بلغ 

رية مسة يف عن الصيألوذلك  استنوق اجلملًً :وهو صيب يلهو مع الصبيان قال طرفة بن العبد
مـن أنت؟فقـال   ) يريد داهية(أمك مبريدة  إىلياغالم اذهب : ب يعنق الناقة ال البعري فقال املس

  . 1ما أشبه بعضكم يف الشر ببعض : فقال له عند ذلك .طرفة بن العبد أنا :طرفة
 قـده  وهذا منوذج حي آخر على أن العريب ولو كان صغريا كان يسمع للشعر ويتلقاه وينت        

على كربه وشاعريته كما أن يف هذه الرواية  يبسشعر امل  هكما انتقد طرفة بن العبد على صغر سن
مير يستنشدون كل شاعر  واأن الشعر كان سلعة رائجه جدا يف جمالس العرب لذلك كان داللة على

ورمبـا   إليـه  استمعواسواق أو غريها فإذا أنشدهم وهم جلوس يف حلقات أو جتمعات يف األ م
بشـعر   إعجـام مل يكونوا خيفـون   مأ إىل إضافةأجزل أحد من احلاضرين هلذا الشاعر العطاء 

صفقون له تعبريا عن إعجام مبا قال  حىت إن ز على رضاهم بل إن القارئ يراهم ياالشاعر إذا ح
  .منهم من يدعوه للرتول يف ضيافته رغبة منه يف مدحه له

  :يف جمالس امللوك -2
لقد فتح امللوك و األمراء من دوليت الغساسنة و املناذرة دورهم، و قصورهم أمـام وفـود   

ا جعل منها جمالس أدبية يتم فيها نقد فعلي للشـعر، و تلقيـه،   الشعراء خاصة املشهورين منهم مم
حيث يشترك يف عملية التلقي تلك حىت أصحاا من املمدوحني أنفسـهم إىل جانـب الشـعراء    

  .احلاضرين يف احلكم على هذه القصيدة أو تلك
لذين كانوا رة بني اإلمارتني يف إذكاء روح املنافسة بني الشعراء او قد لعبت املنافسة املستع

و هو أحد  عمرو بن عدييترددون على بالطهم تقربا منهم، و طمعا يف عطاياهم، و احلقيقة أن 
أمراء اللخميني كان أول من فتح أبواب قصوره لشعراء البادية العرب منافسا بذلك أعداءه مـن  

باعه علـى  من خالل هذا االستقطاب للشعراء إىل بسط نفوذه هو و أت وقد أرادأمراء الغساسنة، 
أكرب قدر ممكن من القبائل العربية املتناحرة ألجل االستعانة ا يف حروم، و كذلك اإلفادة منـها  

  .يف حيام االقتصادية

                                                
يوان املطبوعـات اجلامعيـة   ،دالشواهد النقدية من العصر اجلاهلي اىل بداية عصر التأليف  :علي بن حممد- 1

  .8/82-1215اجلزائر رقم النشر 



  الجاھلیةعملیة التلقي من خالل المجالس األدبیة في                 : الثانيالفصل 
 

 65

ان يقربون الشعراء منهم لغرض سياسي حمض كما سلف، فـإن  غسو لئن كان ملوك بين 
ه بل و قوله يف بعض األحيان، الشعر و حفظ يتلقباملناذرة كانوا يفعلون ذلك عن ولع يف نفوسهم 

سامهوا مسامهة فعالة يف تنشيط احلركة األدبية، و الشعرية حـىت إن   ر بعض الروايات أم إذ تذك
شكلت آنذاك مركزا أدبيا، ونقديا من خالل تلك االس اهلامة الـيت كـان    "ريةاحل"عاصمتهم 

بية يتفاخرون فيها، و يتناظرون بشـكل  الشعر يتداول فيها، فكثريا جدا ما كان شعراء القبائل العر
جيعل القارئ يستحضر يف ذهنه جمالس حواضر احلجاز و العراق، و الشام، فمن الطبيعي جـدا أن  

من  شيء صادرا عن نفوس عربية خملصة لعروبتها، و حافظة هلا من أن  يشوا الشغفيكون هذا 
  .ما حدث مع الغساسنةالذين كانوا جماورين هلم، أو من غريهم من األمم ك سالفر

فاملناذرة كانوا عربا أقحاحا مل يفسدهم الترف ومل يؤثر عليهم اختالطهم بالفرس، و تبعيتهم       
هلم، و هم لذلك ال يطربون للشعر، و جيمعون الشعراء من حوهلم فحسب بل جيري الشعر علـى  

  أخذوا من احلضارة بنصيب م يف ذلك شأن بدو الصحراء الذين مل يونه، شأألسنتهم أيضا فريجتل
وهذا يدل على أن تشجيعهم للحركة الشعرية كان عن رغبة ملحة يف نفوسهم بقدر مـا كـان   

  1.ألغراض دعائية سياسية
عبيد بـن  : و لعل أهم الشعراء الذين اشتهروا مبنادمتهم للملوك، وترددهم على جمالسهم

، و إىل جانبه كـل  عمرو بن كلثومو  ،2*صاحب الغريني و كان جيالس املنذر الثالث  األبرص
و كلهم كانوا  املثقب العبدي،و كذلك و خاله املتلمس،  ،بدمن احلارث بن حلزة، طرفة بن الع

، املنخل اليشكري و لبيد بن ربيعة العـامري ، النابغة الذيبايندون على عمرو بن هند و أما في
  3.اء للنعمان الثالث أيب قابوسفإم كانوا ندم الربيع بن زيادو أيضا  حسان بن ثابتوحىت 

                                                
 .14ص  1983الشعر يف بالط احلرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  :أبو اخلري حممود 1
ـ   افقتلهم اهمالعرب حيبألنه كان له صفيان من  ينيمسي بذي الغر* *  ، امث ندم، فبىن هلما قربين كـان يزورمه
جعل له يومان يف السنة، يوم بؤس و كان يقتل أول طالع عليه فيه، و يوم نعيم و كان يعطي أول طالع عليه و

ـ  افيه، مائة من اإلبل، و قد كان يطلي بدم الرجل الذي يقتله يف يوم بؤسه القربين و يغريهم ه ما، امتد ملك
  .    قتل يوم حليمة يف معركة له ضد الغساسنة) م554-505( بني 

  .15، دار مارون عبود، ص 1986أدباء العرب يف اجلاهلية و صدر اإلسالم، طبعة  :البستاين بطرس 3
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و إذن فقد كان أمراء و ملوك اجلاهلية من املناذرة والغساسنة حيتفلون أميا احتفـال بكـل   
كالم مجيل كان يلقى أمامهم خاصة إذا قدم هلم يف قالب شعري غنائي و قصصهم يف ذلك كثرية 

  .واة األدب حىت اليومريتداوهلا 
  :يف جمالس الغساسنة-أ

ذج يستطيع البحث تقدميه على صورة عملية التلقي يف جمالس امللوك يف اجلاهلية و أول منو
الغساين  بن األيهم ةجبل األمريهلذا الفن األديب يأيت إىل القارئ من إمارة الغساسنة أوال و بطله هو 

ر شغوفا بسماع الشعر شأنه يف ذلك  شأن بعض أسالفه من أمراء بين غسان، الذي كان هو األخ
أتيت جبلة بن األيهم الغساين و قد : " يروي األصفهاين يف أغانيه عن حسان بن ثابت قولهحيث 

عرفـه،  ريتان و عن يساره رجـل ال أ فضبني يديه و عن ميينه رجل له  تمدحته، فأذن يل فجلس
و كان حسان بن ثابت قد التقـاه يف  ( أما هذا فأعرفه و هو النابغة : أتعرف هذين؟ قلت: فقال

ما  ، فإن شئت استنشـد هو علقمة بن عبدة: فال أعرفه قال ، و أما هذا)كما سلف سوق عكاظ
مسعت منهما، مث إن شئت أن تنشد بعدمها أنشدت، و إن شئت سكت، قلت فذاك، فأنشـده  و

  : النابغة
  ـبلكواكطيءاناصـب      و ليل أقاسيـه بة ـي هلم يـا أميمينلك

  :علقمة أنشد، فأنشدفذهب نصفي، مث قال ل): يعين حسان( قال 
  ان مشيـبسان طروب       بعيـد شباب عصر ح احلطحابـك قلب يف
  :أنت أعلم اآلن إن شئت أن تنشد بعدمها أنشدت، فأنشدته: فذهب نصفي اآلخر فقال يل

  يوما جبلق يف الزمان األول  هللا در عصابة نادمتهم                
  قرب ابن ماوية الكرمي املفضل    أبيهم            ربأوالد جفنة عند ق 

  يسقون من ورد الربيص عليهم       كأسا يصفق بالرحيق السلسل    
  ض الوجوه كرمية أحسام          شم األنوف من الطراز األوليب   

هذا : ما أنت بدوما، مث أمر يل بثالمثائة دينار و عشرة أقمصة، هلا جيب واحد، و قال: فقال يل
  1.ل عاملك عندنا يف ك

                                                
  .173، 172الشعر اجلاهلي، مرجع سابق ص  :عبد الرمحان إبراهيم 1
 .عيد للنصارى: يوم السباسب* 
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قصة أخرى توردها مصادر األدب، و هي قريبـة   لألصفهاين جندإىل جانب هذه الرواية 
جدا من القصة السابقة  بطلها دائما حسان بن ثابت مع ملك من ملوك بين غسان أيضا، لكـن  

بسماع الشعر، و يطـرب   ذالذي كان هو أيضا يلت عمرو بن احلارثليس جبلة بن األيهم، بل 
، ةمن الشعراء و على رأسهم النابغة الذيباين و علقمة بن عبد س صناعهذلك كان جياللتلقيه ألجل 

فقد قدم حسان إىل هذا األمري ذات مرة لكن احلاجب منعه من الدخول عليه، فهدده حسان بـأن  
إال هجا اليمن كلها، فلما مسع احلاجب ديده مسح له بالدخول على األمـري عمـرو   ويأذن له  

ـ :جالسا عن ميينه و اآلخر و هو علقمة عن مشاله فلما رآه ماثال أمامه قال لـه  فوجد النابغة ابن ي
حتاج أة، و ال يو نسبك يف غسان فارجع فإين باعث إليك بصلة سن *عيصكقد عرفت  1الفريعة

النابغة و علقمة أن يفضحاك، و فضيحتك فضيحيت : إىل الشعر، فإنين أخاف عليك هذين السبعني
  :أن تقول ن حتساهللا الوو أنت  

  2*ون بالرحيان يوم السباسب م       حييــيب حجزارقاق النعال ط
باإلنشاد قبلهما فلما  مري ملا رأى إصراره أن يسأهلما االذنلكن حسان أىب إال اإلنشاد، فقال له األ

  :بن الفريعة فقالهات يا ا: ه األمري أن ينشد قائالأذنا له طلب من
  أل           بني اجلوايب فالبضيع فحوملــتس ت رسم الدار أم مللأسأ

عن موضعه سرورا حىت شاطر البيت و هو يقول  3*حل زفلما مسع األمري بيته هذا مل يزل ي
ذ اليوم، هذه و اهللا البتارة قـد  يعلالين به منهذا و أبيك الشعر، الما: ا مسع منهمعربا عن افتتانه مب

  14.ت يا غالم له ألف دينار مرجوعةاملدائح أحسنت يا ابن الفريعة ها ترتب
السابقتني جملسا من جمالس الشعر الذي كان يدور يف  فقد تضمنت كل رواية من الروايتني

على مسامعهما مـن   يما ألق انبالط ملوك الغساسنة، و يرى القارئ بال شك كيف تلقى األمري
ملا مسع من شعر حسان مث قد ختلى عن كرسيه طربا  عمرو بن احلارثهو وأشعار حىت إن أحدمها 

                                                
  .حسان و الفريعة هي أمه لقب: ابن الفريعة* 
 .أصلك/ عيصك* 
  .مدحهم بالعفة: طيب حجزام *

  .يتخلى: يزحل*: 
  .174املرجع نفسه، ص  :عبد الرمحن إبراهيم 1
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، و يف هـذا   هشعرأعطاه ما أعطى تعبريا عن إعجابه  ببل و ...) البتارةهللاهذه و ا: ( قال ما قال
صورة واضحة من صور التلقي الشعري الذي كان حيدث يف قصور امللوك و األمراء يف اجلاهلية، 

يف بالطهم مـن وزرائهـم،    رضاألمر الذي يدل على أن املتلقي فيها هم أولئك امللوك، و من ح
وحىت حجام الكل كان يسمع، و الكل كان يتلقى بل و يقرأ ما يسمع، فإذا أعجب به أعطـى   

أسرف يف العطاء، و أما إن مل يعجبه ما مسع من الشاعر حرمه، و رمبا طرده من جملسه، فـاحلكم  و
امللوك و األمـراء و الكلمـة   الفصل فيها كان هلذا املتلقي، الذي ينتمي إىل طبقة رفيعة هي طبقة 

ه قرحيته مث يقـف  ـود بملبدع هنا فكان يتكلم و يلقي ما جتهي له وحده، أما ا ةاألوىل و األخري
كما نرى أعلى درجة من املبـدع   يقلتظر ما سيقول عنه، و عن شعره فاملبني يدي هذا احلكم ينت

  .ومن النص نفسه
ر يف جمالسه، بل لقد ورث هذا عن أبيه الشع دوعمرو بن احلارث مل يكن وحده حيب إنشا

ـ و جيزل العطاء هلم، بل ويع هلب الشعراء إىل بالطجي .به احلارث الذي كان هو اآلخر شغوفا ق ت
كان أخا  ةرقابا جزاءا على مساعه و قصة هذا مشهورة إذ حتكي مصادر األدب أن علقمة بن عبد

أيب مشر الغساين بعد قتله للمنذر بن مـاء  يف يد احلارث بن  االذي وقع أسري ةشقيقا لشأس بن عبد
مصاحبا هلذا امللـك، فلمـا    ةالسماء، أحد ملوك املناذرة و ماء السماء أمه، و كان شأس بن عبد

أسره احلارث أسر معه مجاعة من بين متيم قوامها تسعون رجال كانوا موالني للمناذرة، فلما وصل 
م شطر بالد احلارث الغساين نة ركب راحلته و ميخرب أسره إىل أخيه علقمة و كان مواليا للغساس

  :ليمدحه بقصيدة مطلعها
  طحابك قلب يف احلسان طروب       بعيد الشباب عصر حان مشيب

  :فأنشدها إياه حىت إذا بلغ قوله
  *ني وجيبلكلكلها و القصري    قيت           إىل احلارث الوهاب أعملت نا       

  مبشتبهات هوهلن مهيب             هاجيفكان و -أبيت اللعن –إليك 
  *له فوق أعالم املتان علوب     و الحب              دانهداين إليك الفرق      
  فإين امرؤ وسط القباب غريب   فال حترمين نائال عن حنابـــة                     
  بفحق لشأس من نداك ذنو  عـمة             نو يف كل حي قد خبطت ب       
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من متيم كانوا معـه    رنعم و أذنبه، مث أطلق سراح شأس أخا علقمة، بل و سراح نف: قال احلارث
  1.من سأله فيهم، أو عرفه من غريهمو

و احلقيقة أن علقمة ما كان ليقدم على احلارث بن مشر الغساين لوال علمه، بل و تأكـده  
شـم نفسـه   الكثرية، و إال ما كان جي جمالسه من مرتلة الشعر عنده، و شدة تأثره مبا مسع منه يف

متاعب السفر للقائه، و قد كان له ما أراد و أكثر، فقد أطلق له سراح أخيه و عصبة ممن معـه،  
وهذا بعد مساعه للقصيدة اليت ألقاها علقمة يف جملسه و على مسامعه و هذا منوذج واضـح علـى   

  .يف اجلاهلية يوجود فعل تلقي حقيق
لس األدب والشعر امللكية الغسانية دون اإلشارة إىل أمر هـو مـن   و لن يغادر البحث جما

األمهية مبكان و يتعلق األمر بأحد ملوك هذه اإلمارة و هو جبلة بن األيهم الذي سبق احلديث عنه 
" حد الشعراء اجلاهليني و هو حسان بن ثابت دائما حيث يذكر الرواة من أهل األدب أنه أو مع 

به ذكر حسان إال أرسل إليه و ال مير به غاد، أورائح إال و بعث معه ما  فأي جبلة أقسم أال يطي
عن اإلسالم و حلق بقيصر الروم مخسمائة  )جبلة(يطرف به حسانا، و أرسل له حىت بعد أن ارتد 

  :دينار، و مخسة أثواب ديباج، فلما وصلت إىل حسان أنشد
  باللؤمإن ابن جفنة من بقية معشر           مل يغذهم آباؤهم 

  مل ينس بالشـام إذ هو ا            كال و ال متصال بالروم
  يعطي اجلزيل و اليراه عنده          إال لبعض عطية املذموم

إىل  رو احلقيقة أن عطاءه مل يتوقف عند هذا احلد بل زاد حىت مع كرب حسان، و توقفه عن احلضو
 ملعاوية بن أيب سفيان قدم إىل ملـك الـروم    جمالسه و إنشاد الشعر بني يديه، دليل هذا أن رسوال

جبلة بن األيهم جالس جبواره، فسأله عن حسان و حاله عند كربه، فلما خربه الرسول أنه هرم، و
يته ميتا فانثر هذه فإن لقيته حيا فادفعها إليه، و إن أل: و عمي، أعطاه ألف دينار و حلال و قال له

                                                
  .الضلعان الصغريان أسفل األضالع: القصريني* الصدر : الكلكل •
 .طريق واضح: ال حب* اخلفقان من شدة السري، : الوجيف •
  .منت و هو األرض املرتفعة الغليظة همجع مفرد: املتان*  ، ءجنمان يف السما: الفرقدان •

  .75-74دة، مصدر سابق، ص عمال: ابن رشيق 1
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ها على قربه، فلما عاد الرسول وجد حسان ال يزال حيا فلمـا  لل على قربه، و اشتر إبال و احنرحلا
  1"وددت أنك جئت و وجدتين ميتا: أخربه باخلرب بكى و قال

فهل بعد هذا كله يقول قائل أن العرب مل تعرف مفهوم التلقي، صحيح أا مل تعرفه ضمن 
ممارسة، و قصور امللـوك  هو أا عرفته  يدله، و لعناصره لكن األك دنظرية هلا أسس و أا مل تقع

فعلية و بعناصـرها  تلق كما رأينا كانت شاهدا على ذلك، فقد شهدت جمالس الغساسنة عمليات 
  جبلة بن األيهم و من حضـر ( قي و املرسل إليه أو املتل،املرسل و هو الشاعر حسان مثال :كاملة
ك كـانوا جلوسـا علـى    فهؤالء امللو ).القصيدة اليت ألقاها يوه (، و الرسالة أو النص)جملسه

كراسيهم و التيجان على رؤوسهم لكن ذلك مل مينعهم من مساع الشعر و إبداء الرأي فيه بل رمبا 
يقف أحد منهم و يتحرك من موضعه إعجابا مبا مسعه، و تعبريا عما أحدثه يف نفسه من أثر و من 

  .مث إجزال العطاء لصاحبه كما حدث مع عمرو بن احلارث الغساين
  :جمالس املناذرةيف  -ب-

ملوك املناذرة هم أيضا كانوا يتلقون األشعار اليت كانت تنشد يف بالطهم بطريقة أفضـل  
اليت للغساسنة حيث فتحوا أبواب قصورهم للشعراء، و معها فتحوا أفئـدم و آذاـم    كمن تل

أحد ملـوكهم و هـو علـى     ه حىت إن بعض األخبار تذكر أنـلسماع الشعر، و االستمتاع ب
ـ ان أمر أن تكتب هذه األشعار خاصة تلك اليت متتدحه و ألرجح النعما ذكر أجمـاد قومـه يف   ت

قراطيس من ذهب ليأمر بدفنها يف خزائنه و إيصاد أبواا حىت ال تطاهلا األيدي، فتظل بذلك إرثا 
آخر و لو كان كنوزا، و جواهر فإا عنده قد ال تفوق قيمـة هـذه    ارثعظيما خيتلف عن أي 

  .اراألشع
و قد تردد الكثري من الشعراء على قصورهم إلنشاد الشعر، و احلصول على العطايا و من 

د أيضا فهؤالء الشعراء حسان بن ثابت الذي مل خيتص ملوك بين غسان بشعره و حسب بل كان ي
ان بن املنذر، و هو نفسه يروي قصة لقائه هذا عمو خاصة منهم الن ًريةًاحلعلى ملوك هذه اإلمارة 

مللك يف بالده، حيث أنه عند وصوله هناك التقى برجل سأله عن أصله، و سبب جميئه فلما خربه ا

                                                
ـ 1410الم، طبعة ــاحلياة األدبية بعد ظهور اإلس :عمـخفاجي عبد املن-1 دار اجلبـل   م،1990-ـه

  .297بريوت ص
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ان، علمه الرجل كيف يصنع ليصل إىل جملسه، فعمل حسان بنصيحة هذا عمأنه يريد لقاء ملكها الن
 وقـد . الرجل، و صنع كما قال له، فسمح له احلاجب بالدخول، فدخل على النعمان يف جملسـه 

  :ا جرى له هناك فقالحكى م
مث دخلت على النعمان ففعلت ما أمرين به الصائغ، يقصد به الرجل الذي لقيـه عنـد قدومـه    ( 

احلرية، فأنشدته شعري، مث خرجت من عنده فأقمت أختلف إليه، فأجازين و أكرمين، و جعلـت  
فإذا قدم فالحظ -غةيعين الناب– ةصاحيب مبا صنع فيقول إنه ال يزال هكذا حىت يأتيه أبو أمام أخرب

فأقمت كذلك، إىل أن دخلت عليه ليلة، فدعا بالعشاء فأيت بطبـيخ  : فيه ألحد من الشعراء، فقال
ي أجبليس: قالو كان يقف بباب النعمان فغضب  * منه بعض جلسائه فامتأل فضحك بطالفأكل 

إذ بصـوت  الس عنـده  جلفواهللا إين .......حرق صليفاهأبالشمعة، ف* هأحرقوا صليفي !تضحك؟
يه النعم السود، و مل يكن للعرب نعم سود إال للنعمان فأقبل النابغة ف خلف قبته، و كان يوما ترد

  :فاستأذن فقدم و هو يقول
  هصلب يا أوهب الناس لعيس              أنام أم يسمع رب القبة 

  *ذات جتاف يف يديها حدبه                 هضرابة باملشفر األدب
  

  :امة أدخلوه، فانشده قصيدته اليت يقول فيهاأبو أم :قال
  أي الرجال املهذب ثو لست مبستبق أخا ال تلمه           على شع

أكنت  يأدرالو كالا من السود، فخرجت من عنده  1*ا رعاؤها و مطافيلهاهفأمر له مبائة ناقة في
  1.)أحسده على شعره، أم على ما نال من جزيل عطائه

ة اليت رواها حسان بن ثابت حول قدومه إىل النعمان و التقائه بالنابغة الذيباين يف هذه القص       
 العطاء بعد إنشاده شعره الـذي القـى   هناك و الذي لقي ما لقي من حسن االستقبال، و إجزال

النقد العريب القدمي كان يهتم باملتلقي و يرتله مرتلة ال  على أن دليل. اإلعجاب الشديد من النعمان
عن تلك اليت هي لعناصر العملية اإلبداعية األخرى، فحسان كما رأينا  هو املبـدع و كـان   تقل 

مهتما كل االهتمام بالنعمان و موقفه الذي سيتخذه منه و من شعره، و هذا ما نالحظه من خالل 

                                                
  .مطفل، و ناقة مطفل هلا طفلها: مطافيلها*
  34-33تاريخ النقد األديب عند العرب،مرجع سابق،ص :ياجلويين مصطفى الصاو-1
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ان التزامه احلريف بالنصائح اليت قدمها له الصائغ و اليت مكنته من الوصول إىل جملس امللك، فهل ك
يف نفسه، مث إن يف تلك املائة من النوق السـود   )النعمان(حسان ليفعل ذلك لو ال مكانة املتلقي 

لدليال كافيا على أن امللك العريب كان هو اآلخر يتلقى و يعجب مبا يسمع من كالم الشعراء رغم 
اغل مـا  ه من املشاملرتبة الرفيعة جدا، و املنصب العايل الذي حيتله يف اتمع كملك من امللوك، ل

اع للشعراء الذين ضربوا أكباد اإلبل، و قطعوا القفار للوصـول إليـه   يثنيه عن اجللوس و االستم
طمعا يف هباته، و حىت و إن مل يستمع إليهم يف جمالس العمل وأوقاته، فإنه يعطيهم اإلذن بالدخول 

                            .يل املنظوم يف قالب شعريم اجلممتع نفسه ذا الكاليسحىت يف جمالس طعامه، املهم أنه  عليه
ر و منهم لبيد بـن  و الشعراء الذين و فدوا عليهم كثاحلقيقة أن جمالسهم األدبية كثرية،           

و مع ذلك فقد  اغريص اغرفيمن قدم على النعمان، لكنه كان  أيضاربيعة العامري، الذي قدم هو 
النعمان، و جليسه املشهور الربيع بن زياد، حيث أنه ملا دخل عليـه  كان جريئا و تكلم يف حضرة 

وجد عنده هذا الرجل يؤاكله، و كان فحاشا عيابا، ذا لسان سليط مل يكن يسلم منه أحد، حىت 
بن ربيعة الذين أوغر صدر امللك عليهم ملا دخلوا عليه، و ذلك لعداوة بني قومه بين عبس  دقوم لبي

لبيد، فجفاهم النعمان و أىب مكاملتهم فخرجوا من عنده غضابا فلما علم لبيد و بني بين عامر قوم 
اخلرب عرض عليهم هجاء الربيع أمام صاحبه امللك، فاستخفوا به لصغر سنه، لكنه أىب إال الدخول 
و هجاه يف حضرة النعمان، فلما رأوا إصراره مسحوا له بالدخول و كان الصباح قد أصبح، فدخل 

  :قال يرجتز يف هجائه امللكل امللك على عادته فلما وقعت عيناه على والربيع يؤاك
  همن دعه            حنن بنو أم البنني األربع خري يا رب هيجا هي

  1*و حنن خري عامر بن صعصعه            املطعمون اجلفنة املدعدعه  
  *ال تأكل معه -أبيت اللعن–يضعه          مهال و الضاربون اهلام حتت اخل          

  إن استه من برص مدعدعه: قال ؟و مله: فقال النعمان
  و ما علينا من ذلك؟: انفرد النعم

  *و إنه يوجل فيها إصبعه           يوجلها حىت يواري أشجعه           :قال
                                                

  .اململوءة: املدعدعة* 
  .ع السيوفوقأصوات : اخليضعة*: 
  .األشجع هو أصول األصابع اليت تتصل بعصب ظاهر الكف: هأشجع*: 
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  .كأمنا يطلب شيئا أودعه
: يع؟ فقـال بما تقول يا ر: عند ذاك رفع امللك يده عن الطعام و قال موجها كالمه للربيع

ـ و اهللا : فقـال  .جب يا ربيع: مره فليجب، فقال له: دفرد عليه لبي .أبيت اللعن كذب الغالم ا مل
فحجبه امللك بعد هـذه احلادثـة، و    .الغالم به 1*ينمين أنت من اخلسف أشد علي مما عضهتسو

   :تدنت مرتلته عنده فلما أراد االعتذار رده امللك بقوله
                                          فما اعتذارك من قول إذا قيال     دقا أو كذباقد قيل ما قيل إن ص    

اليت أوردها ابن رشيق يف عمدته أن يسـتنتج بـأن    ةيستطيع القارئ من خالل هذه الرواي       
قصور أمراء، و ملوك املناذرة مل تكن ختلو من جمالسة الشعراء، و االستماع إليهم يف كل وقـت   

ـ  فداحيث استقبل النعمان و.وحني، كما رأينا فيما سبق    دمن بين عامر بن صعصعة و منهم لبي
مـن   يأكل و يتلقى ما يرد على مسامعه هو جالس على مائدة طعامه، و ، استقبلهماصغريوكان 
بل و تأثر مبا قاله من هجاء الذع و مؤمل هلـذا الربيـع    هفقد رضي مساعه و مل يستصغر . هكالم
ه بسيئته جازامن نفس الكأس، و  يد، فسقاه لبامللككان األظلم حينما بدأه جاء قومه عند  الذي

تلك سيئة مثلها هي اهلجاء، فهنا و كما الحظنا متت عملية التلقي يف جملس طعام إفطار ملكـي  
ومنـا  ارجتـازه د  املتلقي، حيث استمعا إلبداع لبيد يضم النعمان و الربيع بن زياد اللذين لعبا دور

  .االستعانة بأي وسيلة كتابة واحدة
قد أتاح أمراء املناذرة املتعاقبون للشعراء من القبائل العربية الفرصة الكاملة للمفـاخرة يف   و        

جمالسهم اليت كانت تعبق بقول الشعر حيث كانوا يرتادوا صباح، مساء، و يف السلم و احلـرب  
قبول لدى هؤالء املتعطشني لسماع الشعر و تلقيه، و كان لعلمهم بأم سيلقون كل الوهذا معا، 

البد له من أن يكون شاعرا ليتمكن   هلا سفري  و على رأسه يفد اليهم  كل وفد من قبائل العرب
اعتادوا على مساع  ا يسعون لتبليغها من خالل جميئهم إىل امللوك الذينهم اليت كانورسائل تبليغمن 

نه من قصة وفد قبيلة بكر ملا ورد على عمرو بـن  مهم، و هذا ما سنتبيحدثون بألسنة قوالشعراء يت
هند يف أيام حرب البسوس اليت دارت رحاها يف اجلاهلية و كانت بني قبيليت بكر و تغلب و دامت 

  حوايل أربعني سنة، حيث أن هذا الوفد ملا جاء امللك اختار شاعر القبيلة، و فارسها احلارث بن 
  

                                                
 سبين، هجاين: عضهين -*
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ن أفرادها يف الكالم حباجته رغم وجود عقبات كثرية تقف يف طريـق مقابلتـه   حلزة لينوب ع    
كريني، و مييل إىل أعدائهم من التغلبيني كمـا أنـه   يكره الب -أي عمرو–لعمرو بن هند منها أنه 

و احلارث كمـا يعلـم    ، الربص، و ال يكلم أصحابه املبتلني به إال من وراء سبعة حجبيبغض 
رة نه مع ذلك قرر تذليل كل هذه الصعاب و حتديها و من مث خوض مغـام لك االقارئ كان أبرص

حمادثته و لو من وراء عشرين حجابا و ليس سبعة فقط، و قـد وجـه سـهامه    و الدخول عليه 
الشعرية حىت وصلت إىل شغاف قلب امللك و جعلته يبغض صفيه املختار عمرو بن كلثوم شـاعر  

م املوجهة حنو عمرو بن هند  بقوله خماطبا عمـرو بـن   تغلب كلها، وقد كانت فاحتة هذه السها
  :بكيده له و لقومه عنده يقولو، و معرضا به  مكلثو

  ا         عند عمرو و هل لذاك انتهاءـــأيها الشانئ املبلغ عن
له شطران أوهلما مدح جلده األكرب املنـذر    تبع هذا البيت أبياتا أخرى تضمنت مدحياأمث 

لثاين مدح للملك نفسه بأنه عادل مجع املناقب كلها حىت أنطق األلسنة اخلرساء بن ماء السماء، و ا
بالثناء عليه دون أن ينسى الفخر بقومه البكريني األجناد الذين كانوا سادة الدنيا حىت جاء املنـذر  

  .ليستعني م يوم احليارين أين نصروه و أسلموا له زمام القيادة
  

  :ولــيق
  س حىت          ملك املنذر بن ماء السماءفملكنا بذلك البأ    
  يـو        م احليارين و البـالء بالء و هو الرب و الشهيد    

  ملك أضلع الربية ال يـو          جد فيها ملا لديه كفاء
  ملك مقسط و أكمل من مي       شي و من دون ما لديه الثناء       
  1*فآبت خلصمها األجالء  نثله جالت الـج          إرمي مب       

امي عن احلـق، و تـذكريهم   عبعد هذه األبيات سدد سهمه الثالث متهما خصومه بالطغيان و الت
  .ود و مواثيقهحبلف ذي ااز يف مكة الذي نقضوه، و تنصلوا مما فيه من ع

  :ولــيق
  *فاتركوا البغي و التعـدي و إمـا          تتعاشوا ففي التعاشي الداء  

                                                
  .نسبة إىل إرم جدعان: إرمي*: 
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  ـود و الكـفالءهروا حلف ذي ااز و ما قد         م فيه العو اذك 
  *حذر اخلوف و التعدي و هـل ين         قص ما يف املهارق األهواء

لبـيني مجيعـا    تغو قد أصابت هذه السهام من امللك مقتال حيث انقلب بني حلظة و أخرى على ال
حلارث إىل الفخر بقبيلته فخرا مجاعيا، و يف األخري وصل ا . ورائهم فارسهم عمرو بن كلثومومن 
  :ولــإذ يق

  *وار لكل حي عـواءس غ    نتهب النــا             هل علمـتم أيام ي   
  *رين سريا حىت اها احلساء  إذ رفعنا اجلمال من سعف البحـ               
  *إمــاء ات قومنمنا و فينا ب      مث ملنا عـلى متيـم فأحــر                  
  *ل و ال ينفع الذليل اللحاء     ال يقيم العزيز بالبلد السهـ                   

  1رأس طود و حره رجالء      نجي الذي يوائـل منـا            يليس 
 ره من إزالة احلجب اليت كانـت بينـه   و قد متكن احلارث بن حلزة يف اية املطاف عن طريق شع

لك بعد كل ما مسع إال دعوته السته دون أستر رغم مرض الربص الـذي  بني امللك الذي مل ميو
  .هـكان ب
هند للقارئ أنه و إن كان ملكا فإن ذلك مل مينعه من مساع الشعر، فقد قـدم   بنبني عمرو       

عليه الشاعر احلارث بن حلزة لكنه أىب إال مكاملته من وراء سبعة حجب حىت ال يتأذى من منظـر  
ر األبرص، لكن املوقف مل يظل على ما هو عليه، إذ مبجرد فراغه من االستماع له دعاه هذا الشاع

  .للجلوس معه وجها لوجه دومنا حواجز تفصل بينهما

                                                
  .العمى، و يقال ملن يصاب به األعشى: التعاشي*

  الصحف: املهارق*: 
  .ضجيج: عواء*: 
  .انتهت: اها احلساء*: 
  .أراد أن يقول دخلنا يف الشهر احلرام*: 
  .أراد التعبري عن اإلسراع يف السري*: 

، دار الفكر 2002ه، يناير 1422األدب اجلاهلي، الطبعة األوىل، شوال  :مات غازي، األشقر عرفانيظل 1
  .542-541املعاصر، ص 
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و قد متت عملية التلقي يف هذا املشهد بطريقة غريبة نوعا ما حيـث أن املبـدع و هـو    
شعاره، و تلقاها لكن من وراء احلارث بن حلزة كلم السامع و هو عمرو بن هند الذي استمع أل

حواجز متثلت يف سبعة من األستار فصلت بينهما لكنها مع ذلك مل تكن عائقا يف طريـق إبـداع   
الشاعر حيث وصلت الرسالة املوجهة من الشاعر إىل السامع أو املتلقي واضحة، صرحية ليتلقاهـا  

  .يف قومه من ورائهالسامع بآذان صاغية جعلته يغري رأيه يف هذا الشاعر األبرص و 
و لن يغادر القارئ هذه االس دون أن يعرج على جملس من جمالس أحد امللوك و هو املنذر       

بن ماء السماء الذي كان معتادا على جمالسة الشعراء و االستماع إليهم و جمازام خري اجلزاء على 
  .أشعارهم اليت كانت حتوز على إعجابه

حد الشعراء اجلاهليني املشهورين معتادا على الوفود إليـه  أهو  و كان عبيد بن األبرص و
د من الشعراء فيستمع إليه، و يعجب بأشعاره لكن جمالسته له انتهت حبتفه، و قصـة  ففيمن كان ي

أن هذا امللك كان ينادمه رجالن من ً :أماليه عن يونس بن حبيب و ملخصها هذا يرويها القايل يف
و مها  )من قبيلة أسد(ني ياملضلل و الثاين عمرو بن مسعود و كانا أسد العرب أحدمها هو خالد بن
  :اللذان نعامها الشاعر بقوله
  يد الصمدسي بين أسـد          بعمرو  بن مسعود و بالريأال بكى الناعي خب

فحدث أن شرب معهما ذات ليلة فلما أخذ منه الشراب و منهما أيضا راجعاه يف الكالم 
ريا التراب بظاهر الكوفة، فلمـا  وتال و وضع جثمانيهما يف تابوتني منفصلني مث وفأمر بقتلهما فق

 أصبح عليه الصباح و صحا من سكره سأل عنهما فلما أخرب اخلرب ندم مث ركب إىل موضع دفنهما
  .إىل ذلك ةني كما سبقت اإلشاريأمر ببناء الغر  وهناك

ل من يأتيه يف أحد أيام بؤسه، فلما و شاءت األقدار أن يكون الشاعر عبيد بن األبرص أو
ـ : ًأال كان الذبح لغريك يا عبيد، فرد عليه: رآه قال متأسفا لقدومه عليه يف هذا اليوم ائن أتتك حب

حـال  : فقال .أنشدين فقد كان يعجبين شعرك: ئالفطلب منه أن ينشده شيئا من شعره قا .رجاله
  .الطيبني  احلزاماجلريض دون القريض، و بلغ 

  :أنشدين قولك: له فقال
  وبـــفالذنقطبيات ر من أهله ملحوب          فالفأق

  :ولهـــفرد هو عليه بق
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  أقفر من أهله عبيد           فاليوم ال يبدي و ال يعيد   
  ها ورودـــنكود          و حان هلا من عنت له معنة     

ن مع امللـك  وفسأله القوم اجلالس .املنايا على احلوايا: فرد عليه .أنشدين هبلتك أمك: الـــفق
ما أشد جزعك مـن  : فعلق عليه أحد اجللوس .ال يرحل رحلك من ليس معك: فقال. أن ينشده

  :فأجابه عند ذلك بقوله .املوت
   ما ميتة واحدهو هل غري            هال غرو من عيشة نافذ

  هفأبلغ بين و أعمامهـم             بأن املنايا هي الراصـد 
  همدة فنفوس العبـاد             إليها و إن كرهت قاصد هلا  

  فللموت ما تلد الوالـده          فال جتزعوا إن احلمام دنا 
  

إن شئت من األكحـل، وإن   .ثالث خصالفاختر من :...مللك حول موضع ذحبه بقولهمث خريه ا
را ودب دبيبها ذحبـه  ختار أن يسقيه اخلمر حىت إذا شاف.شئت من األجبل، وإن شئت من الوريد 

  :ولــمن أي موضع يشاء هو فلما فعل امللك ما طلبه منه، وقرب ليذبح أنشأ يق
  

  ها املوت قد برقال أرى يف كلوخريين ذو البؤس يف يوم بؤسه          خال    
  سحائب ما فيها لذي خري أنق كما خريت عاد من الدهر مرة         

  الطلق كما ليلة  اال تركها تف     سحائب ريح مل توكل ببلدة       
  1.انمر به فذبح مث طلي بدمه الغريوأ

من قبل وذلك بسبب تلـك   كان هذا الس جملسا خمتلفا نوعا ما عن االس اليت صادفتنا
  .للنهاية املأساوية املتمثلة يف قتل الشاعر عبيد ازينة اليت حتيط به نظراملسحة احل

مما يـدل  ن ماء السماء ب ة احلزينة هو قدوم الشاعر على املنذروالذي يعنينا يف هذه الرواي
ل له ملا شعر يف جمالسه احلافلة بإنشاده واال ما كان يقوإليه وإلقاء اليء نه كان معتادا على اعلى أ

  .دح لغريك يا عبيان الذباال ك: رآه

                                                
ـ  ،هلل يقف، حتقيق صالح بن مايلألا :امساعيل بن القاسم ايلقال - 1  ةوالشيخ سيد بن عباس  اجلليمي طبع

  .732املكتبة العصرية للطباعة والنشر صيدا بريوت ص  -م2002-ه 1423
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شدين فقد كـان  أن (إضافة إىل طلب امللك من الشاعر أن ينشده شعره وإقراره بأنه يعجبه
وهذه شهادة من امللك عينه بأنه كان يتلقى وحيسن تلقي واستقبال انشاده يـدل  ) يعجبين شعرك

على ذلك أنه ورغم علمه باملصري األسود واحملتوم الذي ينتظره على يديه إال أنه طلـب منـه أن   
لسه بـالقرب  يسمعه بعضا من أشعاره يف الس الذي يستطيع القارئ تصوره فاملنذر جالس يف جم

 ه،ة عن ميينه ويساره وحاشيته وهم قعود عليها ينصـتون إىل أوامـر  بي منصووالكراس من الغريني
ويلبون نداءه إذ طلع عليهم عبيد بن األبرص فمثل بني يدي امللك ليتم بعد ذلك احلـوار الـذي   

 ئيـب لكاد ذا املشهيف ه وقد متت عملية التلقي  .نتهي الس بقتله وطالء القربين بدمهيو ،قرأناه
  .من أشعاره بعضاتفرج بعدما مسع يوانتهت بنهاية مأساوية ذبح فيها املبدع واملتلقي 

ن عملية يصل البحث إىل القول بأيف آخر هذه اجلولة يف رحاب هذه االس الرفيعة املستوى      
الناس فقط، و مل التلقي اليت وجدت يف العصر اجلاهلي مل تكن قاصرة على العامة و األشراف من 

تكن موجودة يف األسواق و حسب بل لقد انتقلت حىت إىل جمالس امللوك واألمراء مـن املنـاذرة   
كانوا هم أيضا _وخاصة منهم املناذرة_والغساسنة وهم أرفع طبقة يف اتمع العريب آنذاك فهوالء 

س أدب ونقـد ولـيس   لقون الشعر ويبدون اآلراء حوله أحيانا األمر الذي جعل جمالسهم جمالتي
جمالس سياسة وحسب وهلذا كانوا جيزلون العطاء للشعراء الذين كانوا يقدمون إليهم يف كل وقت 
وحني والعجب يف هذا فهم كانوا يطربون للكالم املنثور فما بال القارئ بالكالم إذا كان منظوما 

هي أنـه   هسمة بارزة فييف قالب شعري غنائي كما هو احلال بالنسبة للشعر العريب الذي  يتسم ب
شعر غنائي وجداين خياطب العاطفة قبل أي شئ آخر، فعمليات التلقي يف هذه اـالس كانـت   

يلقي أشعاره علـى مسـامع   ...) حسان، النابغة(هو الشاعر ا مساعية شفوية كان املبدع فيها كله
البحث لـذكرهم، واىل   ناذرة والذين تعرضاملتلقني والذين ميثلهم أولئك امللوك من الغساسنة وامل

جانبهم كل احلاضرين الذين كانوا يف بالط امللوك من احلاشية، والوزراء واحلجاب وحىت الشعراء 
لوا أمام امللوك دومنـا  جتأنفسهم، أما الرسالة أو النص فهي نصوص القصائد اليت كان الشعراء ير

يعود الشاعر إليها ليتذكر إن سهى احلاجة للعودة إىل قرطاس حيفظ ما ختفيه األفئدة من أشعار قد 
  .ونسي

ويف هذه االس دليل آخر يضاف إىل قائمة األدلة اليت تثبت أن لنظرية التلقي أصوال تعود 
  .العريب القدمي قدإىل األدب والن
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  :اءاتـــاللقيف -3
لقد كان كل فرد يف اتمع اجلاهلي يتلقى الشعر ويسمعه وحيبه دون استثناء الكبري وحىت 

به ألنه كما يعلم كل  تاعالصغري الذكر واألنثى على حد سواء الكل كان يتوق لسماعه واالستم
 .اخلاصةسواء العامة أو  مادارس كان ديوام الوحيد فحىت البسطاء منهم كانوا يتداولونه يف لقاء

اءات كـثرية  أحدمها باآلخر فيكون الشعر هو املتبادل بينهما ومناذج هذه اللق يتقلفقد حيدث أن ي
  .جدا يف التاريخ األديب القدمي

بينهما كان الشعر لغة التواصل  متفاحتتها منوذج يتضمن لقاءا فرديا بني زوجني قوامه حوار 
: حيث ذكر القايل يف أماليه عن أيب حممد عبد اهللا بن هارون التوزي عن أيب عبيدة الذي روى فيه

تزوج امرأة من قومه، مث خرج ) اعر لبيد بن ربيعة قوم الشوهم ( بن صعصة رأن رجال من بين عامً
يف بعض أسفاره، فلما عاد بعد حني من الدهر، وجدها و قد أجنبت طفال و كان خلفهـا قبـل   
سفره حامال، فلما وقعت عيناه على الطفل أو الغالم وجده أمحر أزب احلاجبني فلما رآه على هذه 

  :زــسيفه مث أنشأ يرجت استلالصفة اليت ال متت له بأي شبه دعاها، و
  
  

  ليين          و حاذري ذا الريق يف مييينفال متشطي شعر رأسي و ال ت
  و اقتـريب دونـك أخبـريـين          ما شأنه أمحـر كاهلـجني

  نوــخالف ألـوان بنـي اجلـ
  :فلما مسعت كالمه، قالت جتيبه مرجتزة

  جوه كراما أجنـاداإن له من قبلـي أجـدادا                 بيض الو
  هم إن حضروا جمادا                أو كافحوا يوم الوغى األندادرماض

  1أال يكـون لوـم سوادا
فالقارئ يالحظ أن شخوص هذا احلوار مها رجل و امرأته و مها الشك أعربيان بسـيطان  

، إذ كان كـل  من عامة الناس لكن مع ذلك يرامها القارئ يستعمالن الشعر كلغة للتواصل بينهما
العامري الذي ابتدر إىل قول  الرجل واحد منهما مبدعا و متلقيا يف اآلن نفسه و البداية كانت مع

                                                
  .46القايل، املصدر نفسه، ص  1
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الشعر بينما بقيت امرأته تستمع إليه، فهو املبدع و هي املتلقي لترد هي عليه فيما بعد بشعر مثـل  
  .تصري هي املبدع و هو املتلقي، أو السامع بالنظر إىل املقاموشعره  

هذه املرة و بناتـه  إىل جانب الرجل العامري و امرأته، توجد رواية أخرى عن رجل لكن 
رجال من العرب كان له " و ملخصها أن  نالشعر كلغة لتبليغ حاجا استعملن أيضا نه الثالث،

ثالث بنات بلغن سن الزواج لكنه منعهن عن ذلك فاجتمعن ذات مرة ملناقشة هذا األمر خاصـة  
إن أقام أبونا على هذا : ر رفضه لكل رجل كان يتقدم خلطبة إحداهن، فقالت أوسطهنبعدما تكر

الرأي فارقنا و قد ذهب حظ الرجال منا، فينبغي علينا أن نعرض عليه ما يف نفوسنا، و كان يدخل 
على كل واحدة منهن يف يوم ليعرف حاجتها، فلما دخل على الكربى حتادثا ساعة من الزمن فلما  

  :أنشدت نصرافباالهم 
  أيزجر الهينا و نلحى على الصبا            و ما حنن و الفتيان إال شقائق

  يؤبن حبيبـات مـرارا كثـرية            و تنباق أحيـانا ن البوائـق  
  :عتاد فلما أراد االنصراف قالتملساعة كا افلما مسع شعرها ساءه، مث دخل على الوسطى فتحادث

  تدهاها مساع العاشقني فحن         م  ـن فتاتكأال أيها الفتيان إ
  تنت تلك الفتاة وجصبال اوها فىت غري زمل       وغفدونكم أب

ها مثل أختيها مث هم باخلروج من عنـدها  ثفانزعج من قوهلا هذا حىت إذا دخل على الصغرى حاد
  :فقالت

  كان يعقلتني ما يزع الفىت         ويعقل هذا الشيخ إن ينثأما كان يف      
  .ر كيف تفعلمتوالبد منه فأ فما هو إال احلل أو طلب الصبا       

  1"جابتهن لذلك ملا رأى ومسع من تواطئهن عليه افلم ميلك الرجل إال 
ا هي جمالس عائلية متت بني رجل من عامة األعراب وكل واحدة فهذه االس اليت مرت بن

ئ يتساءل ملا مت إيراده هنا واملقام مقام حـديث عـن   مر قد جيعل القارألوهذا ا. من بناته الثالث
عملية تلقي الشعر يف االس األدبية واحلقيقة أن كل جملس من هذه اـالس وإن كـان عائليـا    
وعاديا جدا إال أنه كان جملس شعر إذ يالحظ القارئ أن كل فتاة من الفتيات الثالث اسـتعملت  

الرغبة يف الزواج بعدما استنفدن كل الوسائل إليصـاهلا   عن مكنون نفسها واملمثل يف عربالشعر لت
                                                

  .264-263صدر نفسه ص امل :القايل  - 1
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تني شدت كل واحدة منهن بيفيها ثالث فتيات إذ أن ملبدعوذا تكون لدينا عملية تلق كان ا .إليه
كل واحدة من  ما نظمته  أما املتلقي فكان األب الذي مسع  ،من الشعر إليصال حاجتها إىل أبيها

  .رادجان إىل املاته  فوعى وفهم املقصود وأنب
املقام عن  قواحلق أن مثل هذه اللقاءات العادية بني الناس واليت ينشد فيها الشعر كثرية يضي

  .زيد منها إلثراء املوضوعذكرها مجيعا لكن المفر من إيراد امل
ذكر حممد بن احلسن بن دريد أن عبد الرمحان ابن األصمعي حدثه عن عمه وأيب حامت عن 

قـررت أن تتـزوج    .ب ذات مجال ، ومال وحسـب رأن امرأة من الع: ًروى هلمأيب عبيدة أنه 
ن تقدم إليها لئيم وإ سب والنسب أيضاوأخذت على نفسها موثقا أال تتزوج إال من رجل كرمي احل

ثة رجال هم من أشراف طئ وهم ها الرجال ملا علموا أمرها حىت عرض هلا ثالجدعت أنفه فتحاما
ت فلما دخلوا عليها أنزلتـهم وأحسـن   ا حامت بن عبد اهللامحارثة ومعه وأوس بن1* اخليل  زيد: 

  .ت فيهغإليهم خاصة ملا علمت بأمر جميئهم وفرقت بينهم وزادت يف قراهم وبال
 كرة يف زي سائلة فقرية قدمت إليهم واحداتنفلما كان اليوم الثاين أرسلت هلم إحدى جواريها م

طعام بينما أعطاها حامت  من يد اخليل شطر ما محل اليهفأعطاها كل من أوس بن حارثة وز واحدا
فطلبت منهم أن يصف كل واحد منهم نفسه  افلما جاء اليوم الثالث دخلوا عليه. كل ما أعطي له
  .وصنيعه يف شعره

  :ولــفابتدر زيد اخليل وأنشأ يق 
  محرت احلدقاسيب      عند الطعان إذا ما حهان مابال سألت بين نه       

  ها      باملاء يسفح عن لبائها العلقردت اخليل حممرا بواوجاء
  .واخليل تعلم أين كنت فارسها     يوم األكس به من جندة روق  
  واجلار يعلم أين لست خاذله      إن ناب دهر لعظم اجلار معترق   
  هذا الثناء فان ترضي فراضية      أو تسخطي فإىل من تعطف العنق      
أنـا   .ال من أن نصف أنفسنا لكاانك لتعلمني أنا أكرم أحسابا وأشهر أفع :حارثةمث قال أوس بن 

  :الذي يقول فيه الشاعر

                                                
واعالنه االسـالم   زيد اخلري بعد وفوده عليه مع وفد من طيء سلممساه الرسول صلى اهللا عليه و :زيد اخليل* 

  .وسلم هبني يديه صلى اهللا علي
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  ليقضي حاجيت فيمن قضاها              إىل أوس بن حارثة بن ألم              
  عال وال احتذاهانس اللب وال              فما وطئ احلصى مثل ابن سعدى      

  فما مثله فينا، وال يف األعاجم             وية اخلري حامتا  اتنكحي مفان : مث أنشد 
  مهه                         فكاك أسري أو معونة غارم  الدهر أكرب يزال  ال  فىت

  ارس قومه                         إذا احلرب يوما أقعدت كل قائمفوإن تنكحي زيدا ف     
  شذا األمر عند املعظم املتفاقم                       وصاحب نبهان الذي يتقى به  
  وان تنكحيين تنكحي غري فاجر                      والجارف جرف العشرية هادم   
  نفسي كفعل األشائم ارت                        بأنفسهوالمتق يوما إذا احلرب مش 
  :امتــوقال ح

  رعذوقد عذرتين يف طالبكم ال ماوي قد طال التجنب واهلجر         أ  
  الزجر  ههالينهن  عطاء إما وفمبني                  مانع   إما أماوي 

  أماوي ما يغين الثراء عن الفىت             إذا حشرجت يوما وضاق ا الصدر         
  وفر  له  كان املال  قوام لو أن حامتا               أراد ثراء وقد علم األ   

 ا بعـد إذا أتى على آخر القصيدة قالت املرأة معربة عن رأيها يف هؤالء األعراب الثالث واحد حىت
وس فرجـل ذو  أما أنت يـا  أو ،زيد فقد وترت العرب وبقاؤك مع احلرة قليل أما أنت يا :خراأل

كرمي النفس وقـد   ،حممود الشيم ،احامت فمرضي اخلالئقيما أنت أو ،ضرائر والصرب عليهن شديد
  1" تك نفسي زوج

أربعـة مـن   اتـه  بوما قيل عن االس السابقة يقال عن هذا الس الذي ضم بـني جن 
الطائي وأوس بن حارثـة وزيـد   األشخاص على رأسهم املرأة احلرة العربية و معها كل من حامت 

اخليل وكالمها من طئ أيضا وقد كان هدفهم واحدا هو الزواج ذه املرأة اليت طلبت إلـيهم أن  
فيها نفسه ويتحدث عن صنائعه احملمودة يف قومه فأنشد كل فرد  دحنشد كل واحد منهم أبياتا مبي

فيهم قصيدته وهي جالسة تسمع بل لنقل تتلقى عنهم ما تفتقت به قرائحهم من مديح ألنفسـهم  

                                                
يـل  م دار اجل1987-ه1407ة الثانية حتقيق عبد السالم هارون الطبع ،األمايل :الزجاجي عبد الرمحان - 1

 .109-108-107-106بريوت لبنان ص 
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وفخر ا لتعلن رأيها بعد الذي مسعت منهم وتفضل الزواج حبامت الطائي على اآلخـرين ألنـه يف   
  .رها األجود واألكرمنظ

وذا يكون املتلقي باديا يف شخص املرأة اليت جلست تستمع ملا ألقاه عليها الشعراء الثالث 
الذين وفدوا عليها وأمسعوها قصـائدهم املدحيـة    ةثالثال بعراألكان املبدع ممثال من قبل ا ابينم

ة حول مساع الشـعر وحسـن   دليل على أن هلا سابق جترب وطلبها منهم أن يقولوا شعرا الفخرية 
  .استقباله وتلقيه

م اولعل خري مثال يستطيع الدارس إيراده حول تلقي الشعر عند عامة العـرب يف لقـاء  
رئ امامرأة  أم جندبوإبداء األحكام حوله قصة مشهورة جدا ترويها معظم مصادر النقد بطلتها 

العامة ومل يكن هلا رمبـا   رمن مجهوالقيس اليت وعلى الرغم من كوا امرأة عادية جدا وبسيطة و
لدارسني خري منوذج حول هذا املوضـوع وذلـك   لعطت أخربة حول قول الشعر ونقده إال أا 

  1*ت حكما بني زوجها وبني شاعر من العرب هو علقمة بن عبدة الفحلبحينما نص
ـ  يءحيث يذكر الرواة أنه كانت حتت امرئ القيس امرأة كان قد تزوج ا من ط زل ملا ن

فادعى كل واحد منهما أنـه   جبوارهم فحدث ذات مرة أن نزل به علقمة الفحل بن عبدة التميمي
فطلبت اليهما أن ينشد كـل  . أم جندب حتاكما اىل فلما محي اجلدال بينهما،. أشعر من صاحبه

  .يصف فيه فرسه اواحد شعر
  :هــنشد امرؤ القيس قولأف

  بعذالفؤاد امل قض لباناتأ. ..خليلي مرا يب على أم جندب
  ساق درة    وللزجر منه وقع أخرج مهذبللب ووهلأسوط للف :حىت وصل إىل قوله

  ....)غري مذهب نذهبت من اهلجرا( :أما علقمة فأنشدها قوله 
  فأدركه ثانيا من عنانه              مير كمر الرائح املتحلب: حىت انتهى إىل قوله

فلما سأهلا عن السبب أجابتـه  " أشعر منكعلقمة :" على زوجها وقالت فحكمت لعلقمة
وأنه جاء هـذا الصـيد مث   ، وضربته بسوطك ،ألنك زجرت فرسك ، وحركته بساقك  :ً ابقوهل

                                                
  .القيس عد هذه احملاكمة الشعرية اليت فضل فيها على امرئبهو علقمة بن عبدة من متيم وامنا مسي بالفحل  -*
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س كما لي:" قال  _له ولشعره _هفلما مسع زوجها هذا احلكم الظامل يف نظر .أدركه ثانيا من عنانه
    1"ا فتزوجها علقمة قلت ، ولكنك هويته ، فطلقه

لقاء أنه جملس أديب بـالنظر إىل املوضـوع   هذا اللقارئ مالحظته حول ليء ميكن وأول ش
املتداول فيه أو السائد وهو الشعر ونقده حيث قام الشاعران فيه ومها امرؤ القيس وعلقمة الفحل 

ر مـن زوجهـا   عقمة أشلباحلكم عليهما فتقرر أن ع _أي أم جندب_بإلقاء قصيدتني لتقوم هي 
فأم جندب كانت هي املتلقي لكنها مل تكتـف   )اخل..ألنك زجرت فرسك(مها ا حلكوتقدم تربير

وتقر الشاعرية لعلقمة دون زوجها امرئ  قدوحسب بل إن القارئ يراها حتكم وتنت السماع بفعل
بعض النظر فهو وان كان موضوعيا فانه الميكن أن خيلو من بعض   القيس وان كان يف حكمها هذا

لكـن   .كان حكما جزئيا اعتمد على جزء من القصيدة دون  البـاقي  ناهيك عن كونه ،لذاتيةا
هو التأكيـد   البحث ليس بصدد تقييم حكمها هذا أهو موضوعي أم ذايت ؟ أم غريه فالذي يهمنا 

ددا أن هذه القصة كانت تدور حول جملس أديب أنشد فيه الشعر وكان هناك إىل جانب املبدع جم
  .لفهمشخص آخر يقوم بفعل آخر هو فعل ا

شـاعران  إىل جانب كل ما سبق ذكره من جمالس ولقاءات جند جملسا آخر التقـى فيـه   
امرأ :  ًحيث يروي ابن رشيق يف العمدة أن. القيس والتوأم اليشكري جاهليان مشهوران مها امرؤ

ـ  .بقدرته ثقاوا ،هلهنازعة ألكثري امل،شعره ببنفسه و دعتداالالقيس كان شديد ا التـوأم   يحىت لق
أنصاف مـا أقـول فأجزهـا    2*فملط  اإن كنت شاعر: ة فقال لهداتشكري وهو احلارث بن قالي

  :  فقال امرؤ القيس .نعم:قال
  أحار ترى بريقا هب وهنا

  كنار جموس تستعر استعارا: التوأمفقال 
  أرقت له ونام أبو شريح: فرد عليه امرؤ القيس

  إذا ما قلت قد هدأ استطارا: فأجاب التوأم
  مبوراء غي زيزهكأن ه: القيسفقال امرؤ 

                                                
ـ ــم ، دار الثقاف1981طبعة ،اء ــدبنة من األــحتقيق جل ،األغاين :صفهاينألا- 1 نان ـة بريوت لب

  .227-226ص  2اجلزء 
  خرآلحدمها نصف البيت ويكمله اأيقول التمليط أن : طـمل -*
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  عشار وله القت عشارا: فأجابه
  فلما أن عال عنفين أضاح: ؤ القيسفأنشد امر
  فحارا وهت أعجاز ريقه: توأم البيت بقولهفأكمل ال

  لم يترك بذات السر ظبياف: فرد عليه هو بقوله
  ها محاراومل يترك جبهلت: ابه بنصف بيت آخرفأج

ومل يكن يف عصره من يطاوله قرر أال ينازع الشـعر أحـدا أبـد     هنتما فلما  رآه امرؤ القيس قد
  .1"الدهر

فهذه القصة اليت بني أيدينا تتضمن مشهدا لشاعرين من شعراء اجلاهلية التقيا صدفة فجرت 
بينهما تلك املناظرة اليت ابتدأت بشطر بيت المرئ القيس وانتهت بآخر للتوأم اليشكري وـذا  

تلقيا يف الوقت نفسه فكلما تكلم األول مسع الثاين منه ، وتلقى عنه نصف وم عاا كان مبدفكالمه
إنشائه ليسمع هو ويتلقـى عنـه   من  بيته فإذا ما سكت األول تكلم الثاين ورد عليه بشطر بيت 

     شعره وهذا منوذج نستطيع إضافته إىل ما سبق من مناذج كأمثلة على أن النقد العريب القدمي عرف 
ي بعناصرها الثالث كاملة بوصفها عملية ابداعية تواصلية هدفها إيصال املعـىن مـن   عملية التلق

  .املرسل إىل املرسل اليه وهو املتلقي الذي يقوم بإنتاج املعىن عن طريق فعل الفهم
وآخر لقاء لنا مع هذه النماذج اليت جاءت إلينا من العصر اجلـاهلي واملمثلـة يف تلـك    

ني الناس وكان الشعر لغة التواصل فيها بينهم حىت ولو كان هذا اللقاء اللقاءات اليت كانت جتمع ب
ية اليت حنن بصـدد إيرادهـا   بني شخصني فقط وحىت ولوكان يف صحراء كما هو الشأن يف الروا

أن عمرو بن معد يكرب خرج يف خيل من زبيد يريد غطفان فبينما هو يسـري وقـد   ً :وملخصها
  :دإذا به يسمع صوت رجل ينش دةيايل البارانفرد عن أصحابه يف ليلة من الل

  بلغ عمرو بن معد يكربيطب           عأما من فىت الخياف ال  
  بأنا منوطون يف مازن                 بأرجلنا مثل نوط القرب 
  فان هو مل يأتنا مصرفا               فيكشف عنا ظالم الكرب 

  د املدان هلا إن طلبواال استغثنا بعبد املدان               وعب

                                                
  76العمدة، مصدر سا بق ص : ابن رشيق- 1
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ففهم عمرو أنه رجل أسري يف أيدي بين مازن بن صعصعة فنـادى يف   !يا عمراه :مث نادى
وه مث اقتحم على قوم بين مازن لوحده فإذا هم يصـطلون  صحابه أن امكثوا يف مكانكم ال تربحأ

ف عنـا  فسرى واكألفلك ا .واهللا إننا نعلم أنك مل تأتنا وحدك .إنا هللا:" وا وقالوا زعفلما رأوه ف
ـ  : ففعل ذلك مث قال خماطبا األسرى " خيلك  تهل علمتم موضعي حني أنشد منشدكم مـا مسع

  ".أسرنا أشد يأسا من احلياة وإيقانا باهلالك منا الليلة ال واهللا وما أمسينا مذ:" ا قالو
  :ويف ذلك قال

  !اعمرومسعت ندا يصدع القلب ي     ر          فمنا البلد القضمبا  أمل تر 
  وفر لنا  وفر وليس   ناط علىذجعية                ننا فانا عصبة مجرأ                
  زن فانظر ما ذا صنع الدهراما ليس عندنا       هو _ويا عمر_تكلفنا                 
  فإنين           سريع إليكم حني ينصدع الفجر  انظروين  خليلي  فقلت                

  قد عقر املهر: رة     من القوم حىت قلتغي حني صادفت نفسمت حقوأ                
  1م إال السكينة والصربهزن       ومل ينجاحج من هوذت أسرى ميفأجن                

معد  نب وقفر حيث أن املتلقي فيها وهو عمرإن عملية التلقي يف هذه الرواية متت يف أرض 
را فاقترب ليسـمع  عليلة من الليايل فإذا به يسمع صوت رجل ينشد شيكرب كان يسري منفردا يف 

طلع عمرو بوظيفة املتلقي إذ مسع إنشاد ضبينما ا قوله فكان الرجل صاحب الصوت هو املبدعيما 
من معه و فهب إذ ذاك لنجدته وحتريره هو )علم أنه أسري وأنه يستنجد به(الرجل، وعرف فحواه 

النماذج اليت قدمها البحث كأدلة على وجود عملية التلقي بأركاا من األسرى وكان هذا خامتة 
 ةالثالث يف النقد العريب القدمي واحلق أن النماذج اليت أوردها قليلة جدا باملقارنة إىل النماذج الكثري

  .األدب والنقد  لكن املقام يضيق عن ذكرهار مصاد ا اليت تزخر
  :رــلعصعناصر عملية التلقي يف جمالس هذا ا-4

وفرت عملية التلقي اليت عرفها النقد العريب القدمي على العديد من العناصر اليت انتبه إليها ت
النقاد الذين اعتمدوا هذه النظرية النقدية اجلديدة حيث كان النقد القدمي منشغال بتحليل املعـاين  

ة الـيت مـن شـأا    اج الصور البيانية والبديعيروالكشف عن مراد الشاعر وشرح األلفاظ واستخ
هن السامع ليغفل بذلك بعض القضايا اليت كانت موجودة بني طيات اـالس  ذتقريب املعىن من 

                                                
  .11دار النهضة العربية بريوت لبنان ص  ،دبية واللغوية يف التراث  العريباملصادر األ:امساعيل عز الدين  - 1
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ريا ضخما وعلى رأسها اعتبار املتلقي الشخص الوحيد الـذي ميلـك   عاألدبية اليت أفرزت تراثا ش
قدمي بينما كان احلق يف إعطاء صفة اجلمالية للنصوص سواء أكانت مكتوبة أم مسموعة كما يف ال

  .الشاعر يقوم بإلقاء قصيدته وارجتاهلا على مجهور من الناس هم مبثابة املتلقني اليوم
ذي كانـت  ري واحلكم البوخري منوذج على هذا األمر النابغة الذبياين الشاعر اجلاهلي الك

 م يف سوق عكاظ ليجلس فيها ويقضي بني املتخاصمني مـن الشـعراء  تنصب له قبة محراء من أد
فكان السامع الذي يضفي صفة الفنية على القصيدة اليت يسمعها مؤكدا على ما فيها من خصائص 

شعر الناس يدل على ذلك قوله للخنساء ملا أنشدته قصيدا يف رثاء أخيها أمجالية باعتبار صاحبها 
أنك أنشدين قبلك لقلت لوال أن أبا بصري : وبعض الشعراء ىصخرا يف عكاظ بعدما أنشده األعش

  !أشعر العرب
ففي قوله إقرار منه مبا تضمنه شعرها من عناصر مجالية أدركها عن طريق خربته الطويلة مع 

  !لقلت أنك أشعر العرب... ها بقولهقول الشعر وان مل يذكرها عنصرا عنصرا إال انه خلص
 هيث أنشدحكم أخري أصدره النابغة يف إحدى أسواق العرب باملدينة املنورة ح قيضاف إىل ما سب

  :قيس بن اخلطيم قصيدته اليت منها
  موقف راكب أتعرف رمسا كاطراد املذاهب             لعمرة وحشا غري

فيما بعد حكم له مبـا   ن ثابتبمث ملا أنشده حسان ،أنت أشعر الناس : إذ حكم له بالشعرية فقال
  .أنت أشعر الناس: حكم لصاحبه فقال

علته يـرى يف  ما يف شعر الشاعرين من خصائص فنية جأدرك هذا السامع وهو النابغة فقد 
  .شعر الناس مجيعاكل واحد منهما بأنه أ

ساسـنة  غمر على جمالس األسواق بل حىت املتلقي يف جمالس امللوك من الأليقتصر هذا ا ام
ناذرة كان يضطلع ذا الدور أيضا حيث مل متنع هؤالء مكانتهم الرفيعة ، واخلطرية يف اتمـع  ملوا
ن االهتمام بالشعر وبالناس الذين احترفوا صناعته فقر بوهم إليهم وداوموا على منادمتـهم مـن   م

أجل االستماع ألشعارهم ، واالستمتاع مبا تفتقت به ألسنتهم البدوية الفصـيحة لـذلك كـان    
بعضهم يضفي على ما يسمع من شعر صفة الفنية ويشيد مبا فيها من خصائص مجالية كما يالحظ 

ري الغساين عمرو بن احلارث الذي مسع قصيدة مدحية حلسان بن ثابت أشاد فيهـا بـه،   مع األم
  :مراء الغسانيني ومنهاوبأسالفه من األ
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  السباسب ام         حييون بالرحيان يومزعال طيب حجنرقاق ال
  :ها أيضاـومن

  .وايب فحوملاجلت رسم الدار أم مل تسأل        بني البضيع فأسأل
ل عن يزحظل ..) ت رسم الدارلأسأ(ات أن األمري ملا مسع القصيدة وخاصة هذا البيت تذكر الرواي

به منذ اليوم   الينلشعر ال ما يعهذا وأبيك ال: "موضعه سرورا مبا مسع حىت شاطر البيت وهو يقول 
  ."ةعأحسنت يا ابن الفري .قد بترت املدائح  هذه واهللا البتارة

، من أن املتلقي فيما بعد  ا توصل إليه نقاد منهج التلقيإن كالمه يؤكد ما قيل سابقا و م
 كان و ال يزال إىل اليوم احلكم الذي له احلق يف احلكم على النص أو القصيدة بأا فنية، فتعليـق 

احلارث فيه داللة واضحة على أن قصيدة حسان مجيلة، و فيها الكثري مـن اخلصـائص    عمرو بن
هات : " اءإعجابه فجازى صاحبها عنها خري اجلز حتوز على رضاه و الفنية، و اجلمالية اليت جعلتها

 و حسب بل يتعـداه إىل كـل   و األمر مل يقتصر على هذا األمري" يا غالم له ألف دينار مرجوعة
  .و امللوك من الغساسنة، و املناذرة و األدلة على ذلك كثرية يضيق املقام عن ذكرها األمراء

ابق كدليل على أن املتلقي يف القدمي كان بتمتع بوظيفة احلكم على و يكتفي البحث بالنموذج الس
النصوص، و إضفاء اخلصائص اجلمالية عليها و إن كان ذلك بطرق غـري مباشـرة، و عبـارات    

  .موجزة يف كثري من األحيان
م القارئ الضـمين أو القـارئ   بوث، و الذي حتول إىل مفهو لواين عنصر املؤلف الضمين

ر كان من بني املفاهيم و القضايا اليت وجدت ضمن عمليات التلقي داخل االس آيزعند  املضمر
فيهـا  األدبية الشعرية لكن نظرية النقد القدمي مل تلتفت إليها بالنظر إىل الفترة املبكرة اليت وجدت 

يزر آقال عنه  .امع يوجه إليه كالمهو يف ذهنه قارئ أو س الإ ةدألن أي شاعر كان ال ينظم قصي
، و يسـتطيع  وب يف كل نصليس شخصا خياليا مدرجا داخل النص و لكنه دور مكت" : أنهب

كل قارئ أن يتحمله بصورة انتقائية، و جزئية و شرطية و لكن هذه الشـرطية ذات أمهيـة   
أن انعدام الكتابة، أو ندرا يف هذه املرحلة من تاريخ األدب العريب  غري ،"قصوى يف تلقي العمل

حال أن هذا املفهوم مل يكن موجودا، بل إن كل شاعر كان له شخص ما يف خيالـه  ال يعين بأي 
زر و غريه من النقاد اليوم لكنـه  يكون هذا الشخص قارئا حسب تعبري آييوجه إليه كالمه، قد ال 

أيب سلمى و هو أحد أفراد مجاعة عبيـد   بن فزهري ،كان حاضرا عند كل شاعر و موجودا بالفعل
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صب عينيه مجاعة من األشخاص هم الذين جيعلونه ينظم القصيدة، و يظل يعيد الشعر كان يضع ن
  .النظر فيها لفترة تصل إىل احلول كامال

  يضاف إليه مجهور الشعراء الذين كانوا يأتون إىل عكاظ
قصائدهم أمـام النابغـة    حسان و غريهم إللقاءو،  ، و اخلنساءىو على رأسهم األعش 

احلاضرين يف جمالس تلك السوق، إم كانوا ينظمون قصائدهم و النابغة  الذيباين و غريه من الناس
املأل، مثل قصيدة حسـان   سبال شك حاضر يف أذهام خياطبونه يف خياهلم قبل خماطبته على رؤو

يف سوق عكاظ، لكن األكيـد أنـه   حيث أنشدها النابغة )........نا اجلفنات الغرل: (اليت مرت 
فإن هذا الشاعر كان حاضرا يف خياله فهو القارئ الضـمين حلسـان و   كان بصدد نظمها  حينما

  .لألعشى على حد تعبري آيزر
و األمر نفسه يالحظ يف عمليات التلقي اليت شهدا جمالس امللوك و األمراء من الغساسنة  

هرين يهم قراء مضمرون و غري ظاهؤالء الشعراء لد .املناذرة اليت كان الشعراء يزينوا بأشعارهمو
ن وراء قصائدهم، لكنهم و إن كانوا أحيانا مضمرين إال أن هلم دورا كبريا يف حتقيق العملية ئوبخيت

الشاعر اجلاهلي احلارث بن حلـزة مـثال   التواصلية، و إجياد نوع من التفاعل بني النص، و قارئه ف
  :جاء امللك عمرو بن هند و أنشده قصيدته اليت منها حينما

  ؟غ عنا              عند عمرو و هل لذاك انتهاءأيها الشانئ املبل
كان خياطب قارئا حاضرا بني عينية و هو ينظم أبياا لكنه هنا ليس مبهما، بل واضحا إنه 
امللك عمرو بن هند، و من ورائه شاعر تغلب عمرو بن كلثوم الذي بث نار الفتنة بـني امللـك   

اوال من خالهلا رأب الصدع بينهم و بني امللك بني قوم الشاعر الذي نظم هذه القصيدة حموعمرو 
لذا و مبا أن شعره كان موجها بالدرجة األوىل له، فإن هذا األخري أي عمرو هو قارئه املتضـمن  

  .داخل قصيدته فكأننا به ينظم و خياطب امللك يف اآلن نفسه
االس الـيت  ا العنصر يف عمليات التلقي اليت أفرزا هذه احلقيقة أن األدلة على وجودهذ

حيث كان كل واحد منهم سواء النابغة أولبيد بن ربيعة أو علقمـة  .كان الشعراء يرتادوا كثرية 
متتني العالقـة بـني   خياله و يلعب دورا بارزا يف إنشاء ومعينا حاضر يف بن عبادة خياطب ا قارءا

  .النص أو القصيدة، و املتلقي و هو السامع
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هي األخرى من وجود هـذا   وس األدب يف هذا العصر مل ختلمن جمال  نوعهي وت اللقاءا
كل نص شعري وصل إلينا عـن   فيالعنصر الفعال يف العالقة التواصلية بني النص و قارئه، إذ خي

إليه اخلطاب بالدرجة األوىل، منوذج ذلك متثلـه الفتيـات    يق هذه االس قارئا مضمرا يوجهطر
بوهن تزوجيهن حىت قامت كل واحدة منهن بنظم أبيات مـن  الثالثة بنات األعرايب الالئي رفض أ

  .الشعر ضمنتها رغبتها الصرحية يف الزواج مث أنشدا عند دخوله خيمتها
و املالحظ أن تلك األبيات اليت أنشدا كل فتاة كانت موجهة إىل شخص بعينه هو األب 

أمر زواجهن فالكربى مثال إنشادها و هو إقناع الوالد ب اصة و أن هناك هدف مقصود من وراءخ
ى، فـاألب  ملا قررت نظم بيتها كان أبوها موجودا يف فكرها كذلك الشأن مع الوسطى و الصغر

  .يف النهاية ظاهراارهو قارئهن املضمر و إن ص
الـيت أرادت   الثالث باملرأة العربيـة   هذا األمر ينطبق على اللقاء الذي مجع  رجال طيئ 

أبياتا يصف فيها نفسـه و    همحيث أنشدها كل واحد من .الناس وداختيار زوج هلا يكون من أج
صنائعه احملمودة بني الناس، هذه األبيات كلها كانت ختفي بني ثناياها قارئا مضمرا  وجـه إليـه   

ة العربية ألا املقصودة من وراء تلك األشعار إضافة إىل كوا هـي  أالكالم أو اخلطاب و متثله املر
  :عر، و قد صرح حامت الطائي ذا القارئ الذي كان مضمرا فقال خياطبهمن طلب إنشاد الش

  أماوي قد طال التجنب و اهلجر            و قد عذرتين يف طالبكـم العـذر
  أماوي إمـا مانــع فمــبني          و إمـا عـطاء ال ينـهنهه الـزجر

  و ضاق ا الصدرين الثراء عن الفـىت           إذا حشرجت يوما أماوي ما يغ
  :و كذلك أوس بن حارثة قام بالتصريح بقارئه الضمين و ذلك حينما قال خماطبا له

  حي ماوية اخلري حامتا             فما مثله فينا و ال يف األعاجمكفإن تن
  .)ماوية(مباشرة  هخياطبه  بامسفلم  يحمبينما اكتفى زيد اخليل بالتل

ية و اليت أتى البحث على ذكرها كاللقاء الـذي  قت املتباألمر نفسه يالحظ بالنسبة للقاءا
ضم امرئ القيس و زوجته أم جندب، و علقمة الفحل إذ أنشأ كل منهما أبياتا يف وصف فرسـه  

من أم جندب اليت كانت هي القارئ الضمين لكل منهما ما دامت هي احلكم الـذي   مععلى مس
  .سيفصل بني الشاعرين
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  :ةــخالص
ة يف رحاب االس وليس كل االس والنوادي اليت شـهدها العصـر   وختام هذه اجلول

اجلاهلي واليت أعطيناها صفة األدبية ألن مجهور الناس الذين كانوا حيضروا بل ويتشوقون هلا كان 
هذه االس عمليات تلق فعلية وان مل  عرفت معظمهم له معرفة بقول الشعر، وصناعته وذا فقد 

  .اليوم عرفه الدارسون تكن باملعىن الذي
وهذا ما كان حيدث يف سوق كعاظ على وجه اخلصوص وغريه من أسواق العرب كمـا  

لس يف قبته احلمراء من أدم، رأينا إذ كان الشعراء ميثلون فيها بني يدي النابغة الذبياين الذي كان جي
رؤوس املأل وأمام مجهور ون عليه أشعارهم ليقوم هو بعدها بإبداء رأيه فيها واحلكم عليها على فيلق

لقون حوله، أو يقفون أمامه يستمعون ملا ينشد أمامهم من روائع القصـائد  حالناس الذين كانوا يت
ـ مل تكن تعقد يف األ ىيضاف إىل هذه االس جمالس أخر .وجيد الكلم ق ومل حيضـرها أي  واس

ة الذين جعلوا من بالطهـم  ناذروامللوك من الغساسنة وامل ءمراكان وإمنا كانت تدور يف قصور األ
مسرحا ملنتديات شعرية أدبية يتبارى فيها الفحول من شعراء العرب بينما كانوا هـم يسـتمعون   

نـاذرة الـذين   إليهم ويعجبون أشد اإلعجاب مبا يلقي على مسامعهم وخاصة منهم امللوك من امل
م أحيانا وقصصهم مـع  قة بل وأجروه على ألسنتهر فعال فتلقوه عن شعراء العرب سليأحبوا الشع

النابغة وحسان وعبيد بن األبرص وغريهم متناثرة يف مصادر األدب القـدمي ويسـتطيع القـارئ    
اإلطالع عليها والتأكد من حقيقة  وجود نظرية التلقي يف النقد العريب القدمي وأن عملية التلقـي  

ر العـريب، والرسـالة   الذي كان ميثله الشاع )املبدع(كانت موجودة بعناصر كاملة وهي املرسل 
لسنة الشعراء العرب كاملعلقات مثال لشعرية والروائع اليت تفتقت ا أومتثله تلك القصائد ا )النص(

اءام اخلاصة ناهيك عن قل مل ختلون وهم مجهور الناس الذي )املتلقي أو السامع(وأخريا املرسل إليه 
خر هذا اجلزء من البحـث  آالقارئ يف الشعر وحسن مساعه وتلقيه كما يالحظ  إنشادالعامة من 

 .فقد كانوا يتوافدون زرافات، ووحدانا إىل تلك االس واملنتديات اليت كان الشعر ينشد فيهـا 
 مـع   عرايبألي مع زوجته وقصة اا سبقت اإلشارة يف قصة الرجل العامرالعائلية كم محىت لقاءا
                 .حث البمن النماذج اليت أوردها وغريمها  ةبناته الثالث
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  متهيد
  

  )صدر اإلسالم األول( عملية التلقي يف جمالس الرسول صلى اهللا عليه وسلم : املبحث األول
  .موقف الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة من الشعر -1
  .عملية التلقي يف جمالس املصطفى عليه الصالة والسالم -2

  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم املتلقي االستثنائي   -3         
 .الطبيعة االجتماعية لعملية التلقي يف هذا العصر   -4         

  عملية التلقي يف االس األدبية لصدر اإلسالم الثاين: املبحث الثاين
 يف جمالس اخللفاء -1

  أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه  -  أ
 عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  - ب
 .عثمان بن عفان رضي اهللا عنه  - ت
  .علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه  - ث

 جمالس الفقهاء يف -2
 يف جمالس الوجهاء -3
  يف جمالس الشعراء -4

  
 .دبية هلذا العصرألعناصر عملية التلقي يف االس ا-5

 اخلالصة
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  :متهيد
انتهت فترة اجلاهلية اليت عاشها العرب مع ظهور أول خيط أبيض من خيوط الفجر اجلديد   

انقالبا جذريا يف مجيع مناحي  يئهجمحيث شكل  اإلسالميالذي طلع مع أول إشراقة لشمس الدين 
احلياة يف شبه اجلزيرة العربية، فاإلسالم جاء ليبطل الباطل وحيق احلق وينقل العرب من احلياة يف 

األوىل اليت تتناىف ومبادئ ظلمات الكفر إىل العيش يف أنوار اإلميان، لذلك حرم عادات اجلاهلية 
والظلم والقمار وامليسر وغريها لكنه يف اآلن نفسه الشريعة السمحاء كعبادة األصنام وشرب اخلمر 

  .أقر بعضا منها واليت وجد أا ال تتناقض وعقيدة التوحيد
وكان الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم هو النيب الذي اصطفاه اهللا عز وجل من بني   

ني عرب العاملني لتوصيل وتبليغ رسالته السماوية إليهم وقد شب كما يعلم اجلميع وترعرع ب
مشهورون بالفصاحة والبيان وشهد كيف كانوا يعربون عن حيام وواقعهم يف قالب شعري 

ليه وإن مل يقله، وهذا على عكس ما يزعم البعض من أن القرآن الكرمي  إمجيل فتقبله واستمع 
الذي نزل على الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد حرم قول الشعر وحارب الشعراء، وذلك 

والشعراء يتبعهم الغاوون أمل تر أم يف كل واد :" إىل قوله عز وجل يف سورة الشعراءباالستناد 
، بسبب هذه اآلية الكرمية قال بعض الدارسون أن قول  1"يهيمون وأم يقولون ما ال يفعلون

يف الدين، ناسني يف اآلن نفسه أن اهللا تعاىل الذي أنزل اآلية السابقة قد أتبعها يستنكره الشعر أمر 
إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وذكروا اهللا كثريا وانتصروا :"السورة نفسها بقوله عز وجل 

فهذه اآلية برهان ساطع على أن الدين احلنيف مل مينع قول الشعر منعا باتا،  2"من بعد ما ظلموا
جاء وإمنا كره ذلك النوع من الشعر الذي فيه قذف ألعراض الناس وكشف ملعايبهم كبعض اهل

حسيا والتشبيب ن، وإشاعة  الذي كان سائدا يف اجلاهلية، كما ى عن وصف النساء وصفا
مرؤ ابني الناس مثل الغزل املاجن الذي وجد عن بعض شعراء اجلاهلية وخاصة منهم  ذكرهن
بن جحر الكندي، وللحفاظ على وحدة اتمع حرم اإلسالم أيضا تلك األشعار اليت كانت القيس 
اليت أدت إىل حروب ضروس بني العرب  راتنعالية وعصبية اجلاهلية األوىل، وتعيد إحياء تثري مح

  .يف ماضيهم الطويل
كل الشعر ، ألن فيه اجليد والرديء، حيث وهلذا فاإلسالم مل حيرم الشعر على األقل   

جلزء الالحق من استكره الرديء منه فأقصاه، واستحب اجليد منه فأبقاه، وهذا ما سنبينه يف ا
  .الدراسة

                                                
  .226-225-224: اآلية: سورة الشعراء -  1
  .227اآلية : شعراءسورة ال -  2
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  )صدر اإلسالم األول( عملية التلقي يف جمالس الرسول صلى اهللا عليه وسلم : املبحث األول

  :من الشعر والشعراء والصحابة موقف الرسول صلى اهللا عليه وسلم -1
موقف الرسول  من الشعر إن خري مثال يدل الدارس على أن اإلسالم مل يقف موقفا سلبيا  
وما علمناه الشعر :" مل يكن شاعرا كما قال عنه عز من قائلوإن  عليه وسلم ذاته، فهو صلى اهللا

إال أنه مل حيرم قوله ما مل يكن خمالفا للحق، وهذا ما يبينه قوله عليه الصالة  1"وما ينبغي له
ري إمنا الشعر كالم مؤلف فما وافق احلق منه فهو حسن، وما مل يوافق احلق منه فال خ:" والسالم

فهل يأيت بعد هذا شخص ويقول أن املصطفى عليه الصالة والسالم مل يكن يبيح قول الشعر 2"فيه
، خري له من أن ميتلئ *ميتلئ جوف أحكم قيحا فرييه ألن:" وال حىت مساعه لقوله يف موضع آخر

ل فهو هنا إمنا يقصد كل كالم خبيث يتناىف مع احلق، وحيرض على الباطل واملعاصي، يقو "شعرا
  .3"إمنا الشعر كالم فمن الكالم خبيث وطيب:" عليه الصالة والسالم دائما

وموقفه الصريح من هذه القضية يوضحه ما ترويه أمنا عائشة رضي اهللا عنها من أنه صلى   
ينشد عليه الشعر يف مسجده، لذلك ملا مر به  بىن حلسان بن ثابت وهو شاعره منربااهللا عليه وسلم 

ي اهللا عنه ذات مرة بعد وفاة املصطفى عليه الصالة والسالم وهو على منربه عمر بن اخلطاب رض
اهللا إنك يا عمر فودعين :" فرد عليه حسان " أرغاء كرغاء البكى:" ذاك ينشد الشعر كعادته قال له

" فقال عمر عندئذ " ذلك علي ذا املسجد من هو خري منك فما يغريلتعلم لقد كنت أنشد يف ه
  . 4"صدقت

                                                
  .69اآلية : سورة يس -  1
  .22العمدة، مصدر سابق ص : ابن رشيق -  2
  خيرجه -*

، يازجيم، مكتبة ال1987-ه1407األدب يف عصر النبوة والراشدين، الطبعة الثالثة، : اهلادي صالح الدين -  3
  .28القاهرة، ص 

  .24املصدر السابق ، ص : ابن رشيق -  4
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بعض األحاديث املخيفة يف الشعر وأصحابه من الشعراء كاحلديث  رس وإن رآه يقولفالدا
السابق الذكر إال أنه يعود ويستمع إىل الشعراء يف مسجده بل ويدعوهم إىل إنشاده ويقول 

  .  1"قل وروح القدس معك:" حلسان
ازه بيتني من رجتبل إننا نراه يستمع إىل شاعره اآلخر عبد اهللا بن رواحة وال ينكر عليه إ

طام ناقته حينما دخل مكة معتمرا عمرة القضاء يف السنة وهو يأخذ خب الشعر قاهلما بني يديه
  :السابعة للهجرة حيث قال

  خلوا فكل اخلري مع رسوله    خلوا بنو الكفار عن سبيله
  2رف حق اهللا يف قبولهــأع    هــيا رب إين مؤمن بقيل

ديه ومل ينهه عن ذلك ، وهذا الصمت منه صلى اهللا عليه فقد استمع النيب إىل إنشاده بني ي
  .وسلم إمنا يدل على إعجابه بالقول احلسن ما مل يكن منافيا للحق

واحلقيقة أن الشواهد الدالة على املوقف الذي اختذه صلى اهللا عليه وسلم من الشعر كثرية 
لكرمي صلى اهللا عليه وسلم من جدا ، واملصادر الدينية وحىت األدبية مليئة ا، وموقف الرسول ا

شعر قتيلة بنت النضر بن احلارث واحد منها، حيث يذكر الرواة أن هذه املرأة تعرضت للرسول 
عليه الصالة والسالم مرة وهو يطوف بالكعبة فلما حملته عرفته وجذبته من طرف ردائه حىت 

ضر بالصفراء فأنشدته انكشف منكبه الشريف ، وكان عليه الصالة والسالم قد قتل أباها الن
  :بقوهلا

  من صبح خامسة وأنت موفق      مظـنةل يياراكبا إن األث  
  ما إن تزال ا الركائب ختفق    دة ــأبلغ به ميتا بأن قصي  
  حادت ملائحها وأخرى ختنق      ةـمين إليه وعربة مسفوح 
  أم كيف يسمع ميت ال ينطق            فليسمعن النضر إن ناديته 
  قـــهللا أرحام هناك تشف             أبيه تنوشهظلت سيوف بين 
  رسف املقيد وهو كان موثق           قسرا يساق إىل املنية متعبا 
  يف قومها والفحل فحل معرق           أحممد ها أنت ضنء جنيبة 

                                                
  .289ص : املرجع السابق: يناهلادي صالح الد -  1
  الصفحة نفسها: املرجع نفسه -  2
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  من الفىت وهو املغيظ املخنق           لو مننت ورمبا ما كان ضرك 
  أحقهم إن كان عتق يعتقو         وسيلة قتلتوالنضر أقرب من 

  1"لو كنت مسعت شعرها هذا ما قتلته: فلما مسع الرسول كالمها قال
  .وهذا الكالم يدل على تأثره الشديد بشعرها وإميانه مبا فيه من معان ضمنتها قتيلة شعرها  

أمر مشابه للذي سبق جنده يف حادثة أوردها القايل يف أماليه مفادها أنه صلى اهللا عليه 
  :ان واقفا على باب بين شيبة ومعه أبو يكر رضي اهللا عنه، إذ برجل مير ما وهو ينشدوسلم ك

  لت بآل عبد الدار زهال ن            هـيا أيها الرجل احملول رحل
  منعوك من عدم ومن إقتار    هبلتك أمك لو نزلت برحلهم

، فرد  ؟ل الشاعركذا قااه:" فلما مسع صلى اهللا عليه وسلم البيتني التفت إىل صاحبه وقال
  :ال والذي بعثك باحلق ، لكنه قال: أبو بكر رضي اهللا عنه 

  هال نزلت بآل عبد مناف       هــيا أيها الرجل احملول رحل
  منعوك من عدم ومن إقراف    هبلتك أمك لو نزلت برحلهم

  حىت يعود فقريهم كالكايف    مـــاخلالطني فقريهم بغنيه
  حىت تغيب الشمس يف الرجاف           ويكللون جفام بسديفهم 

  2"هكذا مسعت الرواة ينشدونه:" فتبسم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقال
فهذه الرواية تدل داللة واضحة على أنه عليه الصالة والسالم كان يستمع لرواية الشعر 

يقول كغريه من العرب وإال ما كان ليلتفت إىل صاحبه بعد مساعه البيتني اللذين أنشدمها الرجل و
  .ما قاله

ومبا أن اإلسالم مل يقلل من شأن الشعر وال رسوله الكرمي صلى اهللا عليه وسلم فإن 
يته الكرام كانوا صحابته رضوان اهللا عليهم سلكوا جه أيضا فلم يقفوا موقفا سلبيا حىت آل ب

رضي اهللا نه، بل إن منهم من كان يبدي اآلراء حوله، كما هو الشأن عند عائشة قوويتذيروونه، و
ما كنت :" عنها اليت كانت أبصر نسائه وأحفظهن للشعر، يقول املقداد بن األسود يف هذا الصدد

أعرف أحدا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلم بشعر وال فريضة من عائشة رضي 
  .3"اهللا عنها

                                                
  .74-73املرجع السابق، ص ص : ابن رشيق  -  1
  .799مصدر سابق، ص : القايل، األماين -  2
، شرح أمحد أمني ، إبراهيم األبياري وعبد السام هارون، دار الكتاب العريب، دريفالعقد ال: ابن عبد ربه حممد  -  3

  .259، ص 5بريوت اجلزء 
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حتفظ له أكثر بن ربيعة حيث تذكر الروايات أا كانت  دوأكثر شعر كانت ترويه شعر لبي
  :بيدا إذ يقول لرحم اهللا : من ألف بيت ، تقول متحدثة عن شعره
  ق بأسرتك الكرام الغيبــوأحل     قض اللبانة ال أبا لك واذهب
  وبقيت يف خلف كجلد األحرب     ذهب الذين يعاش يف أكنافهم

  1"إين ألروي ألف بيت له وإنه أقل ما أروي لغريه...فكيف لو أدرك زماننا هذا 
حىت أكابر الصحابة كأيب بكر وعمر وغريمها كانوا حيتفلون بقول الشعر كثريا وينشدونه و

يف جمالسهم فعمر رضي اهللا عنه كان من أشد الصحابة اهتماما برواية الشعر وحفظه، ونقده بل 
، لذلك كان دائما يقول ملن  2لقد روي عنه أنه ال يكاد يعرض له أمر إال أنشد فيه بيت شعر

  3"علموا الشعر فإن فيه حماسن تبتغى ومساوئ تتقىت:"حوله
ال تدع العرب قول الشعر حىت تدع :" ليصدق ذا قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  4".ننياإلبل احل
  ):صدر اإلسالم األول(عملية التلقي يف جمالس الرسول صلى اهللا عليه وسلم -2

عر وتلقيه بل ويسهم أحيانا يف نقد كان الرسول عليه الصالة والسالم يقبل على مساع الش
بعض معانيه فيما يشبه أن يكون جملسا أدبيا، وإن مل يكن الغرض من وراء ذلك هو األدب، 
وإنشاد الشعر يف حد ذاته بل كانت جمالسه جمالس نصح وإرشاد بالرغم من أا حمددة من حيث 

  .الزمان واملكان
الشعر يف جمالسه واليت يستطيع القارئ  واألخبار اليت يرويها مؤرخو األدب حول تداول

ا ــا كاملة كثرية، سيحاول البحث النظر فيهـتبيني مالمح واضحة لعملية التلقي فيها بعناصره
عملية التلقي يف صدر اإلسالم األول ممثال يف عهده ، وإيراد بعض النماذج لتكون أدلة على وجود 

  .صلى اهللا عليه وسلم 

                                                
  .260ص : املصدر نفسه -  1
جامعة اجلزائر،  1995-1994الشعر بني الفن واألخالق يف النقد العريب القدمي، السنة اجلامعية : بعورة مولود -  2

  .15ص 
  .20املرجع نفسه ، ص -  3
  .15ص : املرجع نفسه  -  4
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أكان أصحاب الرسول  :أحدهمسن البصري الذي قال ملا سأله النموذج األول يرويه احل
كما قال جابر بن مسرة رضي اهللا / مبعىن يتناشدون األشعار " نعم، ويتقارضون:" ميزحون؟ قال 

جالست رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر من مائة مرة فكان أصحابه يتناشدون األشعار :" عنه
  1"ية فرمبا تبسم رسول اهللامن أمر اجلاهل وأشياءيف املسجد 

  

فإن رواية الشعر اجلاهلي وإنشاده أمر مل ينقطع البتة حىت مع طلوع فجر اإلسالم،  وذا
وغروب مشس اجلاهلية فكثرية هي املرات اليت كان املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يستنشد فيها 

ى إعجابه ملا فيها من معان أصحابه املتحلقني حوله، أو اجلالسني أمامه أبيات من الشعر حازت عل
خزرجي ، الصالة والسالم يف جملس ليس فيه إال سامية فقد حدث ذات مرة وأن جلس عليه 

  :فاستنشدهم قصيدة قيس بن اخلطيم اليت منها
  لعمرة وحش غري موقف راكب    طراد املذاهباأتعرف رمسا ك

  :فلما بلغ املنشد قوله
  سيف خمراق العبكأن يدي بال    أجالدهم يوم احلديقة حاسرا

هل كان كما ذكر؟ فأجابه أحد احلاضرين : فلما مسع صلى اهللا عليه وسلم إليهم وقال
والذي بعثك باحلق يا رسول اهللا لقد خرج إلينا يوم سابع : وهو ثابت بن قيس بن مشاس بقوله

  .2"عرسه عليه غاللة وملحفة مورسة فجالدنا كما ذكر
لقيا لكنه متلق من الطراز الرفيع جدا، فقد اغتنم فالرسول صلى اهللا عليه وسلم كان مت

ال ما ليستنشدهم قصيدة من األكيد أا أعجبته ونالت رضاه وإصلى اهللا عليه وسلم هذه الفرصة 
بذلك بل راح يسأل أصحابه من األوس عن صدق املعاين اليت  كان يطلب مساعها، ومل يكتف

ويف جملسه الكرمي ذاك،  بالفعل، وتلقى ما أنشد أمامه عرب عنها الشاعر، األمر الذي يدلنا أنه استمع
هل تروي من :" وأمام أصحابه اجلالسني معه، وها هو ذا يقول للعالء بن احلصني وقد جاءه يوما

  :الشعر شيئا؟، فأنشده
  يتك احلسىن فقد ترفع النغلــحت    عقوهلم  بوحي ذوي األضغان تس

  عنك احلديث فال تسل وإن جسوا    تكرما فأعفوافإن حتسوا بالكره 
                                                

  .204م دار املعارف ص 1978طبعة اخلامسة مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية ، ال: األسد ناصر الدين  -  1
  .7، ص 3األغاين، اجلزء : األصفهاين -  2
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  وإن الذي قالوا من روائك مل يقل      فإن الذي يؤذيك منه مساعه
  . 1"وإن من الشعر حلكمة:" فلما مسعها عليه الصالة والسالم قال قولته املشهورة

وهذا الرأي منه حول الشعر الذي مسعه للعالء بن احلصني يوحي لنا أنه كان يتلقى الشعر 
كام فقد قال كما رأينا بأن من الشعر ما يكون حكمة، تأسيسا على ما بالفعل، ويصدر فيه األح

مسع، وهو ذا قد أصدر حكما كليا انطالقا من اجلزء، وهو أبيات العالء بن احلصني اليت راقه 
  .مساعها فتلقاها، واستحسن معانيها، فقال عنها ما قال

د حدثت أمامه الكثري من ومبا أنه عليه الصالة والسالم كان ذواقا للكالم اجلميل فق
اجلة اليت جرت يف أحد جمالسه الكرمية يف سمن ذلك تلك املالت واحملاكمات الشعرية، جاسامل

م مع وفد لبين متيم ورد عليه يف املدينة بعد أن كان 630السنة التاسعة للهجرة املوافقة لسنة 
ن هذا الوفد التميمي يعتد اإلسالم قد عم يف بالد العرب وفتحت مكة يف العام السابق له، وكا

إن :" بعديد قبيلته وقوا ووجاهتها يف العرب فلما جاؤوه نادوه من وراء احلجرات كما قال تعاىل
يا حممد أخرج إلينا نفاخرك ، :" ، قائلني له2"دونك من وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلونناالذين ي

رماهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم مث دخلوا عليه، ف" ونشاعرك، فإن مدحنا زين وذمنا شني 
خبطيبه ثابت بن قيس، فساجل عطارد بن حاجب خطابه ، مث قام الزبرقان بن بدر وهو شاعر 

  :فأنشد قصيدة مطلعها  ،متيم
  من امللوك وفينا تنصب البيع      حنن الكرام فال حي يعادلنا 

يا حسان فأجب  قم:" فلما فرغ من إنشاده قال املصطفى عليه الصالة والسالم حلسان
  :الرجل، فقام حسان فقال

  بعـــقد بينوا سنة للناس تت     *مالذوائب من فهر وإخو إن
  عـتقوى اإلله وكل اخلري يصطن    يرضى م كل من كانت سريرته 

  أو حاولوا النفع يف أشياعهم نفعوا    دوهمـقوم إذا حاربوا ضروا ع
  ها البدعإن اخلالئق فاعلم شر      سجية تلك فيهم غري حمدثة

                                                
  .49تاريخ النقد األديب عند العرب، ص : عتيق بن العزيز -  1
  .4اآلية : سورة احلجرات  -  2
  .ويقصد م املهاجرين واألنصار: فهر وإخوم  إن الذوائب من  -*
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  م تبعــفكل سبق ألدىن سبقه    إن كان يف الناس سباقون بعدهم
واهللا إن هذا الرجل يعىن به :" فلما أمت من إنشاده قال األقرع بن حابس زعيم القوم

ائنا، رالرسول صلى اهللا عليه وسلم، ملؤتى له، خلطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شع
  .1"القوم بعد ذلك مجيعاوأصوام على أصواتنا، ليسلم 

فهذه املساجلة كما رأينا متت يف جملس كرمي من جمالس الرسول عليه الصالة والسالم، 
اجتمع فيه شعراء وخطباء من العرب، قبل أن يتم إنشاد الشعر فيه لكن ما نالحظه أنه عليه الصالة 

جتعل البحث  والسالم اكتفى بالسماع دون أن يصدر حكما حول ما مسعه من شعر، وخطابة
يعترب جملسه هذا جملسا أدبيا وإن مل يكن الغرض منه هو األدب، وقد جرت يف هذا الس عملية 

لشعر متت فيها عملية تبادل لألدوار بني املبدع الشاعر واملتلقي فيها إال الرسول عليه الصالة للق ت
يكه لكن املهم هو أنه كان أهم والسالم، فإنه كان متلقيا قام بتوجيه احلوار يف هذا الس ، وحتر

ن يقصده هو من تلقى واستمع إىل إنشاد الشعر يف هذا الس ألن الوفد الذي جاء من متيم كا
  .صلى اهللا عليه وسلم 

وكثرية هي املرات اليت كان خيوض فيها يف احلديث عن الشعر مع الوافدين عليه من 
رهم اليت كانت تنشد أمامه ما وافق دعوته ن أشعاااألعراب الذين دخلوا يف اإلسالم مفضال مك

وأرضى مكارم األخالق، بل إن القارئ يراه يف بعض األحيان يقبل على هذا الشاعر أو ذاك 
مستمعا مستجيبا منفعال ، وهذا ما نالحظه عليه ملا وقف كعب بن زهري بني يديه ينشده قصيدته 

لقاء كعب له عليه الصالة والسالم شهرية جدا  واليت اهتز هلا وانفعل ا، وقصة" دةرببال:" الشهرية
يف كتب الدين واألدب معا، وفيها ضرب عليه الصالة والسالم املثل يف العفو، كما ضربه يف 
حسن االستماع والتلقي رغم أن هذا الشاعر الذي ألقى قصيدته عليه كان من الذين أهدر 

  .املصطفى دمهم بسبب أذاه له وللمسلمني بشعره
الم يف طبقاته أن املصطفى عليه الصالة والسالم ملا أهدر دم كعب فيمن أهدر، روى بن س

وصل اخلرب إىل أخيه جبري بن زهري وكان قد سبقه يف دخوله إىل اإلسالم ، فعز عليه أن ميوت أخوه 
وأذاه لإلسالم كافرا فبعث إليه كتابا بنذره فيه بسوء العاقبة إن هو ظل على غيه وضالله، 

وحيثه يف اآلن نفسه على القدوم واملثول بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني 

                                                
   . 330-329قدمي، مرجع سابق،  ص تاريخ األدب العريب ال: فروخ عمر -1
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وإعالن اإلسالم أمامه فعمل كعب بنصيحة أخيه وتلثم حىت ال يعرف مث جاء أبا بكر رضي اهللا 
عنه فأخربه عن سبب جميئه فأمنه، حىت إذا صلى الصبح دخل به على النيب عليه الصالة والسالم 

: سول اهللا رجل يبايعك على اإلسالم ، مث بسط يده، وحسر اللثام عن وجهه وقال يا ر:" وقال
بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا مكان العائذ بك ، أنا كعب بن زهري ، فلما رأته األنصار جتهمته 

ن ومعهم قريش ، وأحبوا واملهاجربينما الن له وغلظت عليه ألشعاره اليت كان يذكر فيها الرسول 
أمنه عليه الصالة والسالم، فعند ذلك أنشده قصيدته املدحية املشهورة مبدحه عليه الصالة إسالمه ف

  :والسالم وأصحابه، وقد افتتحها مبطلع غزيل قال فيه
  مكبول فدمتيم إثرها مل ي    بولتبانت سعاد فقليب اليوم م

  :حىت انتهى إىل قوله
  ك مشغولـال ألفينك إين عن      وقال كل خليل كنت آمله 

  رمحن مفعولـفكل ما وعد ال      قلت خلوا سبيلي ال أبا لكمف
  ى آلة حدباء حممولـيوما عل    كل ابن أنثى وإن ظلت سالمته

  و عند رسول اهللا مأمولـوالعف      وعدينأنبئت أن رسول اهللا 
  :إىل قوله

  وا زولواـلمة ملا أسـببطن مك      يف فتية من قريش قال قائلهم 
  وء معازيلـيوم اللقاء وال س    فزالوا وما زال أنكاس وال كش
  .وما م عن حياض املوت ليل      ال يقع الطعن إال يف حنورهم

فنظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل من عنده من قريش أن امسعوا حىت إذا وصل إىل قوله 
  الذي عرض فيه باألنصار لغلظتهم عليه يف البداية 

  نابيلالسود الترد ضرب إذا ع    ميشون مشي اجلمال الزهر يعصمهم
  :مل متدحنا إذ هجوم ومل يقبلوا منه حىت قال: أنكرت قريش كالمه وقالوا

  يف مقنب من صاحلي األنصار      ه كرم احلياة فال يزلمن سر
  بارــياج وسطوة اجليوم اهل      مــلباذلني نفوسهم لنبيها

  بدماء من علقوا من الكفار      مـيتطهرون كأنه نسك هل
  زارــذلت لوقعتها مجيع ن      بدر صدمة صدموا عليا يوم
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فلما أى إنشاده كساه عليه الصالة والسالم بردته تعبريا عن تصديقه لكالمه وإعجابه 
وهذا اللقاء بني الرسول عليه الصالة والسالم وكعب هو خري منوذج يستطيع البحث  1بشعره

إضافة إىل أن مكاا حمدد هو تقدميه على اإلطالق، ألن عملية التلقي فيه تبدو شديدة الوضوح 
جملس من جمالسه الكرمية يف مسجده، ويف زمن حمدد أيضا، فاملبدع هنا كان واحدا هو الشاعر 
كعب بن زهري والنص أيضا واضح هو قصيدة الربدة اليت مدح ا الرسول عليه الصالة والسالم 

ما املتلقي فليس شخصا واألنصار معا، ومن حضر الس من قريش وأوصحابته من املهاجرين 
واحدا بل أشخاص كثريون يف مقدمتهم نيب اهللا عليه الصالة والسالم، وهو كما قلنا ليس متلقيا 
عاديا وبسيطا بل متلق من املستوى األول إضافة إىل احلاضرين الذين ضمهم الس يف الس 

  .النبوي الشريف
ية حىت النهاية ودون أن يقاطعه وقد استمع الرسول الكرمي ومن معه إىل كعب من البدا

قول قريش له ملا عرض عدا أحد بانتقاد رغم املقدمة الغزلية اليت افتتح ا قصيدته، اللهم 
، بل إن القارئ يرى الرسول عليه الصالة والسالم ينظر إىل )هجومإذ مل متدحنا (باألنصار

امسعوا ملقالته، ويف هذا تعبري على  القرشيني الذين عنده ويومئ إليهم بإشارة من عينه الكرمية أن
له بردته لدليل على تأثره الشديد  إعجابه ملا قاله من شعر، واستماعه له ، كما أن يف كسوته

بقصيدته اليت جعلت لنفسها موقعا يف نفسه صلى اهللا عليه وسلم وجعلته يعفو عن صاحبها بعدما 
يجة مباشرة حلسن االستماع والتلقي الذي كان أهدر دمه ملا صدر عنه من أذية، وهذا كله كان نت

نشاد الشعر وتلقيه امتاز به عليه الصالة والسالم وأصحابه يف جملس دين وأخالق مل خيلو من إ
  .ال يستطيع أي كان إنكارها خاصة إذا وقف بإزاء مناذج شعرية كهذا النموذج ضمن عملية تلق

حسان : ة جدا بدئا بشعرائه الثالثة وهماحترفوا قول الشعر كثري ذينالولقاءاته مع الشعراء 
ا ذات رفهذا عبد اهللا بن رواحة يذكر أنه كان ما كعب بن مالكبن ثابت، عبد اهللا بن رواحة و

يوم واملصطفى صلى اهللا عليه وسلم جالسا يف نفر من أصحابه كعادته فإذا م ينادونه فعلم أن 
كيف : ب من شعرهججلس فقال له وكأنه يتع، فموألقى السالالنيب الكرمي يدعوه ، فتقدم منهم 

                                                
م ، دار الكتب 1982 -هـ1402ابن سالم، طبقات الشعراء، حتقيق أمحد ابراهيم ، الطبعة األوىل : اجلمحي -  1
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فعليك باملشركني : تقول الشعر إذا؟ فأجابه أنظر يف ذلك مث أقول فقال له حيرضه على املشركني
  :فقال عبد اهللا على الفور ومل يكن أعد شيئا

  رت لكم مضنكنتم بطاريق أو دا    وين أمثان العباء مىت ربفخ
الكراهة يف وجه الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم  فلما أنشد بيته هذا بدا له وكأنه رأى

  :فقال ءأن جعل قومه أمثان العبا
  نا ترتل السورـــفينا النيب وفي    الناس عن عرض فنأسرهم دجنال

  وا وإن كثرواقلحي من الناس إن     ناــوقد علمتم أن ليس يغلب
  ريـــما له غ على الربية فضال                  ،يا هاشم اخلري إن اهللا فضلك

  رواــفراسة خالفتهم يف الذي نظ      ت فيك اخلري أعرفهسإين تقر
  يف جل أمرك ما آووا وال نصروا    ولو سألت أو استنصرت بعضهم

  كالذي نصروا اتثبيت موسى ونصر      فثبت اهللا ما أتاك من حسن 
  . 1ك فثبتوإيا: فلما مسع عليه الصالة والسالم شعره هذا أقبل عليه بوجهه مبتسما وقال

فالرسول عليه الصالة والسالم طلب من عبد اهللا بن رواحة أن ينشد بعض الشعريف هجاء 
املشركني فأنشد ، وهو صلى اهللا عليه وسلم وأولئك النفر من صحابته الكرام يستمعون حىت إذا 

طبعا، ويف  أكمل عبد اهللا إنشاده أقبل عليه بوجهه الكرمي مبتسما ودعا له بالثبات يف دنياه وأخراه
هذا داللة على أن عملية التلقي كانت موجودة حىت يف صدر اإلسالم األول فالرسول عليه الصالة 
والسالم كان يتلقى شعر عبد اهللا وكله آذان صاغية وإىل جانبه أصحابه اجلالسني معه، وطلبه منه 

  .ذلك ؤه له يف األخري لدليل علىاوتبسمه مث دعاجللوس بني يديه 
عليه السالم مل يكن يستمع للشعر يف احلضر فقط بل كان يستمع إليه حىت يف واملصطفى 

قال النيب : " بسنده فقال  روى األصفهاينالسفر، فقد كان شعراؤه يصحبونه حىت يف السفر، فقد 
لبيك يا رسول اهللا : أين حسان بن ثابت؟ فقال حسان : عليه الصالة والسالم وهو يف سفر

  أحد :لهعليه شعرا قائال  فأمره أن ينشد.وسعديك

                                                
  .90ص : املصدر نفسه -  1
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فجعل حسان ينشد واملصطفى يصغي ويستمع إليه فما زال كذلك ينشد وهو يستمع 
حىت إذا فرغ من نشيده قال له صلى اهللا عليه  الورك،ويسوق راحلته حىت كان رأس الراحلة ميس 

  .1"هلذا أشد عليهم من وقع النبل: وسلم
 عنه مل ينشد الشعر من تلقاء نفسه، بل فالقارئ هلذا اخلرب يالحظ أن حسان رضي اهللا

أحد، : الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو الذي سأل عنه بداية مث طلب إليه أن ينشده الشعر قائال
بطلب مساعه من حسان من  يوهذا دليل على أنه مل يكن يكره الشعر ومساعه، بل إننا نراه ال يكتف

السالم يستمع ويصغي إليه وهو يسوق حسان بل لقد ظل حسان ينشد وهو عليه الصالة و
راحلته حىت مس رأس الناقة أو كاد وركه الكرمي ، ليعرب فيما بعد عن أثر شعر حسان على قلوب 

مما يدلنا أن الناس يف عهده صلى اهللا عليه وسلم " هلذا أشد عليهم من وقع النبل:" املشركني بقوله
يف اجلاهلية وخاصة منهم املشركني الذين كانوا كانوا يتلقون الشعر ويستمعون إليه ، كما كانوا 

شديدي التأثر بالشعر الذي كانوا يتلقونه من شعراء املصطفى وخاصة منهم حسان بن ثابت 
  .يروونه يف جمالسهم والذي كانوا

  :وها هو صلى اهللا عليه وسلم يسمع أحدهم ينشد بيت طرفة بن العبد احلكمي
  يأتيك باألخبار ما مل تزودو    ستبدي لك األيام ما كنت جاهال  

   2"هذا من كالم النبوة األوىل:" فقال مقلقا على معناه مؤيدا له
أخربين ما الشعر يا عبد اهللا؟ فرد عليه بأنه :"وها هو يسأل عبد اهللا بن رواحة جمددا قائال 

  :شيء خيتلج يف صدره فينطلق به لسانه فيسأله أن ينشده فينشده قوله
  قفوت عيسى بإذن اهللا والقدر    ن حسن فثبت اهللا ما أتاك م

  " .وإياك ثبت اهللا، وإياك ثبت اهللا:" فرد عليه صلى اهللا عليه وسلم بالدعاء قائال
ويف هذا الدعاء داللة على إعجابه الشديد مبا قاله شاعره عبد اهللا وفيه داللة على أن عملية التلقي 

حيث كان عليه الصالة والسالم يستمع لألشعار وجدت يف جمالسه الكرمية كما أسلفنا من قبل 
ألولئك الذين كانوا ينشدون الشعر أمامه سواء كانوا شعراءه أو غريهم كما الحظنا مع الرجل 
الذي أنشد بيت طرفة بن العبد فقد مسعه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وفهم فحواه فقال عنه بأنه 

                                                
  .18الشعر بني الفن واألخالق، مرجع سابق، ص : بعورة مولود -1
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، فقد سأله الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن من كالم النبوة ، كذلك الشأن بالنسبة لشعر عبد اهللا
حقيقة الشعر عنده قبل أن يطلب منه أن يسمعه بعضا من أشعاره وذا ميكن للقارئ اعتبار جملسه 
جملس أدب وشعر ما دام احلديث فيه حول ماهية الشعر الذي يدخل ضمن إطار األدب أما املتلقي 

ه وإن كان االهتمام منصبا عليه صلى اهللا عليه فهو الرسول عليه الصالة والسالم واحلاضرين مع
وسلم فهو املتلقي احملوري يف كل تلك االس ألنه مل يكن يكتفي بالسماع فحسب بل كان 

اآلراء حول ما يسمع أما الباقون من احلاضرين يف جمالسه فرمبا كانوا يدونون ما يسمعون ، يبدي 
  .أو حيفظونه لروايته فيما بعد

  :ه أيضا أنه قدم عليه النابغة اجلعدي فأنشده شعره الذي يقول فيهومما يروى عن  
  وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا    اءنانجمدنا وس السماء بلغنا    

إىل اجلنة يا رسول اهللا بك، فقال له :" إىل أين املظهر يا أىب ليلى؟ فقال:" فقال له الرسول الكرمي
  "إىل اجلنة إن شاء اهللا:" عليه الصالة والسالم

  :فأنشد حىت إذا بلغ قوله
  بوادر حتمي صفوه أن يكدرا    وال خري يف حلم إذا مل تكن له 
  حليم إذا ما أورد األمر أصدرا    وال خري يف جهل إذا مل يكن له
فعاش مائة وثالثني سنة مل تنفض له " ضض اهللا فاكفال ي:" فقال له عليه الصالة والسالم 

الصالة والسالم كان يف جملسه إذا وفد عليه نابغة بين جعدة فالقارئ يالحظ أن الرسول عليه  1ثنية
وهو أحد الشعراء اجلاهليني املخضرمني، وطلب إليه أن ينشده بعضا من شعره، فلما أعطاه اإلذن 
بذلك أنشده قصيدته اليت حازت على إعجابه عليه الصالة والسالم حىت دعا له باخلري يف ختام 

شاده بيتا حىت إذا قال يف الفخر بقومه ، أوقفه عليه السالم بسؤاله وقد تتبع املصطفى إنإنشاده ، 
  .ة صدقه عليه الصالة والسالم ودعا لهيمإنشاده بأبيات حك ىفلما اذاك ، 

واحلقيقة أن أخباره مع الشعراء واستماعه ألشعارهم كثرية جدا، خاصة مع كثرة توافدهم 
ن يقبل منهم كل ما وافق دعوته وأرضى مكارم عليه واجتماعهم به يف جمالسه الكرمية حيث كا

األخالق، لذلك كان نقد هذه املرحلة منصبا على املعاين واملضامني أكثر من الشكل وهذا ما 
رأيناه مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم حيث كان يرفض كل شعر يتناىف مع مكارم األخالق 
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الذي جعله يقول عن امرئ القيس  وفضائل الشيم ، ويرفض ما عارض ذلك، ولعل هذا األمر هو
ذاك رجل مذكور يف الدنيا ، شريف فيها منسي يف اآلخرة ، جييء يوم القيامة معه لواء الشعراء :" 

فلما أضاع أصحابه طريقهم وظلوا ، وهذا الكالم قاله للوفد الذي أقبل عليه من اليمن " إىل النار
  :امرئ القيس  مر م راكب فأنشد بعضهم قول وكذلك لثالث ليال ،

  يـوأن البياض يف قرائصها دام    اـوملا رأت أن الشريعة مهه          
  يفيء عليها الظل عرمضها طامي    تيممت العني اليت عند ضارح 
رمض والظل يفيئ عفلما مسع القوم البيتني وعرفوا قائلهما انتبهوا إىل وجود ماء غدق وبه ال  

  1.الصالة والسالم وأخربوه اخلرب قال ما قال عليه، فنجوا، فلما جاؤوا الرسول عليه
فكيف يقول قائل بعد كل مامر بنا من روايات أن النيب عليه الصالة والسالم مل يتلقى الشعر 

  .وجيازي عليه خري اجلزاء فقد كانت جمالسه عابقة بقول الشعر وانتقاده واحلكم عليه
كان هو عليه الصالة والسالم املتلقي  وجمالسه الكرمية شهدت العديد من عمليات التلقي للشعر

فيها وإىل جانبه صحابته الكرام وكل احلاضرين فيها ، أما املبدع فهم مجهور الشعراء الذين كانوا 
يتوافدون عليه إما مسلمني أو زائرين باحثني عن التعلم يف مدرسته وعلى رأسهم شعراؤه الثالثة 

  .من عبد اهللا بن رواحة وكعب بن مالك الذين يتصدرهم حسان بن ثابت وإىل جانبه كل 
وأما النص فهي نصوص القصائد أو املقطوعات الشعرية اليت كان عليه الصالة والسالم   

يصغي إليها بكل اهتمام مث يصدر األحكام حوهلا وينتقدها إن مل تعجبه، والثناء عليها وعلى 
  .غة اجلعديصاحبها إن راقته، والدعاء للشاعر أحيانا كما رأينا مع الناب

واألمر املهم الذي يالحظه الدارس أن تلقي الرسول الكرمي للنصوص الشعرية ونقده ملا كان 
أكثر من الشكل، فقد كان يعجب أشد اإلعجاب باألبيات اليت حتث على  مبنيا على املضمون

الفضائل، ومكارم األخالق وينتقد كل ما عارض ذلك، وحرض على مساوئ األخالق والشيم، 
كانت له وهو الذي تلقى يف هذه املرحلة مكانة يف نفس املبدع مل تتح ألي متلق آخر سواء وقد 

يف العصر السابق له أو العصور األدبية اليت جاءت بعده كيف ال وهو رسول اهللا وخامت النبيني، أما 
مي، اليت شهدها مسجده الكرعملية التلقي فقد كانت تدور يف غالب األحيان يف جمالسه الكرمية 

وذا فهي حمددة الزمان ، واملكان معا على عكس جمالس اجلاهلية اليت مل تكن حمددة يف غالبية 
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األحيان أيضا، مما يعين أن عملية التلقي بدت أكثر تطورا مما كانت عليه يف اجلاهلية خاصة وأن 
وسلم وإىل جانبه  املتلقي فيها مل يكن عاديا بل كان معلم البشرية األول رسول اهللا صلى اهللا عليه

صحابته أيضا الذين أثبتت األخبار املتواترة أم كثريا ما كانوا يتذاكرون أيام اجلاهلية وأشعارها يف 
قيل لبعض أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما كنتم تتحدثون به إذا خلومت إىل " جمالسهم ،

  1"جمالسكم ؟ قال كنا نتناشد الشعر ونتحدث بأخبار جاهليتنا
  "القارئ االستثنائي" الرسول عليه الصالة والسالم -3

إن الرسول عليه الصالة والسالم ليس قارئا عاديا كأولئك القراء أو املتلقني الذين صادفناهم 
من قبل يف فصول البحث السابقة كالنابغة الذبياين أو حىت الذين سنصادفهم فيما بقي من فصول ، 

هذه .السامعني أيضا / الشاعر، وعلى غريه من املتلقني/بدع إنه قارئ استثنائي له سلطة على امل
السلطة هي اليت جعلت الشعراء ينظمون أشعارهم مث يعيدون النظر فيها مرات ومرات قبل إلقائها 
عليه واألدلة على هذا كثرية منها ما حدث مع شاعره عبد اهللا بن رواحة يف الرواية اليت أوردها 

  :نشد عبد اهللا املصطفى عليه السالم قولهابن سالم يف طبقاته حيث أ
  مضر كنتم بطاريق أو دانت لكم      خربوين أمثان العباء مىت 

فلما أنشد بيته هذا بدى له وكأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم استكره تشبيه قومه من 
  :القرشيني بأمثان العباء، لذلك استدرك األمر وأنشد من فوره قوله 

  فينا النيب وفينا ترتل السور    فنأسرهم جنالد الناس عن عرض     
السامع هنا شخصا عاديا غري النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم ملا اهتم عبد  /كان املتلقي فلو

اهللا بردة فعله، وملا استدرك األمر من فوره ، إا سلطة هذا القارئ أو السامع الكرمي على شاعره 
  .اهللا عليه وسلم هذا واليت مل يستمتع ا سامع غريه صلى 

هذه السلطة على الشاعر تبدو أيضا جملسه الكرمي الذي حضره نابغة بين جعدة الذي أنشده 
  :قوله

  و فوق ذلك مظهراجوإنا لنر    بلغنا السماء جمدنا وسناءنا    
  إىل أين املظهر يا أبا ليلى؟: فقال له املصطفى صلى اهللا عليه وسلم يسأله

  .ا رسول اهللا بكإىل اجلنة ي: فرد عليه بقوله
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  إىل اجلنة إن شاء اهللا: فقال صلى اهللا عليه وسلم 
  :ة لتنال رضاه ومنهايحكم مث أنشده أبيات

  بواد حتمي صفوه أن يكدرا    وال خري يف حلم إذا مل تكن له     
  حكيم إذا ما أورد األمر أصدرا    وال خري يف جهل إذا مل يكن له    

الصالة والسالم ألف حساب لذلك سارع إىل إتباع إن النابغة اجلعدي حيسب للرسول عليه 
أبياته األوىل بأبيات حكمية لتحوز على إعجاب سامعه املمثل يف شخصه الكرمي صلى اهللا عليه 

  . وسلم
تتجلى سلطة هذا القارئ االستثنائي بوضوح تام باجتماعه بكعب بن زهري الشاعر املزين ، 

ده قصيدته املشهورة بالربدة واليت افتتحها مبقدمة غزلية ملا جاءه معلنا إسالمه بني يديه، حيث أنش
  .أتبعها مبدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحابته من املهاجرين واألنصار معا

غري أن سلطة الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم املتلقي االستثنائي تعدت الشاعر إىل باقي 
 الكرمي من الشعر ويستكرهون ما استنكره منه يف املتلقني الذين كانوا يعجبون مبا يعجب به النيب

حياته وحىت بعد موته صلى اهللا عليه وسلم ، دليل ذلك أم ملا رأوه يقلب على مساع الشعر، 
وجيازي على احلسن منه أقبلوا على مساعه وجازوا خري اجلزاء عليه ، فإذا كان النيب صلى اهللا عليه 

أفضل صناعات :" ن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قالفإ" إن من الشعر حلكما:" وسلم يقول
وهذا األمر ينسحب على باقي املتلقني يف " الرجل األبيات من الشعر يقدمها بني يدي حاجاته 

عهده، ويف العهود الالحقة فلو حرم عليه الصالة والسالم قول الشعر، وكره مساعه حلذى الناس 
، ورواية له، فهل رأينا فيما مر وحىت اليوم متلقيا أو حذوه وملا كان هناك شعر وال جمالس مساع 

أو له سلطة كتلك اليت كانت . كان الكل مبا فيهم املبدع واملتلقي حيسبون له ألف  حسابسامعا 
  للنيب املتلقي االستثنائي عليه الصالة والسالم؟

  الطبيعة اإلجتماعية لعملية التلقي-4
من تقاليد القصيدة العمودية يف اجلاهلية وركن من أركاا إن املقدمة الطلبية أو الغزلية تقليد 

حيث أن املتأمل ملختلف القصائد اليت قيلت يف هذه الفترة يلحظ أنه ال تكاد توجد قصيدة واحدة 
ية ، لكن جميء اإلسالم وبداية عصر جديد بدأ الشعراء يعزفون لمن قصائدها خالية من املقدمة الطل

خالية منها، لكن قصيدة ) صدر اإلسالم(جاءت جل قصائد هذا العصر عن هذا التقليد القدمي ف
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اليت مدح ا الرسول عليه الصالة والسالم مل تتخلى عن هذا كعب بن زهري املوسومة بالربدة 
كما مر  –العنصر ، رغم كون املخاطب األول فيها هو املصطفى عليه السالم، إذ افتتح الشاعر 

  :اطب فيها امرأة ظاعنة امسها سعاد ومطلعهاقصيدته مبقدمة غزلية خ -بنا
  د مكبول فمتيم إثرها مل ي    بانت سعاد فقليب اليوم متبول     

 ر يتعلق باألشخاص املتلقني لشعرهإن التفسري الذي يستطيع القارئ تقدميه هلذا يتمثل يف أم
 املقدمة الغزلية اليت نفسه، لذلك عمد إىل يففقد جاء ذا املقطع الغزيل كما يبدو مكانتهم املتلقني 

تناساها الشعراء يف عصره وابتعدوا عنها، لتكون مبثابة متهيد للمقاطع املدحية الالحقة، ويف هذا 
األوىل من اهتماماته دائما خاصة إذا  السامع يف الدرجةداللة واضحة على أن الشاعر كان يضع 

هذا إشارة يف مقصوده من كعب  كان هذا األخري استثنائيا كالرسول عليه الصالة والسالم وهي
 الذي يتحكم يف إبداع املؤلف لنصوصه الفنية مينضلبن زهري إىل ما مسي فيما بعد بالقارئ ا

  .الشعرية، أو النثرية أو غريها
يستطيع القارئ أن يستنتج من هذه القضية أن كعب بن زهري وإن وجد يف فترة مبكرة جدا 

غري مقصود طبعا ألولئك الذين سيهتمون باملتلقي ، وطرق من تاريخ األدب إال أنه أعطى منوذجا 
استجابته للنصوص الفنية، حيث حبث عن تقنية تساعده على جذب اهتمام السامعني، وتسترعي 
انتباههم لكالمه الذي سيوجه ألناس ناصبهم العداوة وآذى نبيهم الكرمي ، فلم جيد سوى هذه 

كحل وحيد يعينه على ذلك ، إذ أن مساعهم هلذا املقطع الطريقة وهي اللجوء إىل املقدمة الغزلية 
الغزيل سيجعلهم يف شوق وانتظار وتلهف ملا سيأيت فيما بعد مبعىن أن تلقيهم سيكون أفضل بكثري 
مما لو بدأ قصيدته باحلديث عن موضوعه مباشرة وهو مدح الرسول عليه الصالة والسالم، والثناء 

  .عليه واستجداء عفوه
تلقي ال ميكن أن ختلو من الطبيعة االجتماعية الكامنة وراءها مبا فيها من إن عملية ال

تؤكد " بانت سعاد" مالبسات، وعالقات خمتلفة بني أفراد اتمع كما سبقت اإلشارة، وقصيدة 
االجتماعية اليت كانت موجودة بني املهاجرين ذلك، إذ يالحظ القارئ هلا كيف أن العالقات 

يف إبداع الشاعر ، دليل ذلك أن كعبا ملا انتهى من مدح الرسول الكرمي  حىت مواألنصار تتحك
أحبوا جميئه عند رسول اهللا  متتمثل يف كومدح املهاجرين وغريهم من أبناء قريش حلاجة يف نفسه 

  :عليه الصالة والسالم، وإعالنه اإلسالم بني يديه، والنوا له ومما قال فيهم
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  ببطن مكة ملا أسلموا زولوا           مـيف فتية من قريش قال قائله    
  يوم اللقاء وال سود معازيل    زالوا فما زال أنكاس وال كشف    

  :حىت إذا انتهى عرض باألنصار لغلظتهم عليه عند جميئه فقال 
  ضرب إذا عرد السود التنابيل    ميشون مشي اجلمال يعصمهم         

إخوام  مشبيههم بالسود التنابيل، وهفلما مسعت قريش كالمه هذا وتعريضه باألنصار بت
ووهم ونصروهم، أنكروا عليه كالمه وقالوا بأنه مل ميدحهم إذ هجا إخوام ، آوشركاءهم الذين 

فما كان منه إال أن أتبع بيته ذاك بأبيات ضمنها مدحا لألنصار حىت ال يغضب املهاجرين ومنها 
  :قوله

  صاحلي األنصار يف مقنب من   من سره كرم احلياة فال يزل     
فالعالقة االجتماعية املتينة املوجودة بني هذين الطرفني واليت هي عالقة أخوة يف الدين قد 
حتكمت يف إبداع كعب ونظمه لقصيدته، فهؤالء املتلقون كانوا يعيشون يف املدينة يوحدهم إميام 

قعة اإلسالم لذلك فإن باهللا تعاىل وجيمعهم اهلدف املشترك وهو نشر رسالة التوحيد ، وتوسيع ر
أي تعريض بأحد الطرفني أو هجائه فيه إيذاء للطرف اآلخر، وهلذا اضطر كعب إىل إحلاق مدحه 
للسامعني من املهاجرين، مبقطع مدحي لألنصار وهنا تتبدى اخللفية االجتماعية الكامنة وراء عملية 

هي األخرى العالقة املوجودة بني  التلقي اليت قلنا من قبل أا ذات طبيعة اجتماعية ، حيث حتكمها
املتلقني كما مر مع املتلقني لقصيدة كعب وهم صحابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من املهاجرين 

  .واألنصار وغريهم من أبناء قريش
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  املبحث الثالث

  عملية التلقي يف االس األدبية لصدر اإلسالم الثاين

  

 جمالس اخللفاءيف  -1

  لصديق رضي اهللا عنه أبو بكر ا  - أ

 عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه   - ب

 عثمان بن عفان رضي اهللا عنه  - ت

  علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه  - ث

 يف جمالس الفقهاء -2

 يف جمالس الوجهاء -3

  يف جمالس الشعراء -4
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بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم سار الصحابة من بعده على جه القومي، فاهتموا          
اهتم به هو يف حياته وأحبوا كل ما أحبه مبا يف ذلك الشعر الذي مل منه املصطفى موقفا  بكل ما

سلبيا، بل هذبه وهذب معانيه، ففعلوا مثله، وظلوا يرددونه على ألسنتهم مجيعا وينشدونه حىت يف 
  .مساجدهم وجتمعام

ها يترمن تها وجوبذلك فقد ظلت االس واحملافل تعقد يف كل مناسبة وكان الشعر حليت  
األديب على املأل ويتغىن الراوي بترديده ويستمع اجلمهور احلاضر ويستمتع  هالشاعر فيها بإلقاء أثر

  .بسحره ومجاله الذي سرعان ما يتعدى حدود هذه االس واملنتديات إىل باقي األمصار
لك العصر وقد تنوعت هذه االس األدبية والشعرية ولعل أشهرها على اإلطالق يف ذ

ألدب ولقول الشعر لذلك كانوا لجمالس اخللفاء الراشدين األربعة خاصة ، والذين كانوا حمبني 
كثريا ما يروونه بأنفسهم كما رأينا يف اجلزء السابق من البحث كيف أن أبا بكر أعاد تصحيح 

ى باب بين األبيات اليت أنشدها الرجل عندما مر به مع املصطفى عليه الصالة والسالم ومها عل
  .شيبة 

من كان يسأل وفود الشعراء القادمني إليه عن شعرائهم فقد  –وهو عمر -بل ومنهم 
حيدث أن ينشدوه  بعضا من أشعارهم، أو ينشدها هو مستحسنا هلا، متعجبا مما فيها من معاين أو 

ا يف منتقدا هلا يف بعض األحيان ، والروايات حول هذا كثرية جدا سيتعرض البحث للبعض منه
، كلهم كانوا )عثمان وعلي(حينها، وليس هو وحده من كان يتلذذ بسماع الشعر بل كل اخللفاء 

  .حيبون الشعر ويستمعون إىل إنشاده ما مل يكن متعارضا مع تعاليم الدين احلنيف
جمالس الفقهاء مل تكن ختلو هي األخرى من رواية الشعر، وتلقيه ومتثلها خاصة جمالس عبد 

  .رضي اهللا عنهما، الذي كان أحفظ العرب للشعر ومن أعلمهم بأخبار شعرائه ساهللا بن عبا
يضاف إىل هذه االس جمالس الشعراء أنفسهم واليت كانوا يعقدوا بني احلني واآلخر  

يتبارزون فيها بقول الشعر وإنشاده إلثبات الفحولة والشعرية وجمالس الوجهاء من الناس الذين 
 - كيف كانت –لون بسماع الشعر وروايته، وبداية احلديث عن عملية التلقي كانوا هم أيضا حيتف

  .كثريةأحايني يف ستكون مع جمالس اخللفاء اليت كان الشعر زينتها 
  
  :جمالس اخللفاء -1
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كان هذا اخلليفة من أقرب الناس إىل الرسول صلى  : أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه -أ
للشعر وحسن االستماع له وتلقيه ونقده يف بعض األحيان وإن  اهللا عليه وسلم وقد ورث عنه حبه

كانت األخبار حول ذلك قليلة نوعا ما يف مصادر األدب، لكنها مع ذلك ال تنفي أنه كان ذا 
شهرة كبرية برواية الشعر واألخبار ومعرفة األحساب واألنساب، وكانت قريش تألف مرتلته 

 نلم والطعام، لذلك كان إسالمه سببا يف إسالم الكثري مخلصلتني اثنتني كانتا متيزانه مها الع
ملا طلب منه اإلذن يف الرد على هجاء  نجمالسيه، ودليل معرفته بأنساب العرب قول املصطفى حلسا

  1..."اذهب إىل أيب بكر خيربك مبثالب القوم مث اهجوهم وجربيل معك:" املشركني له
بن  دوتلقيه قوله ذات مرة وقد مسع قول لبيوكل األخبار اليت تواترت حول مساعه للشعر 

صدقت، حىت إذا مسع الشطر الثاين :" فلما مسع هذا الشطر ، قال" أال كل ما خال اهللا باطل" ربيعة 
  2اهللا نعيم ال يزول دنعقال كذبت ف" وكل نعيم ال حمالة زائل" منه 

جمالس (هذا العصر منوذج آخر بني يدي البحث يوضح أن عملية التلقي لألشعار يف جمالس 
، ويؤكد أن عملية التلقي كانت تسري شيئا فشيئا حنو النضج، والوضوح مع الفطرة )اخللفاء بالذات

ة والسالم ومنهم أبا بكر الصديق الذي اخلالصة، والذوق السليم الذي امتاز به خلفاؤه عليه الصال
لك ما رواه بن عباس من أنه دليل ذ ربكان كثريا ما يتمثل به يف كالمه حىت ولو كان على املن

  :رضي اهللا عنه صعد املنرب ذات يوم وقال خماطبا األنصار فنحن وأنتم كما قال طفيل الغنوي
  بنا نعلنا يف الواطنني فزلت    أزلقت  جزى اهللا عنا جعفرا حني    
  تالقي الذي يلقون منا مللت    ت أمناــأبو أن ميلونا ولو كان    
  3 ظالل بيوت أرفأت وأكنت      هم أسكنونا يف ظالل بيوم    

فهذا الس الذي ضم خطيبا على منرب املصطفى وهو أبو بكر ومجهورا من الناس جلهم من 
لطفيل الغنوي رواها  االصحابة مل خيلو من إنشاد الشعر وتلقيه فأبو بكر كما نرى كان حافظا أبيات

  .يف هذا الس ومن على املنرب ليتلقاها اجلالسون أمامه عنه 

                                                
  .271، مصدر سابق، ص دريفالعقد ال:ابن عبد ربه -  1
  .18الشعر عند العرب، مرجع سابق ، ص  نقدبيئات : الصيفي إمساعيل -  2
  .84الشعر اجلاهلي، مصدر سابق ، ص : عبد الرمحن حممد إبراهيم -  3
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وهو مل يكن يكتفي بسماع الشعر وحسب بل كان يبدي أيضا األحكام حوله، وحول 
املبدعني له، إذ يروى عنه أنه كان جالسا مرة مع أصحابه يتحادثون فيما بينهم ويتذاكرون الشعر 
والشعراء إذ عرض هلم ذكر النابغة الذبياين فلم خيفي أبو بكر إعجابه به حىت فضله على سائر 

  .1"هو أحسنهم شعرا ، وأعذم حبرا، وأبعدهم قعرا:" قولهالشعراء ب
وهذا القول ال ميكنه إخفاء روح النقد عند هذا املتلقي وهو أبو بكر رضي اهللا عنه، فقد 

وأصحابه جملسا أدبيا حبت بالنظر إىل املوضوع املتداول فيه وهو كان هذا الس الذي ضمه 
وإبداء اآلراء حول الشعراء أنفسهم كما فعل أبو بكر  الشعر، وليس الشعر وحده بل نقده أيضا،

  .رضي اهللا عنه
وهنا يستطيع القارئ نفسه القول بوجود عملية التلقي يف هذا الس حيث مت فيه بال شك 

ن بتلقي ما ينشد ومساع ما يقال من أخبار وقاإنشاد الشعر من طرف البعض من احلاضرين ليقوم الب
املتلقني جند أبا بكر رضي اهللا عنه الذي رأيناه يبدي رأيا حول شعر  حول الشعر، والشعراء ومن

النابغة فهو أحسن الشعراء، وأفضلهم يف رأيه وكالعادة فإن السماع كان الوسيلة الوحيدة لفعل 
د انتشرت يف هذه ـت قـجميع وإن كانـاحة للــمل تكن متالتلقي على أساس أن الكتابة 

  .املرحلة نوعا ما
كان هذا الصحايب وهو ثاين اخللفاء الراشدين من  :اخلطاب رضي اهللا عنه عمر بن -ب

أكثر الصحابة اهتماما بالشعر وروايته بل وأعلمهم به والروايات حول هذا كثرية جدا كيف ال 
وقد صدق بالفعل .2" الشعر علم قوم مل يكن هلم علم أصح منه" وهو الذي أوثر عنه قوله بأن

حفظ أنساب العرب والتاريخ القدمي كله من الضياع ولواله لفقدت العرب حلقة  فالشعر هو الذي
واسعة من حلقات تارخيها الطويل، لذلك نرى عمرا حيث الناس يف عهده على روايته وتعلمه، 

مر من قبلك بتعلم الشعر :" يكتب إىل أيب موسى األشعري وكان واليه على البصرة قائال هوفها
  3"األخالق وصواب الرأي ومعرفة األنساب فإنه يدل على معايل

                                                
  .21صدر سابق، ص منقد الشعر، : ر قدامةابن جعف -  1
  .16الشعر بني الفن واألخالق، مرجع سابق ، ص: ورة مولودعب -  2
  .45م ، دار املعارف مصر، اجلزء الثالث ص 1972تاريخ األدب العريب ، الطبعة اخلامسة : ضيف شوقي  -  3
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شديد وذا فقد ظل عمر رضي اهللا عنه يف إسالمه كما كان يف جاهليته حفيا بالشعر 
الشغف به بل ظل كذلك حىت بعد اضطالعه بأعباء اخلالفة الثقيلة واشتغاله مبهامها اليت ال تدع له 

أصحابه وحفاظه، بل ويستقبل الوفود  من وقته فراغا لغريها، فكان يتمثل بالشعر ويستنشده من
وخيوض يف احلديث معهم عن شعر شعرائهم ، هذا الشعر الذي كان يرى له رسالة أخالقية 

ال ينبغي هلا اخلروج عن تعاليم اإلسالم وقيمه السمحة، فهو عنده من أفضل الصناعات ،   ،اهلدف
حاجاته ، يستعطف ا قلب أفضل صناعات الرجل األبيات الشعرية يقدمها بني يدي :" يقول

  1"الكرمي ويستميل ا قلب اللئيم
وانطالقا من هذا اإلميان العظيم بالرسالة السامية اليت جيب أن يضطلع ا الشعر فإن كل ما 
أوثر من كلماته حوله يشري إىل إعجابه الشديد بذلك الشعر الذي يدخل املتعة على النفس، ويلتقي 

وة إىل السمو ومكارم األخالق، لذلك كان يفضل زهري بن أيب سلمى مع تعاليم اإلسالم يف الدع
ه الكثرية يف هذا الرجل،ويف شعره، من ذلك ئاملزين على غريه من الشعراء، وهذا ما تدل عليه آرا

فقال  .فأنشده .ملا حضر بني يديه أنشدين بعض مدح زهري أباك * قوله لبعض ولد هرم بن سنان
ذهب ما أعطيتموه : فقال عمر. إن كنا لنحسن له العطاء:فقال.القولإن كان ليحسن فيكم  :عمر
  2"مما أعطاك وبقي

اإلنسان وخاصة و إذا  وهذه النظرة من عمر تبني مكانة الشعر وكيف يستطيع أن خيلد مآثر
ويروونه يف جمالسهم ونواديهم، ويتناقلونه صغريهم عن  كان بني قوم من العرب حيبون الشعر

  .كبريهم
قف آخر جند عمرا يطلب من صاحبه عبد اهللا بن عباس أن ينشده شيئا من شعر ويف مو

  :زهري فينشده قوله يف مدح هرم بن سنان بن حارثة
  طابوا وطاب من األفالذ ما ولدوا    قوم أبوهم سنـان حني تنسبهـم     
  وم بأوهلم، أو جمدهم قعدواــق    لو كان يقعد فوق الشمس من كرم    

                                                
  .274العقد الغريب، مصدر سابق، ص : ابن عبد ربه -  1
احلارث بن عوف، سعيا للصلح بني قبيليت عبس وذبيان إلاء احلرب الطاحنة اليت دارت بينهما و: هرم بن سنان* 

  وهي حرب داحس والغرباء
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  . 1ب إيل لو كان هذا الشعر يف أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أح: فقال له عمر
داللة كما يرى القارئ على حسن االستماع والتلقي الذي كان لدى عمر بن  اويف هذ

جاهلي إال أن أشعاره القت اإلعجاب الشديد من طرف عمر زهري اخلطاب فعلى الرغم من أن 
عليه السالم حىت طلب من ابن عباس إنشاده بعضا  خليفة املسلمني وأحد أكابر صحابة املصطفى

  منها يف جملسه 
وكان عمر كثريا ما يتذاكر الشعر والشعراء يف جمالسه مع أصحابه وعلى رأسهم ابن العباس 
إذ تذكر األخبار أنه جلس ذات مرة معهم ليتذاكروا أخبار اجلاهلية وشعراءها كاملعتاد، فكان 

ليه اآلخر بل فالن هو األشعر حىت دخل عليهم ابن عباس رضي فالن أشعر فريد ع: بعضهم يقول
: اهللا عنهما، ومل يكن حضر بداية احلديث الدائر بينهم، فلما أن وقعت عينا عمر عليه حىت قال 

من أشعر : قد أتى من حيدثنا عن أشعر الناس، فلما سلم ابن عباس وجلس بادره عمر بقوله 
فلما مسع قوله سأله عن سر تفضيله زهري يا أمري املؤمنني : ره الشعراء يا ابن عباس؟ فأجاب من فو

  :لقوله ميدح هرما وقومه من بين مرة: له، فقال 
  قوم بأوهلم أو جمدهم قعدوا    لو كان يقعد فوق الشمس من كرم     
  طابوا وطاب من األوالد من ولدوا    قوم أبوهم سنان حيث تنسبهم     
  رزؤون ا ليل إذا جهدوام      جن إذا فزعوا إنس إذا أمنوا    
  ال يرتع اهللا عنهم ما به حسدوا    حمسدون على ما كان من نعم     

  .2فقال عمر صدقت
هذه اجللسة اليت مرت، ومجعت عمر اخلطاب ومجاعة من أصحابه على رأسهم ابن عباس 
هي جلسة أدبية شعرية تعرض احلاضرين فيها على موضوع الشعر والشعراء لكنهم كما رأينا مل 
يكتفوا بإنشاد وروايته بل راحوا يتجادلون فيما بينهم حول األشعر من الشعراء مجيعا ، حىت 
جاءهم بن عباس ليصدر احلكم الفصل يف هذه القضية، ويفضل زهري ابن أيب سلمى على الشعراء 
مجيعا ويقدم الدليل على هذا بأبيات مدحية قاهلا زهري يف هرم بن سنان وقومه، ويؤكد ا أنه 

  .شعر الشعراء وبدون منازعأ

                                                
  .الصفحة نفسها: املرجع نفسه -  1
   30تاريخ النقد األديب عند العرب، مرجع سابق ص : الصاوي اجلويين مصطفى -  2
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واملالحظ أن عملية التلقي يف هذه اجللسة بدت أكثر نضجا مما كانت عليه يف السابق إذ مل 
يكتفي احلاضرون فيها برواية الشعر بل تعدوه إىل إصدار األحكام حول الشعراء ونقدهم خاصة 

م بن العباس منهم عمر بن اخلطاب الذي أكد إعجابه بزهري وشعره من خالل تصديقه حك
  .واستحسانه له

واملتفحص لنشاط اخللفاء يف جمال النقد األديب جيد أن عمرا رضي اهللا عنه كان أكثرهم تأثرا 
وتأثريا يف احلركة النقدية يف ذلك العصر من تاريخ النقد األديب عند العرب حىت ليمكن للبحث أن 

ىل حد جعل ابن رشيق يقول عنه أنه يقول أنه كان الناقد األول يف زمانه، وقد وصل نقده هذا إ
   1".من أنقد أهل زمانه للشعر وأنفذهم فيه معرفة:" ناك

إذ تذكر الرواية ، .وخري دليل على هذا ما قاله البن عباس ملا طلب منه أن ينشده أبياتا لزهري
 يا ابن عباس: أن ابن العباس خرج مع عمر يف أول غزوة غزاها فقال له ذات ليلة من الليايل 

، فسأله ابن .ابن أيب سلمى: فأجاب .ومن شاعر الشعراء: أنشدين لشاعر الشعراء فسأل عنه 
وال * ل يف املنطقظاعألنه ال يتبع حوشي الكالم وال ي: ومب صار كذلك، فرد عليه بقوله  :عباس

  : يقول إال ما يعرف وال ميدح الرجل إال مبا يكون، أليس الذي يقول 
  من اد من يسبق إليها يسود     إذا ابتدرت قيس بن عيالن غاية     
  دـسبوق إىل الغايات غري مزن    رر ـل طلق مبـسبقت إليها ك    
  كفعل جواد سبق اخليل عفوه الـــــــسراع وإن جيهد وجيهدن يبعد    
  دـولكن محد الناس ليس مبخل    ولو كان محدا خيلد الناس مل متت    

  2"حسبك اآلن اقرأ القرآن:" عندها  فأنشده ابن عباس حىت برق الفجر فقال لهأنشدين له ،       
وهذا اخلرب الوارد يف األغاين من أهم األخبار األدبية املروية عن عمر فهو يبني لنا شخصيته 

كذلك الرغبة الكبرية يف االستماع له ونقده واألدبية ومدى حبه الكبري للشعر وتذوقه اجليد منه، 
طلبه من ابن عباس إنشاده بعضا من أشعار زهري شاعر الشعراء عنده بل لقد ظل ابن  وآية ذلك

                                                
  .61تاريخ النقد األديب عند العرب، ص : ق عبد العزيزعتي -  1
  ترديد الكالم يف القافية مبعىن واحد: اظلة يف الكالمعامل -*
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عباس ينشده وهو يصغي إليه باهتمام كبري وبتلقي جيد األشعار حىت بان له اخليط األبيض من 
  .اخليط األسود من الفجر

كام اليت وعمر مل يكتفي بالسماع فقط بل لقد أصدر حكما نقديا متطورا باملقارنة مع األح
سلفت يف اجلاهلية كأحكام النابغة وحكم ابن جندب، وحىت أحكام صدر اإلسالم األول، فقد 

ألنه ال يتبع حوشى (حكم عمر بأفضلية شعر زهري مع ذكره األسباب الفنية اليت بىن عليها حكمه
لفظ فهو يعين ، وهي أحكام تتعلق باللفظ واملعىن معا، أما فيما خيص ال)إال مبا يكون فيه... الكالم

من األلفاظ وذلك نظرا الهتمامه الشديد بتنقيح املستهجن  خلو أشعاره من املعاظلة، والغريب 
قصائده كيف ال وهو صاحب احلوليات ، إضافة إىل البعد عن التعقيد اللفظي الذي يؤدي بدوره 

  .إىل التعقيد املعنوي
ا ، ما رواه اجلاحظ يف كتابه ومما أوثر عنه، ويدل أيضا على استحسانه لشعر زهري دائم

  :أن بعضهم أنشد عمر يف جملس شعر زهري وكان له مقدما فلما انتهوا إىل قوله: ملخصه
  الءــار أو جـن أو نفـميي    ق مقطعه ثالثـوإن احل    

  :قال عمر كاملتعجب من علمه باحلقوق ، وتفصيله بينها وإقامته أقسامها
  الءــار أو جـن أو نفـميي    ق مقطعه ثالث ـوإن احل

يردد البيت من التعجب فلما أنشدوه قصيدة عبدة بن الطبيب الطويلة اليت على الالم، حىت   
  :إذا بلغ املنشد إىل قوله

  اق وتأميلوالعيش شح وإشفـ  اع لشيء ليس يدركهواملرء س    
والعيش شح ، وإشفاق وتأميل، يعجبهم من حسن ما قسم وفضل، مث : جبا قال عمر متع

صيدة أخرى أليب قيس بن األسلت اليت على العني وهو صامت حىت إذا وصل املنشد إىل أنشدوه ق
  :قول الشاعر

  اعهـة واهلـاق والفـشفإ    ري من الـوة خـس والقيالك    
  . 1جعل عمر يردد البيت ويتعجب منه

وهذا النص الذي بني يدي البحث لدليل على حسن التلقي الذي امتاز به عمر بن اخلطاب 
ه من صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد رأينا كيف كان يستمع إىل التقسيمات عن غري

                                                
  .202نشر، ص ، دار ومكتبة اهلالل للطباعة وال2002عمرو بن عثمان، البيان والتبيني ، طبعة : اجلاحظ -  1
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اليت تضمنتها األبيات مث يرددها معجبا ا وهذا بالتأكيد يدل على ذوقه األديب وعلمه بالعناصر 
البالغية اليت تكسب الكالم حسنا كما أن هذا املتلقي يرى يف هذا التقسيم يف كل بيت من تلك 

بيات حتقق مبدأ من مبادئه يف النقد وهو أن يصدر الشاعر فيما يقول عن علم وجتربة، ولعل يف األ
  . 1"لو أدركت زهريا لوليته القضاء ملعرفته:" هذا تفسريا لقوله عمر

يا معشر غطفان أي شعرائكم الذي : حتدث مرة مع وفد لغطفان وقد نزل ببابه فقال 
  :يقول

  وليس وراء اهللا للمرء مذهب    حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
  ذبـملبلغك الواشي أغش وأك    خيانة لئن كنت قد بلغت عين
  على شعث أي الرجال املهذب          ه ـتلم ولست مبستبق أخا ال

  فمن القائل؟: فقال .يا أمري املؤمنني :النابغة :قالوا  
  وازعـــد إليك نــمتد م أي    متينة يف حبال نخطاطيف حج

  تأى عنك واسعـوإن خلت أن املن    ل الذي هو مدركيفإنك كاللي
  : قالوا النابغة يا أمري املؤمنني، فقال من القائل 

  ونـدأت عيـوراحليت وقد ه    إىل ابن حمرق أعملت نفسي   
  ونـوح ال خيـذلك كان نـك    اـفألفيت األمانة مل خينه   
  ي الظنوناـلى خوف تظن بـع    يـا ثيابقأتيتك عاريا خل   

  :النابغة يا أمري املؤمنني، فقال من القائل  قالوا
  قم يف الربية فاحددها عن الفند    سليمان إذ قال املليك له  إال  

  .2هو أشعر شعرائكم:  قالوا النابغة يا أمري املؤمنني، فقال
وعمر هنا يتلقى كما كان تلقى الشعر فيما سبق من روايات حبيث ظل يسأل وفد غطفان 

يف األخري بأن النابغة الذبياين هو أشعر شعرائهم، ويف هذا داللة على إعجابه  وهم جييبونه ليحكم
بشعره هو اآلخر نظرا ملضامينه األخالقية وإن كان حكمه يف هذا اخلرب خيتلف نوعا ما عن 
أحكامه السابقة ، ويقترب من أحكام اجلاهلية ، وحىت من تلك األحكام اليت وجدت لدى 

                                                
  .80املرجع السابق، ص : عتيق عبد العزيز -  1
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ره حكمه هنا خاليا من التفسري والتعليل فقد جعل النابغة شاعر بعضهم يف عصره وهو إصدا
لكنه مل يذكر سببا واحدا هلذا التفضيل على عكس الرواية اليت فضل فيها زهريا غطفان كلها 

  .وأعطى أسبابا فنية لذلك 
باإلضافة إىل ذلك فإننا نالحظ ان الشعر وروايته كان دائما زينة االس العمرية خاصة مع 

ة الوفود العربية اليت كانت تأتيه بني احلني واآلخر ، وكان من بينها وفد من بين العجالن جاء كثر
  يشكو إليه شاعرا هجاهم وعرض م ، وحط من مرتلتهم بني العرب، فلما أخربوا عمر اخلرب 

  : قالوا ؟ما قال فيكم :قال 
   لببن مقافعادى بين العجالن رهط     إذا اهللا عادى أهل لؤم ورقة   

  .إمنا دعا ، فإن كان مظلوما استجيب له ، وإن كان ظاملا مل يستجب له: فقال عمر 
  : قالوا وقد قال أيضا

  در الوارد عن كل منهلــإذا ص    وال يردون املاء إال عشية   
  .ذاك أقل للكاك : فقال عمر

  : قالوا وقد قال
  شلوتأكل من كعب وعوف و     الكالب الضاريات أكل حلومهم تعاف   

   .أحب القوم موتاهم فلم يضيعوهم: فقال عمر
  :أيضاقالوا وقد قال 

   واحلب أيها العبد واعجل قعب خذ ال    وما مسي العجالن إال لقيلهم   
  خري القوم خادمهم وكلنا عبيد هللا تعاىل : فقال عمر   

الته فقال حسان نفس مق: كان حمبوسا عنده فسأهلمااحلطيئة و مث بعث إىل حسان بن ثابت
يف شعر احلطيئة الذي هجا به الزبرقان بن بدر، وكذلك قال احلطيئة فهدد عمر النجاشي قائال له 

  .1"إن عدت قطعت لسانك: 
لقد تضمن هذا اخلرب جملسا شعريا رويت فيه أبيات من الشعر وإن دارت كلها حول غرض 

اهم هو النجاشي ، فسأهم واحد هو اهلجاء ، إذ جاء بنو العجالن إىل عمر يشكون إليه شاعرا هج
عمر عما قال فيهم فأنشدوه بيتا بيتا وهو يستمع قبل أن يرسل إىل حسان واحلطيئة ليسأهلما 

                                                
  .51سابق، ص  مرجع الشعر بني الفن واألخالق، : بعورة مولود -  1
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بقطع لسانه إن هو عاد وجييبانه فيما بعد حىت إذا وصله جواما أى القضية بتهديد النجاشي 
النجاشي اليت قاهلا يف هجائه  أبياتهلجائه للقوم، واملتلقي كان عمر بن اخلطاب الذي استمع إىل 

  ، ........)ذلك أقل.....إمنا دعا ( وقرأا بطريقته اخلاصة
األمر نفسه يف الرواية التالية اليت أوردها ابن سالم يف طبقاته إذ يذكر أن احلطيئة ملا قدم 
املدينة على عهد عمر قال وددت أين أصبت رجال حيملين، وأصفيه مدحيي وأقصره عليه ـ فقال 

وهو أحد األشراف آنذاك قد أصبته مث أرسله إىل داره وعهد إىل زوجه أن له الزبرقان بن بدر 
حتسن قراه لكنها مل تفعل، وكان باملدينة رجل امسه بغيض بن عامر ابن لؤي ابن مشاس كان 
مغتاظا جدا من الزبرقان ألنه ناوأه ببدنه حىت ساواه ، فلما مسع هو وأخواه علقمة وهوذة خبرب 

حلطيئة وما هو فيه من سوء املعاملة يف دار الزبرقان دعوه إىل دارهم وبنوا له قبة هناك وحنروا ا
فمدحهم بينما هجا  من بر له،وبالغوا يف إكرامه حىت شدوا بكل طنب من أطناب خبائه حلة

  .وى اللجوء إىل عمر بن اخلطاب ــزبرقان الذي مل ميلك ســال
  :فرد عليه بقوله: ما قال لك : طيئة مث سأل الزبرقان قائال فلما مسع عمر اخلرب استدعى احل

  نك أنت الطاعم الكاسي إواقعد ف    دع املكارم ال ترحل لبغيتها     
ما تقول أهجاه؟ مع العلم أنه بالغ يف هجائه  :السفسأل عمر حسان وكان حاضرا يف 

ق عليه، فألقاه عمر يف حفرة ذر: بقوله هذا لكنه أراد احلجة على احلطيئة ، فقال حسان جييبه 
بن العاص ، فأرسل إليه عمر من أخرجه من سجنه  و، ظل فيها حىت كلمه عمر1حفرها له حمبسا

  :ذاك وجاء به إليه فلما مثل بني يديه أنشأ يقول
  زغب احلواصل ال ماء وال شجر     حرـي مذب خماذا تقول ألفرا    
  م اهللا يا عمرفاغفر عليك سال    ألقيت كاسيهم يف قعر مظلمة     
  ألقى إليك مقاليد النهى البشر     أنت اإلمام الذي من بعد صاحبه     
  *لكن ألنفسهم كانت بك اإلثر       ا ـمل يؤثروك ا إذ قدموك هل    
  بني األباطح يغشاهم ا القرر    فامنن على صبية بالرمل مسكنهم     
  ربمن عرض داوية تعمي ا اخل      أهلي فداؤك كم بيين وبينهم     

                                                
  .51طبقات الشعراء، مصدر سابق، ص : ابن سالم -  1
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ملا رأى يف الس   بن العاص وكان حاضرا وفبكى عمر حني مسع األبيات فقال عمر
  .1"ما أضلت اخلضراء وال أقلت الغرباء من رجل يبكي على تركه احلطيئة: دموعه

وآخر جملس يقضيه القارئ يف عهد عمر رضي اهللا عنه سيضم إىل جانب عمر وحسان 
ري و ضرار بن اخلطاب وكانا مقيمان مبكة شرفها اهللا تعاىل عبد اهللا بن الزبع: شاعران قرشيان مها

فلما قدما املدينة نزال على حسان ليتناشدوا وليتذاكروا ما قيل من أشعار يف اجلاهلية وكان عمر 
قد ى عن ذلك ، وقد أنشدا حسانا ومها على راحلتيهما ، حىت إذا فرغا من ذلك انصرفا دون 

 صار كاملرجل غضبا مث ميم شطر جملس عمر بن اخلطاب وقص ففار حسان حىت أن يستمعا إليه
ردمها إليه، مث دعا هلما حبسان وكان عند مجاعة من عليه اخلرب، فأرسل إليهما من فوره رسوال 

قلت هلما فأنشدمها حىت فرغ  اأنشدمها مم: أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فقال حلسان 
أنشداك يف اخلالء، وأنشدما يف املأل : قال نعم، قال  ؟فرغتأ: مما قال هلما، فوقف ، فقال عمر

كم أن تإين قد كنت ي: مث قال هلما إن شئتما فأقيما وإن شئتما فانصرفا ، وقال ملن حضره 
تذكروا مما كان بني املسلمني واملشركني شيئا ، دفعا للتضاغن عنكم، وبث القبيح بينكم فأما إذا 

  .2"ه، فدونوا ذلك عندهمأبوا فاكتبوه واحتفظوا ب
وهذا اخلرب الذي كان بني أيدينا دليل على وجود جمالس شعرية وأدبية فعلية يف صدر 
اإلسالم الثاين ومنه خالفة عمر  رضي اهللا عنه وهذا ما نتبينه من خالل قدوم الشاعرين القرشيني 

ا يعين أم كانوا إىل حيث جملس حسان لتناشد األشعار وتذاكر ما قيل بينهم يف اجلاهلية مم
  .معتادين على حضور مثل هذه االس واملنتديات الشعرية رغم أن عمرا ى عن أمثاهلا 

لديل آخر أن هذا املكان " أنشداك يف اخلالء وأنشدما يف املأل:" مث إن يف قول عمر حلسان 
اضطلع اآلخرون الذي أنشد فيه حسان شهد هو اآلخر جملسا شعريا كان املبدع فيه حسان بينما 

  .بوظيفة السماع والتلقي
ما يكتفي بالسماع واحلفظ عن طريق ترديد ما يسمع من أبيات مرات وكان املتلقي كثريا 

عدة حلفظها مث إذاعتها بني الناس لكن القارئ هنا يالحظ أن عمرا طلب من احلضور اللجوء إىل 

                                                
  مجع مفرده اإليثار:اإلثر*
  64جع السابق ص املر: عتيق عبد العزيز-1

  .197، ص م2005جامعة قسنطينة الواقع الشعري واملوقف النقدي، :  ويس عمار -  2
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ودونوا ما مسعوه يف قراطيسهم مما يدل  الكتابة لتدوين ما مسعوه من مثل هذه األشعار فنفذوا أمره
  على أم كانوا ميتلكون حافظة قوية مكنتهم من حفظ كل ما مسعوا من حسان 

  : عثمان بن عفان رضي اهللا عنه  - ت
بعد هذه اإلطاللة على جمالس عمر بن اخلطاب واليت يالحظ القارئ أا مل تكد ختلو من 

جمالس خليفة آخر  إىلاجللسات ليقوم بزيارة أخرى رواية الشعر وتلقيه ونقده يغادر البحث هذه 
  .هو عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

واحلقيقة أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وإن كان يستمع لرواية الشعر وإنشاده فإن 
األخبار حول وفود الشعراء على جمالسه واستماعه هلم ونقد أشعارهم قليلة جدا إذا ما قورنت 

  .حول جمالس عمربتلك اليت رويت 
بن األعرايب عن أيب اوبني يدي البحث خربان اثنان يدالن على مساعه للشعر ، األول رواه 

  :أنشد عثمان بن عفان قول زهري:" زياد الكاليب قال 
  .وإن خاهلا ختفى على الناس تعلم     من خليقة  امرئومهما تكن عند   

ا يف جوف بيت لتحدث به أحسن زهري وصدق ، لو أن رجال دخل بيت: فقال عثمان
  1"وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ال تعمل عمال تكره أن يتحدث عنك به: الناس قال

ذكره ابن سالم يضاف إىل هذا اخلرب خرب آخر أنشد فيه الشعر يف جملس عثمان بن عفان 
قولك فقد  أمسعنا بعض: أن الشاعر ابن أيب زيد قدم على عثمان يف جملسه فقال له عثمان:" مفاده 

  :أنبئت أنك جتيد ، فأنشده قصيدته اليت يقول فيها
  أن الفؤاد إليهم شيق ولع      من مبلغ قومي النائني إذا شحطوا  

واهللا تفتأ تذكر األسد ما حييت : وقد قرأها عليه كاملة وفيها وصف لألسد فقال له عثمان
  ".2واهللا إين ألحسبك جبانا هدانا

واضحة على أن جمالس اخلليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان وهذان اخلربان يدالن داللة 
رضي اهللا عنه كانت هي األخرى جمالس شعر وأدب فقد رأينا كيف استمع عثمان لبيت زهري 
وكيف أعجب مبضمونه فعلق عليه مث رأينا أيضا أنه هو الذي استنشد أبا زبيد الشاعر بعض شعره 

                                                
  .315-314تاريخ األدب العريب اجلزء الثاين، مرجع سابق ص : ضيف شوقي -  1
  .101ان، األدب اجلاهلي، مرجع سابق ، ص فاألشقر عر ،ظليمات غازي -  2
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يب عليه الصالة والسالم فقد أنبأ بأنه يقول الشعر فيجيد وكان حاضرا يف جملسه كما كان يفعل الن
وذا فمجالسه هو أيضا مل ختلو من وجود عملية التلقي كان العنصر األهم فيها عثمان رضي اهللا 

  .عنه 
  : علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه  - ث

انت كان اإلمام علي حيتفل أيضا بالشعر ويستمع إليه ويقوله يف كثري من األحيان وإن ك
  .األخبار اليت وصلت إلينا حول ذلك يسرية نوعا ما

: قائال  يسألهروى ابن رشيق يف العمدة أن أعرابيا فقريا وقف على باب علي رضي اله عنه 
محدت اهللا تعاىل وشكرتك  إليك فإن أنت قضيتهاإن يل إليك حاجة رفعتها إىل اهللا قبل أن أرفعها 

اكتب حاجتك فإين أرى الضر عليك، فخط على : علي وإن مل تقضها محدت اهللا وعذرتك فقال
يا قنرب ادفع إليه حليت الفالنية، فلما أخذها مثل بني يديه : األرض ، إين فقري، فقال علي لغالمه

  : وأنشأ يقول
  فسوف أكسوك من حسن الثنا حال     ين حلة تبلى حماسنهاـكسوت  
  الـل واجلبكالغيث حييي نداه السه    إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه   
  . ذي فعالــفكل عبد سيجزى بال   ال تزهد الدنيا يف عرف بدأت به   

لمسألتك وأما الدنانري فلحسن فأما احللة  مث قال له.أعطه مخسني ديناريا قنرب : فقال علي
  1"أنزلوا الناس منازهلم:" أدبك ، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

جهه يبني للقارئ أنه هو اآلخر يستمع إلنشاد الشعر ويكافئ فها هو اإلمام علي كرم اهللا و
من ينشده فبعد مساعه ألبيات األعرايب اليت أثىن عليه ا ، زاد يف عطائه مخسني دينارا فعملية التلقي 
متت يف دار اإلمام علي الذي استمع إلنشاد األعرايب فأعجبه املضمون األخالقي الذي تضمنته 

  .عطاءاألبيات فأجزل له ال
  :يف جمالس الفقهاء - 2

كما أشرنا من قبل فقد ظلت وفود العرب ترد على مكة واملدينة وتؤم حىت جمالس الفقهاء 
والذين كانوا هم أيضا ميالني للشعر وروايته وتلقيه ولذلك كثريا ما كانوا خيوضون يف أنفسهم 

                                                
  .26العمدة، ص : ابن رشيق -  1
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لك الوقت ديوام، بل جمالسهم يف احلديث عن الشعر والشعراء، كيف ال وقد ظل الشعر حىت ذ
  .إن منهم من كان يستعني به يف تفسري آي الذكر احلكيم 

ويأيت على رأس هؤالء الفقهاء مجيعا صحايب جليل فاق عمر بن اخلطاب نفسه يف حفظ 
الشعر وروايته، وهو عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما ، الذي تذكر األخبار حوله أنه كان حيفظ 

القصائد للشعراء وعلى رأسهم زهري ابن أيب سلمى والنابغة، وغريمها من  مئات األبيات وعشرات
  .شعراء العرب لذلك كان عمر خيوض معه دائما يف احلديث عن قضاياه كما رأينا سابقا 

وقد بلغ به علمه بالشعر إىل حد جعله يستعني به على تفسري ما استعصى من آيات الذكر 
أتى أعرايب إىل : الية للقايل نقلها عن أيب بكر األنباري الذي قال احلكيم وهذا ما تبينه الرواية الت

  :ابن عباس فقال 
  فال ختذلين اليوم يا خري من بقي    يل أخ ظامل ـاين مـوفخت

لى ـأخذكم ع رب أوـاهللا أك: نعم، قال: الــختوفك أي تنقصك، ق: فقال ابن عباس
  .1أي تنقص" ختوف

الشعر والشعراء مع احلاضرين يف جمالسه ، دليل ذلك وكثريا ما كان خيوض يف احلديث عن 
أي الناس : خرب ذكره األصفهاين جاء فيه أن رجال قام إىل ابن عباس وهو يف جملسه فقال يسأله 

  : أخربه يا أبا األسود ، قال الذي يقول :فقال ابن عباس .أشعر
  2وإن خلت أن املنتأى عنك واسع    فإنك كالليل الذي هو مدركي

جمالس األدب ألن احلاضرين ومنهم ابن عباس تناولوا موضوعا  نم هذا فيه شيء مجملسهو
له صلة وثيقة بالشعر ونقده، حيث سأل الرجل عن أشعر الناس فأجاب أبا األسود الدؤيل بأنه 

اكتفى بإجابة الرجل بيت واحد من النابغة ، وقد أعطى أبو األسود حكما خاليا من التعليل إذ 
ذلك شأن الكثري من رواة الشعر وحمبيه الذين كان جلهم يصدر أحكاما خالية من  عر النابغة يفش

التعليل، لكن األهم هنا هو أن هذا الس مجع أناسا حيسنون االستماع للشعر ويروونه وإال ملا 
كان ليسأل ابن العباس ذلك السؤال ، لقد كان يعلم علم اليقني أنه سيجد عنده اإلجابة، وهذا 

                                                
  .112مصر، طبع دار الكتب، اجلزء الثاين، ص .األمايل :ايلالق -  1
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على استمرار عملية التلقي للشعر يف جمالس هذه الفترة حىت وإن كانت جمالس علم  دليل آخر
  .وحديث

وكان الشعر يروى حىت يف جمالس أهل احلديث والفقه كما ذكرنا بل حىت يف مسجد 
الرسول عليه الصالة والسالم ، فقد كان الناس جيتمعون هناك حول حمدثيهم من أهل العلم 

أبدا من اخلوض يف عمر وأبا هريرة وابن عباس وغريهم لكن ذلك مل مينعهم باحلديث كعبد اهللا بن 
حد شعراء هذه الفترة أأحاديث متعلقة بأشعار اجلاهلية وما شابه دليل ذلك ما رواه العجاج وهو 

أنه دخل املدينة ومل يكن مقيما ، مث قصد :" حول دخوله على أيب هريرة رضي اهللا عنه إذ يقول 
أفرجوا يل عن : به يلقى حشدا من الناس قد أكب عليه يسأله يف أمور شىت فقال  مسجد قباء فإذا

  : وجهه فلما أفرجوا له عنه قال له إمنا أقول
  ال أروى وخيال تكتما ـخي  اــاخلياالن فهاجا سقم قطا  
  دا عبال وكعبا أدرماـوساع    تريك وجها ضاحكا ومعصما  

د مثل هذا يف ـلى اهللا عليه وسلم ينشـص قد كان رسول اهللا: قالـف: ه ـفما تقول في
  . 1ال ينكرهـاملسجد ف

  :يف جمالس الوجهاء -3
جمالس الوجهاء من الناس يف هذه احلقبة من التاريخ األديب كانت هي األخرى ويف بعض 
األحيان مبثابة منتديات لألدب إذ كان احلاضرون فيها يتعرضون باحلديث عن الشعر ونقده، 

  .حابهواملفاضلة بني أص
جمالس أحد الوجهاء يف املدينة وهو سعيد  من أورد األصفهاين يف أغانيه حديثا عن جملس

بن العاص نقله عن أيب عبيدة ملخصه أن هذا الصحايب كان يعشي الناس باملدينة وهو يدخلون 
رث املنظر  قبيحافات ووحدانا ، إذ حانت منه التفاتة إىل البساط ، فإذا به يرى رجال روخيرجون ز

دعوا : يقيمونه فأىب أن يقوم فقال هلم سعيد * اهليئة جالس مع أصحاب مسوه فذهب الشرط
واهللا ما أصبتم حيد : الرجل فتركوه وخاضوا يف أحاديث العرب وأشعارها مليا فقال هلم احلطيئة 

                                                
  .273ص  5ريد ، مصدر سابق، اجلزء عقد الفلا: ابن عبد ربه -  1
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 نعم، قال فمن أشعر العرب،: الشعر وال شاعر العرب، فقال له سعيد أتعرف من ذلك شيئا ؟ قال 
  :الذي يقول : قال 

  فقد من قد زرئته اإلعدام     ال أعد اإلقتار عدما ولكن   
  :قال مث من ؟ قال الذي يقول

  ل وقد خيدع األريب مج    أفلح مبا شئت فقد يدرك بال   
  قال ومن يقوهلا؟  منها،مث أنشدها حىت فرغ 

أو رهبة إذا  واهللا حلسبك يب عند رغبة: مث من؟  قال : عبيد بن األبرص ، قال : قال 
ومن : رفعت إحدى رجلي عن األخرى مث عويت يف إثر القوايف عواء الفصيل الصادي ، قال 

  1.احلطيئة: أنت؟ قال 
هم يف ذلك فوكما يالحظ فإن هذا الس وإن كان جملس واحد من وجهاء الناس وأشرا

تلقي كما رأينا قام باحلكم وامل العصر إال أنه مل خيلو من إنشاد الشعر ومساعه واملفاضلة بني شعرائه
واملفاضلة بني الشعراء فأشعرهم عنده الذي ينطق باجليد من الشعر كأيب دؤاد األيادي صاحب 
البيت األول مث يليه عبيد بن األبرص  فاحلطيئة، واألحكام جاءت خالية من التعليل متاما كأحكام 

  النقد اجلاهلي 
  : جمالس الشعراء – 4 

من االس يف هذه الفترة من تاريخ األدب العريب بشكل كبري حيث  لقد انتشر هذا النوع
كان الشعراء كثريا ما يلتقون يف أماكن متعددة سواء يف القفر أو احلضر يتناشدون األشعار، 
ويتذاكرون اجلاهلية بأيامها وأخبارها وأخبار شعرائها كما رأينا مع شاعري قريش حينما وفدا 

، وبالتايل فقد شهدت هذه االس عمليات فعلية للتلقي حيث كان على حسان لتناشد األشعار
  .كل طرف فيها يستمع إىل الطرف اآلخر ، حىت إذا فرغ األول أنشد الثاين وهو يستمع إليه

ثناياه أربعة من  ولعل أشهر جملس من هذا النوع وصل إلينا هو ذلك الس الذي ضم بني
عبدة بن الطيب، وعمرو بن  وان بن ندر، املخبل السعديبرقزال:  مشعراء العرب املخضرمني وه

يف إحدى املرات واشتروا مخرا، وبعريا مث إذ تذكر األخبار أن هؤالء الشعراء اجتمعوا . األهتم
  .لو أن قوما طاروا من جودة شعرهم لطرنا: جلسوا يشوون، ويأكلون فقال بعضهم
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 يربوع يسأل عنهم، فدل عليهم، فتحاكموا إىل أول من يطلع عليهم فجاءهم رجل من بين
وأعلم أم قد نزلوا ببطن واد ليشربوا ويسمروا هناك، فأتاهم حىت إذا وقعت أعينهم عليه سرهم 

  .أخاف أن تغضبوا ، فأمنوه من ذلك : أخربنا أينا أشعر؟ فقال : قدومه فقالوا له
ن فكأنك رجل أتى أما عمرو فشعره برود ميانية تنشر وتطوى، وأما أنت يا زبرقا: فقال 

وأما أنت يا زبرقان : ورا قد حنرت فأخذ من أطايبها وخلطه بغري ذلك ، ويف رواية أخرى زج
فشعرك كلحم مل ينضج فيؤكل، ومل يترك نيئا فينتفع به، وأما أنت يا خمبل فشعرك شهب من نار، 

 1قطر منها شيء اهللا يلقيها على من يشاء وأما أنت يا عبدة فشعرك كمزادة أحكم خرزها فليس ي
.  

فهذه اجللسة وإن كانت جلسة مخر وشراب والعياذ باهللا فإا جلسة شعر ونقد مجعت بني 
أربعة من الشعراء حتاكموا إىل رجل من العرب ليعرفوا أيهم الفحل يف قول الشعر ، فحكم الرجل 

و بيتني من قصيدة الذي يعترب هنا هو املتلقي حكما يستطيع القارئ أن يقول بأنه ال يتعلق ببيت أ
وهذا يدل على أن الشعراء . هؤالء األربعة عن شعر –بعينها لكنه يتعلق بانطباعه هو كمتلقي 

كانوا حيسبون ألف حساب للشخص الذي يتلقى أشعارهم حىت ولو كان رجال من عامة الناس 
ن شعر مثل الرجل من بين يربوع الذي يبدو من حكمه ذاك أنه كان مطلعا بل حافظا للكثري م

  .هؤالء األربعة
. فعملية التلقي هنا تبدو شديدة الوضوح فالس جملس شعر واملتلقي هنا مسع من قبلوذا 

  .وقرأه على طريقته اخلاصة ليعيد إنتاجه  ويطلق حكمه  يف اية األمر. وفهم شعر هؤالء
  

يعة أورده إىل جملس شاعر آخر هو لبيد بن رب. جملس الزبرقان وأصحابهبحث يغادر ال
أخربين من أرسله القراء األشراف إىل لبيد بن : "األصفهاين يف أغانيه عن عبد امللك بن عمر قال

:" ويقولون. نك السالموإخوانك يقرؤ* يا أبا عقيل: فقلت* حمجنربيعة وهو يف املسجد ويف يده 
امرؤ :قال . قروحوقالوا ومن ذو ال: فردين إليه. أي العرب أشعر؟ قال امللك الضليل ذو القروح
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مث : فردوين إليه فقلت. الغالم ابن مثانية عشرة سنة:" مث من؟ قال: فأعادوين إليه، وقالوا. القيس
  :قال صاحب احملجن حيث يقول:"من؟

   .لـوبإذن اهللا رييت والعج  تقوى ربنا خري نفل إن
  .لـبيديه اخلري ما شاء فع    أمحد اهللا وال ند له

  .ناعم البال ومن شاء أضل  من هداه سبل اخلري اهتدى
  1".استغفر اهللا: مث قال. يعين نفسه

وقد أعطى لبيد . هذا الس تضمن أيضا حديثا حول املفاضلة بني الشعراء وأيهم األشعر
فيه حكما مجيال مل يتطرق فيه إىل تفسري أو تغليل فاملتلقون فيه وإن مل يكونوا جالسني معه إال أم 

ن حسبهم أن يسمعوا هذا احلكم من شاعر خمضرم عليهم بالشعر ليسوا يف حاجة إىل ذلك أل
والشعراء كلبيد ولبيد وإن ان شاعرا فهو متلقي كما رأينا إذ قام باملفاضلة بني الشعراء لريتبهم 

  .حسب درجة شعرية كل واحد منهم ليضع نفسه بعد كل من امرئ القيس وطرفة بن العبد
ابق الذكر يطالعنا جملس آخر للشاعر املخضرم باإلضافة  إىل جملس لبيد بن ربيعة س

. يا أبا مليكة أوص: ملا حضرت احلطيئة الوفاة اجتمع إليه قومه فقالوا"جاء يف األغاين . احلطيئة
  :من الذي يقول: قال. يئقالوا أوص رمحك اهللا يا حط. ويل للشعر من راوية السوء: فقال

  .تها اجلنائزعوجأ ىرمن ثكلـت    ون عنها ترمنتــإذا ابيض الرام
  .أبلغوا غطفان أنه أشعر العرب: قال. الشماخ: قالوا
ي أنه شاعر ربمجأبلغوا أهل ضابئ ال: قال. وحيك أهذه وصية ؟ أوص مبا ينفعك: قالوا
  :حيث يقول
  .وت غري لذيذـديد املـت جـرأي    ري أنينـل جديد لذة غـلك

: قيس أنه أشعر العرب  حيث يقولأبلغوا أهل امرئ ال: قال. أوص وحيك مبا ينفعك: قالوا
  .تل شدت بيذبلفبكل مغار ال   فيالك من ليل كأن جنومه

أشعر  -أبلغوا األنصار أن صاحبهم يعين حسانا بن ثابت: اتق اهللا ودع عنك هذا قال: قالو
  :العرب حيث يقول

  .لبال يسألون عن السواد املق  شون حىت مام كالمعي
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  :فقل غري ما أنت فيه هذا ال يعين عنك شيئا: قالوا
  .إذا ارتقى فيه الذي ال يعلمه    الشعر صعب وطويل سلمه: فقال

  .ريد أن يعربه فيعجمهـــي    هـدمــزلت به إىل احلضيض ق
  .1.مثل الذي كنت فيه: قالوا
متلق، ومبدع يف  حظ أن احلطيئة أىب إال أن خيتم حياته مبجلس شعر أطلق فيه وهوالوامل

 وامرؤى شعر أربعة من الشعراء وهم الشماخ بن ضرار، ضابئ الربمجي، أحكام علاآلن نفسه، 
القيس وحسان بن ثابت األنصاري وأحكامه كانت أحكاما جزئية نسبية فاألول حسبه كان أشعر 

شاعر يف تصويره للموت والثالث  والثاين. العرب يف اجلزئية بعينها هي الصورة اليت صور ا قومه
لعرب يف تعبريه عن تطاول الليل واألخري أشعر اجلميع يف وصفه للجود القيس أشعر ا امرؤوهو 

والكرم ، أما احلضور من قومه يف جلسة ايته اليت كانت جلسة شعر ونقد فإن كل واحد منهم 
كان متلقيا ألم مسعوا كل ما قاله احلطيئة، وما أطلقه من أحكام حول أشعر العرب ورمبا دونوه 

  .األحكام كانت مبثابة وصية احلطيئة األخرية عندهم ألا أي هذه 
كما أورد املربد يف الكامل حديثا عن جملس شعري ضم بني جناحيه أربعة من شعراء الغزل 

  .نصيب ومعهم كثري عزة و األحوصو يف هذا العصر وهم عمر ابن أيب ربيعة القرشي 
ذلك ففــي  فأقام ا حدثت أن عمر بن عبد اهللا أيب ربيعة أتى املدينة: يقول املربد 

  : يقول
   .باملصلى وقد شنئت البقيعا    يا خليلي قد مللت ثوائي  

فلما أراد الشخوص ، شخص معه األحوص بن حممد،فلما نزال ودان، صار إليه نصيب، 
: إين رأيت كثري مبوقع كذا، فقال عمر : فمضى األحوص لبعض حاجته فرجع إىل صاحبيه فقال

فإذا نصري إليه، : أهو يصري إليكم؟ هو واهللا أعظم كربا من ذلك، قال : حوصفابعثوا إليه، فقال األ
فصاروا إليه وهو جالس على جلد كبش ، فواهللا ما رفع منهم أحدا، وال القرشي ، مث أقبل على 

  :يا أخا قريش واهللا لقد قلت فأحسنت يف كثري من شعرك، ولكن خربين عن قولك: عمر وقال
  ال تفسدن الطواف يف عمر     بهات هلا أختها تعاتـقال  
  مث اغمزيه يا اخت يف خفر    قومي تصدي له ليبصرنا   

                                                
  .195ص . 2اجلزء.  يناألغا. األصفهاين -  1



  اإلسالم صدرعملیة التلقي من خالل المجالس األدبیة في                 : الثالثالفصل 
 

 131

  مث اسبطرت تشتد يف أثري    قالت هلا لقد غمزته فأىب   
ة أهلك ما عدا، أردت أن تنسب ا فنسبت بنفسك، أهكذا ريف ه ذلك واهللا لو قد قلت

هال قلت كما قال هذا وضرب بيده على يقال للمرأة ، إمنا توصف بالفخر وأا مطلوبة ممتنعة ، 
  :كتف األحوص
  بأبياتكم ما درت حيث أدور     فر ـأدور لو ال أن أرى أم جع  
  د أن سيزورــإذا مل يزر ال ب         وما كنت زوارا ولكن ذا اهلوى   
  قري فا لـــوإين إىل معروفه           لقد منعت معروفها أم جعفر   

  :يا أحوص خربين عن قولك : أقبل عليه فقال  قال فامتأل األحوص سرورا، مث
  يـر بعد وصلك ال أبالـهلج     فإن تصلي أصلك وإن تعودي  

أما لو كنت من فحول الشعراء لباليت، هال قلت مثل ما قال هذا ، وضرب بيده على 
  : ولكن خربين عن قولك يا أسود : جيب نصيب مث أقبل عليه ،فقال له

  بعدي ايم هخرين من ذا ياو     ف أهيم بدعد ما حييت وإن امت  
  .كأنك اغتممت أال يفعل ا بعدك

  . 1نقضاؤهاااؤهقوموا فقد استوت القرفة وهي لعبة على خطوط فاستوا :لبعضفقال بعضهم 
ة الذي راح يقرأ بعض أشعار أصحابه الثالثة وهم يستمعون عزفاملتلقي هنا واضح هو كثري 
كما  –الوه من أبيات حىت إذا انتهى من ذلك انصرفوا غاضبني إليه ، وهو يقرأ وينتقد بعضا مما ق

من أمامه فكثري كما نرى كان حافظا وعاملا بأشعارهم الغزلية يف معظمها، فلما أتوه اغتنم  –يبدو 
وحسب انطباعه الذي جعلهم الفرصة وأخذ ينتقد بعض ما قالوه حسب آرائه، وذوقه الشخصي 

مك وقع يف شيء من اخلطأ يف شعره، وذا كانت عملية متساوين يف نظره ، فكل واحد منه
عن رأيه فيما مسع منهم بعدما وصلته  -كثري –التلقي أشد وضوحا مما سبق، فقد عرب املتلقي 

  .أشعارهم، وبعد ما قرأها، وفهمها فأعاد إنتاجها ونقدها
  :عملية التلقي  يف االس األدبية هلذا العصر عناصر -5

يب العريب القدمي كثريا من األمور املتعلقة باملتلقي وكثريا من العناصر أغفل النقد األد 
املوجودة داخل عملية التلقي، وهذا يعود إىل الفترة املبكرة اليت وجد فيها حيث مل يكن قد وصل 
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إىل مرحلة النضج اليت تسمح له بدراسة العالقة بني النص والقارئ أو القصيدة، والسامع بتعبري 
مي ومن بني القضايا اليت أمهلها قضية كون املتلقي هو الذي يضفي صفة اجلمالية على النقد القد

  .النصوص األدبية ، وإظهار اخلصائص الفنية املوجودة فيها 
فاحلكم على النصوص الشعرية أو على هذه القصيدة أو تلك بأا جيدة كان من اختصاص 

القصائد باجلودة أو عدمها، ومناذج هذا  السامع حيث كان الوحيد الذي له صالحية احلكم على
كثرية يف تراثنا الشعري الذي أفرزه أدب صدر اإلسالم ، ففي شطره األول وهو عهد الرسول 
صلى اهللا عليه وسلم كان النيب الكرمي حيكم على النصوص الشعرية اليت كان يسمعها من هذا 

حيث قال هذا بعد " ن من الشعر حلكماإن من البيان لسحرا وإ:" الشاعر أو ذاك ، مثل قوله مثال
كذلك األمر نفسه مع باقي  ،مساعه أبيات شعرية أنشده إياها أحد الشعراء وهو العالء بن احلصني

والقصائد اليت مسعها عليه الصالة والسالم يف جمالسه الكثرية وعلى رأسها قصيدة املقاطع الشعرية 
، ويف هذا املوقف عبا بردته بعد إمتامه إنشادها الربدة اليت كسى صلى اهللا عليه وسلم صاحبها ك

منه إضفاء لصفة اجلمالية على هذه القصيدة وتعبري عن إعجابه مبا فيها من مجاليات من حيث 
  .اللفظ واملعىن معا

 - كما مر –كما أن يف دعائه للنابغة اجلعدي الذي أنشده شعرا يف أحد جمالسه الكرمية 
هو الذي يضفي صفة الفنية على النص الذي يتلقاه أو يسمعه،  السامع/لدليل على أن املتلقي 

فالرسول الكرمي أدرك ما يف شعر النابغة من مجال، ورقة فعرب عنهما لكن بطريقة غري مباشرة 
خاصة وأنه كان  يإذ أعجبه مضمون األبيات احلكم) ال يفضض اهللا فاك(متثلت يف الدعاء له، 

عين أبدا إلغاءه األداة وهي اللغة اليت تضمن له حسن املوقع يف يهتم باملضمون أوال، لكن ذلك ال ي
نفس السامع، واألدلة على هذه القضية كثرية يكتفي البحث مبا مر ألن القارئ يستطيع استنباطها 

  .بسهولة من االس األدبية يف عهده صلى اهللا عليه وسلم
حىت يف االس األدبية لصدر ظل املتلقي حمافظا على هذا االمتياز إن صح اعتباره كذلك 

اإلسالم الثاين على تنوعها ميثل ذلك ما قاله أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه حول النابغة وشعره 
  .حيث رأى بأنه أحسن الشعراء شعرا، وأعذم حبرا، وأبعدهم  قعرا

فة صفة الفنية على شعر النابغة الذبياين رغم املسافقد أضفى رضي اهللا عنه وهو السامع 
الزمنية اليت تفصل بينهما، إذ أكد على ما تصمنه شعر هذا األخري من عناصر جعلته شعرا فنيا، 
وهذا األمر الذي مل ينتبه إليه رواد النظرية النقدية العربية القدمية رغم كونه ظاهرة الفتة يف خمتلف 
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بني طيات االس  عمليات التلقي اليت وصلت إىل أيدي الباحثني يف ميدان األدب والنقد اليوم
األدبية وخاصة الشعرية املتنوعة يف هذه الفترة ، وخاصة منها جمالس اخلليفة عمر الفاروق الذي 
كان شديد االهتمام برواية الشعر، ونقده كما سبقت اإلشارة إذ اشتهر حبثه للناس يف وقته على 

  .األنساب حفظ الشعر وتعلمه ألنه يدل على معايل األخالق وصواب الرأي ومعرفة
تؤكد الروايات اليت مرت على كثرة املرات اليت حكم فيها عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
مبا يف شعر هذا الشاعر أو ذاك من أوجه مجال، وأقر ما تتضمنه هذه القصيدة أو تلك من فنية ، 

ى سائر يوضح ذلك التعليل الذي قدمه البن عباس ملا سأله عن سر تقدميه لزهري بن أيب سلمى عل
ألنه ال يتبع حوشي الكالم ، وال يعاظل يف املنطق، وال يقول إال ما :" الشعراء فرد عليه بقوله

  " .يعرف، وال ميدح الرجل إال مبا يكون
يالحظ القارئ أن عمرا أعطى حكما أقر من خالله مبجموعة من اخلصائص الفنية اليت 

اللفظي واملعنوي إضافة إىل الصدق الفين  احتوى عليها شعر زهري وعلى رأسها اخللو من التعقيد
اخل، واليت من شأا جعل القصيدة مبهمة وبعيدة كل البعد على أن تكون فنية كقول الشاعر ...
  :مثال

  وليس بقرب قرب حرب قرب     مبكان قفر  ــربوقرب ح  
كد فعمر متلق لكن ذلك مل مينعه من وصف شعر زهري وصفا مل ينتبه له النقاد قبال مبا يؤ

أيضا أن املتلقي كان يتمتع يف هذه الفترة املبكرة مبهمة إضافة صفة الفنية على النصوص اليت كان 
  .يتلقاها

مل يتوقف هذا األمر عند جمالس اخللفاء وحسب بل حىت الشعراء أنفسهم كان الواحد 
لس منهم حيكم على شعر اآلخر معربا عما فيه من مجالية والعكس، وخري مثال على ذلك ا

الزبرقان بن بدر واملخبل السعدي وعبدة بن  مالشعري الذي ضم أربعة من الشعراء املخضرمني وه
الطبيب وعمرو بن األهتم، الذين حتاكموا إىل أعرايب من بين يربوع ليعرفوا أيهم أشعر فحكم مبا 

ورا زتى جأما عمرو فشعره برود مبا فيه تنشر وتطوى، وأما أنت يا زبرقان فكأنك رجال أ:" يلي 
وأما أنت يا زبرقان فشعرك : قد حنرت فأخذ من أطايبها وخلطه بغري ذلك ، ويف رواية أخرى

أحكم خرزها  كمرادهكلحم مل ينضج فيؤكل ومل يترك نيئا فينتفع به، وأما أنت يا خمبل فشعرك 
  " فليس يقطر منها شيء
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تلقي يلعب دورا بارزا تضمن هذا احلكم الذي قدمه األعرايب منوذجا آخر يدل على أن امل
يف إعطاء اجلمالية للنص الذي يتلقاه حيث أن األعرايب قد سبق له وأن مسع بعضا من شعر كل 
واحد من الشعراء الذين التقاهم يف جملسهم ذاك، فلما طلبوا إليه إبداء رأيه يف شعرهم وتفضيل 

نهم ، لكن األهم يف كل األشعر منهم حكم مبا مر ومل ينكر ما يف أشعارهم من فنية تتفاوت بي
ذلك هو أن الرجل م يربوع كان الوحيد الذي له احلق يف إضفاء صفة اجلمالية وليس الشاعر رغم 

  .إليه األنظار يف العملية اإلبداعية والتواصلية آنذاك كونه العنصر األهم الذي تتوجه
 تلعب العناصر اليتهي األخرى وجود أحد  عرفت جمالس األدب والشعر لصدر اإلسالم

الذي سبق وأشار البحث إىل  "القارئ الضمين"دورا بارزا يف العالقة بني النص والقارئ وهو 
  .وجوده بني ثنايا النصوص الشعرية اليت أنتجتها االس األدبية يف اجلاهلية

إن الشاعر يف هذه املرحلة كان يوجه نصوصه إىل شخص ما حضر يف وعيه سواء أكان 
خياليا من صنع أفكاره كما أنه قد يصرح به أحيانا أو يكتفي باإلشارة  مع، أحيا موجودا يف الواق

  .إليه لكن األكيد أنه كان موجودا
مثال ذلك القصيدة اليت نظمتها قتيلة بنت النضر بن احلارث بعد مقتل أبيها ، لقد كانت 

  :أحد األبيات موجهة إىل أحد ما قد ال يكون الرسول صلى اهللا عليه وسلم رغم خماطبتها له يف
  يف قومها والفحل فحل معرق    د ها أنت ضنء جنيبةــأحمم  
  قـمن الفىت وهو املغيظ احملن            ما كان ضرك لو مننت ورمبا   

  :قوهلاومما يدل على أا وجهت كالمها لشخص أو لسامع غري معني 
  من صبح خامسة وأنت موفق      يا راكبا إن األثيل مظنة  
ا دليل على وجود شخص رمبا تعرفه ويسمع كالمها ويفهمه فيبلغ أباها ما يا راكب: فقوهلا 

  :طلبت منه بقوهلا 
  ما إن تزال ا الركائب ختفق      أبلغ به ميتا بأن قصيدة 

األبيات اليت أنشدها الرجل املار من أمام الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر ومها      
  :بكر روايتها وهي  بوأواقفان بباب بين شيبة واليت صحح 

  ل عبد منافآـــهال نزلت ب    يا أيها الرجل احملول رحله 
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هي األخرى تتضمن قارئا مضمرا غري مصرح به فقائلها وجه كالمه لكن ليس لشخص   
، فهذا األخري هو مبثابة القارئ أو الرجل يا أيها: معني بل اكتفى مبخاطبته والتلميح له بقوله

  .ألبياتالسامع املتضمن داخل ا
أما قصيدة الربدة لكعب بن زهري فلم يكن هلا قارئ صمن واحد بل جمموعة قراء هم   

سامعون يف األصل وميثلهم الرسول عليه الصالة والسالم ، ألن كعبا نظمها طلبا لعفو النيب عليه 
دة الصالة والسالم ورضاه هو وصحابته مما يؤكد أم هم القارئ املتضمن بني ثنايا قصيدة الرب

  .املوجهة هلم مجيعا ، واليت تضمنت مدحا هلم وثناءا عليهم
  

من املهتمني أيضا بإنشاء الشعر، مساعه  كلهم كانوا رضي اهللا عنهم  ن واخللفاء الراشد  
وتلقيه لذلك كثرت النصوص الشعرية اليت أنشدت أو رويت يف جمالسهم وخاصة جمالس عمر 

حتفاء بسماع الشعر، كما كثر اجتماعه بالشعراء، الفاروق رضي اهللا عنه الذي كان شديد اإل
وحمادثته هلم وقد شهدت بعض من النصوص واملقاطع أو القصائد اليت أنشدت يف جمالسه هي 
 األخرى وجود عنصر القارئ الضمين مثل القصيدة اليت أنشأها احلطيئة يف هجاء الزبرقان بن بدر

  :وعرضت يف جملس عمر ومنها البيت املشهور
  

  .واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي        املكارم ال ترحل لبغيتهادع 
  

حيث توفرت هذه القصيدة على هذا املفهوم الذي يلعب دورا بارزا يف إنشاء ومتتني   
وقد مثله الزبرقان بن بدر خاصة وأن احلطيئة أنشأ قصيدته وهو . العالقة بني النص، واملتلقي له

هجاءه، واإلنقاص من شأنه وتصغريه بني الناس بعد اجلفاء الذي يقصد من ورائها بالدرجة األوىل 
القاه من أهله حينما جاورهم لذلك فإنه بال شك كان حاضرا بني عيين احلطيئة ملا كان بصدد 

  .إنشائها
كما تضمنت قصيدته األخرى اليت نظمها ليستعطف ا عمر بن اخلطاب ملا ألقاه يف حفرة    

زبرقان قارئا خفيا بني أبياا سرعان ما صرح به وهو اخلليفة لائه لحفرها له يف األرض بعد هج
  :عمر حيث قال خماطبا له بامسه مستعطفا
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  فاغفر عليك سالم اهللا يا عمر   ةـكاسيهم يف قعر مظلمألقيت 
  ألقى إليك مقاليد النهى البشر  أنت اإلمام الذي من بعد صاحبه 
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  :صةالاخل -
حيث رأينا . نتهي رحلتنا يف جمالس األدب، والشعر يف صدر اإلسالم بشقيه األول والثاينوذا ت  

يف هذه اجلولة كيف كان موقف اإلسالم من الشعر ومن الشعراء حيث مل حيرم القرآن الكرمي قول 
  .شيمالشعر وإنشاده ما مل يكن خمالفا لتعاليم الدين احلنيف الذي حيض على مكارم األخالق، وحماسن ال

من قول الشعر، وكيف كانت وفود الشعر تأتيه ) ص(ورأينا كيف كان موقف الرسول الكرمي   
فقد كان صلى اهللا عليه وسلم كثريا ما يقبل على الشعر راغبا يف . للمثول بني يديه يف جمالسه الكرمية

إىل مواطن  ويبدي إعجابه به، ويرشد. مساعه يستنشده أصحابه ويسائلهم عنه ويستحسن منه ما حسن
ومنفعال وخري مثال  بااخلري عنه وكما رأيناه يقبل عليه مستنشدا عرفناه يقبل عليه متأثرا مستمعا، مستجي

  .وانفعل به بل وتذوقه أيضا حىت خلع عليه بردته. على ذلك أنه اهتز لشعر كعب ملا جاء يعتذر منه
كانت يف  ثلمام -كما رأينا -ويف عهد خلفائه الراشدين رضوان اهللا عليهم ظلت وفود العرب  

عهده عليه الصالة والسالم ختتلف إىل املدينة، يؤمنون أنديتها، ومساجدها وهناك وبدافع احلنني إىل 
وكثريا ما كان يشاركهم يف جتاذب احلديث اخللفاء . املاضي كانوا خيوضون يف أحاديث الشعر والشعراء

ذاك ولعل أخص اخللفاء يف ذلك عمر بن اخلطاب والفقهاء والوجهاء وغريهم من شخصيات اتمع آن
نقد فيه إىل جانب عبد اهللا بن ي الحمنامه بالشعر ولرضي اهللا عنه الذي عرف بذوقه األديب الرفيع، ولع

  .عباس رضي اهللا عنهما وكان أشد علما بالشعر من عمر بن اخلطاب نفسه
لس عمر خاصة كانت تسري جاــوبذلك فإن عملية التلقي يف جمالس هذا العصر عامة، وم  

فيها   بداحيث .المـــشيئا فشيئا حنو الوضوح، والنضج بدءا من عهد املصطفى عليه الصالة والس
بله الرسول فقد رأينا كيف كان عمر وهو أحد مناذج املتلقني يف هذه الفترة ومن ق. املتلقي أكثر وعيا

معوا من الشعراء أنفسهم، أو من الرواة كيف كانوا يتلقون األشعار اليت يس عليه الصالة والسالم،
وينتقدوا يف بعض األحيان وهذا كله . يقرؤوا ويصدرون األحكام حوهلاوغريهم وكيف كانوا 

يكشف للقارئ على األقل عن وجود عملية تلق للشعر، ومساع له وإن اختلفت النظرة ألشكاهلا اسدة 
تواتر إلينا وإلطاره الزماين واملكاين  الذي النشاط األديب هلا وبغض النظر طبعا عن الصحة الشكلية هلذا

  .معا
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  :  اخلامتة
وذا يصل البحث إىل النهاية بعد هذه اجلولة يف رحاب جمالس األدب والشعر يف تاريخ األدب       
  .القدميالعريب 

من النظريات النقدية اليت حيث يستطيع القارئ أن يستخلص منه يف البداية أن نظرية التلقي هي واحدة 
استطاعت أن تلفت االنتباه إليها يف سياق االجنازات احلديثة للدرس األديب وذلك يف جمال احلديث عن 
القراءة كفعل اجتماعي حيث بدأ احلديث عن طبيعة املتلقي ودوره يف إعطاء مفهوم أو معىن جديد ملا 

 تاريخ النقد األديب فقد تركز االهتمام على ذهب إليه املؤلف خاصة، وأن هذا العنصر ظل مغيبا يف
املؤلف أو النص ، بينما ظل القارئ أو املتلقي يف طي النسيان حىت جميء املنهج النبوي وما حلقه من 

إذ اعتمد روادها وعلى  الظواهرية أوال، مناهج وخاصة هذه النظرية اليت أفادت من نتاجات الفلسفة
فجاء األول مبا يسمى  هلا ةيف صياغة املفاهيم اإلجرائي نييتاالظاهرفة رأسهم ياوس وآيزر من فكر الفالس

  .إىل مفهوم الفجوات النظر بأفق التوقع لدى القارئ بينما ألفت الثاين
وقد عرفت نظرية التلقي طريقها إىل النقد العريب حيث حاول النقاد العرب إيصاهلا إىل القارئ   

ا بالعديد من املشاكل يأيت على رأسها التخبط يف املصطلح العريب املتشغف لكل جديد رغم اصطدامه
  .نظرا لطبيعة اللغة العربية اليت ختتلف كثريا عن اللغة األملانية أو االجنليزية اليت كتبت املؤلفات اخلاصة ا 

لتلقي ومن مث النظرية اليت اهتمت ذه العملية بني ثنايا اوقد حاول البحث إجياد أصول لعملية   
نا النقدي العريب من خالل االس األدبية الكثرية واليت كان الشعر زينتها دائما ، حيث توصل إىل تراث

، ففي العصر األول )اجلاهلية وصدر اإلسالم(أن عملية التلقي كانت موجودة بالفعل يف العصرين 
مليات تلق، شهدت جمالس العرب سواء أكانت جمالس األسواق أم جمالس امللوك أم اللقاءات وجود ع

ومساع إلنشاد الشعر ، إذ كان الشاعر يقوم بإلقاء ما يف جعبته من شعر على مسمع احلاضرين يف هذا 
الس أو ذاك، لكن األهم يف ذلك أن املتلقي كان حيظى مبكانة كانت تفوق أحيانا مكانة املبدع نفسه 

كم يف سوق عكاظ بني مجهور والذي هو الشاعر كما هو الشأن مع النابغة الذبياين الذي كان حي
الشعراء ، وإن كان هذا التلقي شفاهيا حيث اعتمد السامع دائما على الذاكرة القوية اليت تسمح له 

عادا مرارا وتكرارا لتترسخ إلحبفظ األشعار اليت كان يسمعها من الشاعر لكن األكيد أنه كان يعمد 
  .يف ذاكرته
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يف نفوس العرب عليه إذ احتل الشعر مكانة كبرية ويف صدر اإلسالم ظل األمر على ما هو   
املسلمني ال تقل عن تلك اليت كانت له يف العصر السابق ، إذ ظلت وفود الشعراء تأيت املدينة لتعرض 

عارها على املصطفى صلى اهللا عليه وسلم والذي كان ذواقا للكالم اجلميل خاصة إذا ما كان منظوما شأ
بل وجازى عليه كما حدث  حوله،استمع له وانتقده وأصدر األحكام يف قالب شعري حيث يذكر أنه 

يديه رغم أنه أهدر دمه من قبل، لكنه عفا عنه ملا مسع  ىمع كعب بن زهري ملا جاءه ليعلن اإلسالم عل
  .شعره بل وأهداه بردته

اء الشعر أو ويف عهد اخللفاء الراشدين ظلت الوفود من الشعراء تأيت جمالس املدينة ومنتدياا إللق  
عمر بن اخلطاب من بني اخللفاء الراشدين األربعة برواية الشعر ونقده مساعه، أو روايته حيث اشتهر 

  .من إنشاده واحلكم عليه -على أمهيتها-لذلك مل تكد ختلو جمالسه 
كما لعبت جمالس الفقهاء والوجهاء من الناس وحىت جمالس الشعراء أنفسهم دورا بارزا يف   
ال أمام السامع إلبداء اآلراء حول ما يسمعه من أشعار مما يسمح بالقول أن النقد العريب إفساح ا

حيث اهتمت النظرية النقدية القدمية ) نظرية التلقي(ات ذه النظرية صالقدمي شهد هو اآلخر وجود إرها
ولدت فيها عملية التلقي  باملتلقي اهتماما مبكرا والذي كان سامعا بالنظر إىل الفترة الزمنية املبكرة اليت

من الناس كانت الكتابة شبه منعدمة وغري موجودة إال بني طبقة يف جمالس األدب والشعر العربية حيث 
لكن ذلك مل مينع من جعل السامع يف احملور من اهتمام هذه النظرية على قدمها واليت أغفلت كما مر 

 متخضت عنها االس األدبية الشعرية خاصة يف عددا من العناصر اليت توفرت عليها عملية التلقي اليت
معا وانتبه إليها زعماء النقد اليوم كاخللفية االجتماعية لعملية التلقي واليت اجلاهلية وصدر اإلسالم 

يلخصها القارئ أو الباحث يف األدب العريب من خالل االهتمام الكبري جدا الذي أواله العرب للشعر 
اشتغلوا حبفظه وروايته حىت علقوا بعض القصائد الطوال على أستار الكعبة فجعلوه ديوام الوحيد و

  .مباء الذهب  ااملكرمة حفظها اهللا بعدما كتبوه
وكذلك مفهوم القارئ الضمين الذي مل ختلو من وجوده الكثري من القصائد اليت مرت ألا يف   

إىل قضية جعل املتلقي احلكم الذي الغالب كانت موجهة لشخص ما قد يكون معلوما أو جمهوال، إضافة 
يقرر اخلصائص الفنية للنص الشعري وغريها من األمور املتعلقة بعملية التلقي، وبعنصر املتلقي الذي هو 

  .العملية التواصلية إال بهأحد العناصر اليت ال تستقيم 
  

  و اهللا المستعـان                



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قائمة املصادر واملراجع
 
 
 

    



 140 

   المصادر والمراجع ةقائم
  

I -  المصادر:  

  القرآن الكريم

، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق النبوي عبد الواحد شعالن :ابن رشيق القيرواني   /أ. 1

  .م 2000الطبعة األولى، 

محمد محي الدين عبد  تحقيق ه،العمدة في صناعة الشعر ونقد :ابن رشيق القيرواني  /ب. 1

 .لبنان –، دار الجيل، بيروت م 1972الطبعة الرابعة، الحميد، 
، دار م1982 - هـ  1402 طبقات الشعراء، تحقيق أحمد إبراهيم، : ابن سالم الجمحي  /أ. 2

 .لبنان –الكتب العلمية، بيروت 

، 1ر، جـطرحه وشرحه محمود محمد شاك طبقات الشعراء، : ابن سالم الجمحي /ب. 2 

  .مصر –، مطبعة المدني، القاهرة م 1974الطبعة الثانية، 

 .لبنان–العقد الفريد، شرح أحمد أمين وآخرون، دار الكتاب العربي، بيروت  :ابن عبد ربه  .3

البرهان في وجوه البيان، تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، الطبعة األولى،  :ابن وهب  .4

 .مطبعة العالي بغداد

 .4األغاني، طبعة ساسي، جـ :ني صفهااأل /أ .5

 .دار الثقافة، لبنان، م 1981 ، تحقيق لجنة من األدباء طبعةاألغاني :صفهاني األ /ب. 5  
 .، مكتبة الهالل للطباعة والنشرم 2000البيان والتبين، طبعة  : الجاحظ .6

دار ، م1984 -هـ  1404عبد السالم هارون، الطبعة الثانية  تحقيقاألمالي،  :الزجاجي  .7

 .لبنان –الجيل، بيروت 

      الشيخ سيد بن عباس الجليمي، طبعةصالح بن فقي هلل و تحقيقاألمالي،  :القالي  .8

 .بيروت –، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا م2002 -هـ 1423

 .، دار النهضة، مصرم 1965 طبعةالموشح، تحقيق علي محمد البجاوي،  :المرزباني  .9

 .لبنان-نقد الشعر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت :قدامة بن جعفر  .10

II - جعارالم :  

 -هـ  1400الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، طبعة  :إبراهيم محمد عبد الرحمن  .1

  .، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروتم1980

  م 1972طنية للفنون المطبعية،وحدة الرغاية الجزائرفجر اإلسالم،طبعة المؤسسة الو :أحمد أمين  .2



 141 

، دار الكتاب العربي، م1974 - هـ  1394تاريخ آداب العرب الطبعة الرابعة  :الرفعي   /أ. 3

 .لبنان، الجزء األول –بيروت 

، دار الكتب العلمية، م2000/هـ  1421تاريخ آداب العرب الطبعة األولى  :الرفعي / ب .3

  .نيلبنان، الجزء الثا - بيروت

بيئات نقد الشعر عند العرب من الجاهلية إلى العصر الحديث الطبعة الثانية  :إسماعيل الصيفي  .4

 .دار المعرفة الجامعية م1990 - هـ  1410

المركز الثقافي م 2001نظرية التلقي أصول وتطبيقات الطبعة األولى  : بشرى موسى صالح .5

 .العربي

 .دار مارون عبود م1986وصدر اإلسالم طبعة أدباء العرب في الجاهلية  :بطرس البستاني  .6

 1411الطبعة الثانية ) األدب العربي القديم(الموجز في األدب العربي وتاريخه  :حنا الفاخوري  .7

 .بيروت –دار الجيل  م1991 -هـ 

الناشر منشأة المعارف باإلسكندرية جالل حزي  م1990التراث النقدي طبعة  :رجاء عيد  .8

 .وشركاؤه

، م 2000نظرية التلقي مقدمة نقدية، ترجمة عزالدين إسماعيل الطبعة األولى  :روبرت هولب  .9

 .المكتبة األكاديمية

 - هـ  1425اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث طبعة  :سامي عبابنة  .10

 .عالم الكتب الحديث م2004

 .بيروت م1992الخبرة الجمالية، الطبعة األولى  :سعيد توفيق  .11

دار الشؤون الثقافية العامة،  م1991الفينومينولوجيا عند هوسرل، طبعة  :رافع محمد  سماح .12

 .بغداد

دار المعارف، مصر، الجزء  م1972تاريخ األدب العربي، الطبعة الخامسة  :شوقي ضيف  .13

 .الثاني

 م1987 - هـ  1407األدب في عصر النبوة والراشدين، الطبعة الثالثة  :صالح الدين الهادي  .14

 .ة الخانجي القاهرةمكتب

، المركز الثقافي م1999تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، الطبعة األولى  :عبد اهللا الغدامي  .15

 .العربي

دار  م1986 - هـ  1406تاريخ النقد األدبي عند العرب، الطبعة الرابعة  :عبد العزيز عتيق  .16

 .النهضة العربية للطباعة والنشر



 142 

الجامعية  اإلبداع العربي القديم، الجزائر ديوان المطبوعات عبد القادر هني نظرية النقد في .17

 .م1999

دار  م1990 -هـ  1410الحياة األدبية بعد ظهور اإلسالم، طبعة  :عبد المنعم خفاجي  .18

 .بيروت - الجيل

 -المصادر األدبية واللغوية في التراث العربي، دار النهضة العربية :عز االدين اسماعيل  .19

 .بيروت، لبنان

 .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع م1998في تاريخ األدب الجاهلي، طبعة  :الجندي علي  .20

الشواهد النقدية من العصر الجاهلي إلى بداية عصر التأليف، ديوان المطبوعات  :علي بن محمد  .21

 .الجامعية، الجزائر

دار العلم  م1978) يونيو(تاريخ األدب العربي القديم، الطبعة الثالثة حزيران  :عمر فروخ  .22

 .للماليين الجزء األول

هـ  1422) شوال(األولى  طبعةالاألدب الجاهلي،  :غازي ظليمات وعرفان األشقر  .23

 .دار الفكر المعاصر م2002)يناير(

بحوث في  :فيرناند هالين وشوير فيجن فرانك وأوتان ميشر، ترجمة وتعليق خير البقاعي محمد  .24

 .اإلنماء الحضاري حلب والتلقي، الطبعة األولى مركزالقراءة 

 .م1983الشعر في بالط الحيرة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  :محمود أبو الخير .25

تاريخ النقد األدبي عند العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري  :مصطفى الصاوي الجويني  .26

 .دار المعرفة الجامعية م2000طبعة 

دار الكندي للنشر والتوزيع  م2001لجاهلي طبعة قراءات أسلوبية في الشعر ا :موسى ربابعة  .27

 .األردن–أربد 

المركز الثقافي  م2000دليل النقد األدبي الطبعة الثانية  :الرويلي وسعد البازعي  ميجان .28

 .العربي

دار  م1978مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية الطبعة الخامسة  :ناصر الدين األسد  .29

 .مصر -المعارف

 .دار الشروق م1997األصول المعرفية لنظرية التلقي طبعة  :ضر ناظم عودة خ .30

المركز  م1992إشكالية القراءة وآليات التأويل، الطبعة الثانية أيلول  :نصر حامد أبو زيد  .31

 .الثقافي العربي

  



 143 

    

III -  الرسائل: 

 - م1994الشعر بين الفن واألخالق في النقد العربي القديم جامعة الجزائر  :بعورة مولود  .1

  .م1995

 .م2005الواقع الشعري والموقف النقدي جامعة قسنطينة  :ويس عمار  .2

IV -  الدوريات:  

  .المجلد الثامن م1992صناعة المعنى وتأويل النص منشورات كلية اآلداب بمنوبة  -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 144 

17      
18 
18-20 

  فهرس املذكرة
  :المقدمة 

  )39- 1(نظرية التلقي أصول وإجراءات  :الفصل األول         

  3-2-1                                                               :التمهيد 

  27-4  اإلرهاصات، واألصول، والظهور          :المبحث األول             

  اإلرصاهات واألصول -1

 اإلرصاهات .1

 13-06األصول                                                                 .2

  23-13األصول المعرفية                                            -أ            

  15-13األصول النقدية                                              -ب           

  17-15نقاد مدرسة جنيف                                     /1

           المؤلف الضمني عند واين بوث             /2

 بنوية براغ   /3

  الفن بوصفه نظاما داال  -أ 

 البعد االجتماعي  -ب 

                                  :الشكالنية الروسية  /4

 21-20اإلدراك واألداة                                -أ 

 22-21التغريب                                     -ب 

    23-22 التطور األدبي                                -ج 

  الظهور وظروف النشأة -2

  27-24نظرية التلقي مفاهيم إجرائية               :المبحث الثاني             

 33-28تحديد تاريخ األدب من خالل أفق التوقع            :هانز روبرت ياوس  .1

 34-32    المعنى األدبي                  إدراج المتلقي في بناء :فولفغانغ آيزر .2



 145 

  
  38-35                     نظرية التلقي في النقد العربي الحديث :المبحث الثالث 

  39                                                                         الخالصة

   )91-40(            عملية التلقي من خالل المجالس األدبية في الجاهلية :الفصل الثاني 

  42-41 ................................ .........................................التمهيد

  :المبحث األول 

 46-43 مكانة الشعر عند العرب في الجاهلية وصدر اإلسالم                       .1

 47-46   الخلفية االجتماعية لعملية التلقي في النقد العربي القديم                   .2

  عملية التلقي من خالل المجالس األدبية في الجاهلية     :الثاني المبحث 

   63-49                                                       في مجالس األسواق .1

   78-63                                                         الملوك في مجالس .2

  69-65لس الغساسنة                                 في مجا/ أ                          

                            78-69في مجالس المناذرة                                 / ب                           

    86-78                                                               في اللقاءات .3

                              90-86                              لية التلقي في مجالس هذا العصر عناصر عم .4

    91                                                            :الخالصة        

  
   )91-40(       مصدر اإلسالعملية التلقي من خالل المجالس األدبية في  : لثالفصل الثا

                              94-93                                                                  : التمهيد

  في مجالس الرسول صلى اهللا عليه وسلم عملية التلقي :المبحث األول 

   97-94                    موقف الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة من الشعر   .1

   107-97                      السالمالصالة و المصطفى عليه عملية التلقي في مجالس .2

  108- 107                              المتلقي االستثنائي الرسول صلى اهللا عليه وسلم .3

  110- 109                             الطبيعة االجتماعية لعملية التلقي في هذا العصر  .4



 146 

                                             

  
  في المجالس األدبية لصدر اإلسالم الثاني عملية التلقي :المبحث الثاني 

     في مجالس الخفاء .1

      114-113أبو بكر الصديق                             / أ                               

     123-114عمر بن الخطاب                           / ب                                

     124-123عثمان بن عفان                           /  ج                               

       125-124علي بن أبي طالب                         / د                                

  126- 125                                              قهاءفي مجالس الف .2

  127- 126                                             هاءوجفي مجالس ال .3

  131- 127                                             في مجالس الشعراء .4

  136- 132                            عناصر عملية التلقي في هذا العصر .5

    -137-                                                           :الخالصة 

 - 138-                                                              الخاتمة

      



  ملخص المذكرة

غير أن األهم في كل ذلك هو عناصر عملية التلقي التي تضمنتها عمليات التلقي 
الجاهلية، وصدر اإلسالم (المتمخضة عن المجالس المتنوعة لألدب والشعر في العصرين معا 

مكانة ال يستهان بها إذ كان ) المتلقي بلغة النقد الحديث(حيث احتل السامح ) بشطريه معا
يضع السامع في قمة اهتمامه كما مر مع النابغة الذبياني --وهو المبدع اليو  - نفسهالشاعر 

في سوق الجاهلية أما الرسول صلى اهللا عليه وسلم فكان متلقيا استثنائيا أجاد االستماع للشعر 
ونظمه وإلى جانبه عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه يعل من هذا األمر سابقة في تاريخ 

عامة والنظرية النقدية العربية خاصة وذلك بالنظر إلى الفترة الزمنية المبكرة  النظرية النقدية
  .المتلقي حيث كان النقد فيها ال يزال في مرحلة األولى/التي ظهر فيها االهتمام بالسامع

تضمنت عمليات التلقي تلك إشارات خفية للخلفية االجتماعية لنظرية التلقي حيث أكد 
ترتكز على أرضية اجتماعية تحكمها العالقات -أي هذه النظرية-ى أنهادارسوا األدب اليوم عل

اإلجتماعية المختلفة الموجودة بين اثنين من عناصر العملية اإلبداعية وهما المبدع و المتلقي 
اللذين يقابلهما كل من الشاعر و السامع في القديم حيث يتوضح جليا من خالل المجالس 

و تعددت فيها العالئق بين هذين الطرفين أن عملية التلقي ذات األدبية الشعرية  التي مرت 
  .طبيعة اجتماعية فعال

عملية –يضاف إلى ما سبق عنصران آخران يتصالن اتصاال وثيقا بهذه األخيرة 
المتلقي الشخصية المحورية التي لها صالحية إضافية صفة / هما اعتبار السامع -التلقي

ي النماذج الشعرية التي قدمها البحث من العصرين خير الجمالية على النصوص الشعرية ف
  .دليل على ذلك

وعنصر القارئ الضمني أو المتلقي المتخفي وراء النص حيث احتوت جل القصائد 
والمقطوعات الشعرية التي مرت بنا على قارئ ضمني يتستر بأبياتها على اعتبار أن كل 

ما حاضر في ذهنه وهذا ما غفل  شاعر ال بد وأن يوجه شعره حينما ينظمه إلى شخص
زعماء النقد قديما، وتفطن إليه رواده اليوم وعلى رأسهم أصحاب نظرية التلقي التي يعتقد 
الكثير من الدارسين وربما كلهم أنهم نظرية غربية وغريبة عن األدب والنقد العربي الذي قد 

إليها الهتمامهم بقضايا  يكون شهد بعض اإلرهاصات بهذه النظرية لكن الدارسين لم يلتفتوا
  .أدبية أخرى لغوية ونحوية وغيرها

–ومجمل ما يمكن أن يقال حول هذا الموضوع أن الدارس في مجال األدب والنقد 
وألفت النظر لدراسة . المتلقي في المركز األول واألخير من اهتمامها -على وجه الخصوص



عنها تلك الترسانة الهائلة من المناهج  فعل التلقي وما يتعلق به من استراتيجيات متعددة غفلت
  .والتيارات النقدية التي عرفها النقد خالل مسيرته الطويلة

وقد حاول البحث إيجاد جسر تواصل بين هذه النظرية النقدية الغربية الحديثة وبين 
النظري النقدية العربية القديمة، حيث توصل إلى وجود بعض العناصر المتعلقة بالملتقي 

والتي شهدت وجود  - خصوصا–التلقي وذلك بين طيات المجالس األدبية والشعرية وبفعل 
هذه العناصر أهملتها الدراسات النقدية العربية القديمة وحتى الحديثة . عمليات تلق كثيرة

النشغالها بالبحث عن معاني النصوص من خالل شرح ألفاظها وفك شفراتها للوصول إلى 
  .ذاكمقصد المبدع وهو الشاعر  آن

إذ يالحظ القارئ للوهلة األولى أن العرب قديما وإن كانوا في غالبيتهم أهل بادية 
وجل وترحال جاهلين في معظمهم للكتابة إال أن ظروفهم تلك لم تمنعهم أبدا من تشكيل أدب 
كغيرهم من األمم والشعوب المعاصرة لهم فكان النثر وإلى جانبه الشعر أداة التعبير التي 

لوصف حياتهم تلك ونقلها إلى األجيال غير أن الشعر كان الغالبة على ألسنتهم  استخدموها
جميعا ذكرهم، وأنثاهم حرهم وعبدهم، وقد بلغ اهتمامهم به إلى حد جعله ديوان حياتهم الذي 
سجل كل ما فيها من انتصارات وحروب وأفراح وأتراح وغيرها لذلك ال يكاد الدارس يجد 

كمجالس األسواق ومجالس (ظمه والتغني به سواء أكان مجلسا رسميا مجلسا واحدا يخلو من ن
  .أو غير رسمي كاللقاءات مثال) الملوك

ولم يمنع ظهور اإلسالم ومجيء الرسول صلى اهللا عليه وسلم هؤالء العرب من نظم 
الشعر وإنشاده بل تركهم على سجيتهم تلك ينظمونه ويزينون مجالسهم به وإن هذب عليه 

لسالم الكثير من معانيه ودعا إلى االلتزام بالتعبير عن المعاني السامية، واألغراض الصالة وا
الشعرية الموافقة لألخالق الحميدة لهذا لم تخل مجالس هذا العصر في األخرى من نظم الشعر 
وسماعه وحسن تلقيه بدءا من مجالس الرسول صلى اهللا عليه وسلم التي ضرب فيها عليه 

لمثل في حسن االستقبال للقصائد، والنصوص الشعرية التي كانت تلقى على الصالة والسالم ا
مسامعه مما أجاز للبحث اعتباره متلقيا استثنائيا وصوال إلى مجالس الخلفاء الراشدين األربعة 

مجالس الفقهاء، مجالس الوجهاء (من بعده وانتهاء بمجالس غيرهم من الصحابة وعامة الناس 
  ).ومجالس الشعراء

  

  

  



  
Résumé  
Plus important, cependant, dans tout cela est la pratique éléments 

contenus dans la réception de la réception des différents conseils 
d'administration de la littérature et la poésie dans un ensemble d'âge 
(l'ignorance, et une division dans l'Islam ensemble), où la tolérance 
occupés (monétaire apprenants en langues modernes) place considérable 
que le poète lui-même - une Elio créatif - met Audient intérêt au sommet 
a également adopté avec Nabgh Thibyan l'ignorance sur le marché ni 
pour le prophète la paix soit sur lui était un exceptionnel récepteur 
moindre écoute et à la poésie organisé par lui et Omar ibn Al-Khattab mai 
Allah soit satisfait de lui suspendu de ce précédent dans l'histoire de la 
théorie monétaire en général et la théorie monétaire Arabe compte tenu 
en particulier du début délai dans lequel l'intérêt des auditeurs / 
spectateurs où l'argent est encore au premier stade.  
La réception de ces références cachées à l'origine sociale de la théorie de 
la réception de la littérature, où les chercheurs ont confirmé aujourd'hui 
qu'elles - qui est, cette théorie - fondée sur le socle social régi les relations 
sociales qui existent entre les deux composantes du processus de création 
et de créativité et sont bénéficiaires, qui ont compensé la fois le poète et 
Audient dans l'ancien Lorsque précisé clairement vu dans les conseils 
littéraires de poésie, qui a passé et où de nombreux aliments entre les 
deux parties à la réception d'une nature sociale déjà.  
Ajouter à ces deux autres sont étroitement liées à celle-ci - une réception - 
sont considérés Audient / destinataire personnels centre qui a le pouvoir 
de décrits plus en détail l'esthétique des textes poétiques dans les modèles 
de la poésie par la recherche d'une ère meilleure preuve de cela.  
Et un lecteur ou bénéficiaire passif caché derrière le texte, où l'essentiel 
des poèmes contenus et des morceaux de poésie, qui nous a transmis à un 
lecteur implicite Tapia brillant au motif que chaque poète doit tirer 
organisé par les cheveux lorsque la personne est présente dans l'esprit et 
c'est ce que les dirigeants des éléments hors caisse du fonds ancien, et un 
mécanisme de suivi de parrainage Aujourd'hui, dirigé par les propriétaires 
de la théorie de la réception, qui est estimé bon nombre des chercheurs et 
peut-être ils ont tous la théorie occidentale et étrangère à la littérature 
arabe et la critique, mai qui ont vu certains Alarhasat cette théorie, mais 
les étudiants n'ont pas prêter attention aux questions d'intérêt pour les 
autres œuvres littéraires et linguistiques et grammaticales d'autres.  
Tout cela peut être dit sur ce sujet que les étudiants dans le domaine de la 
littérature et la critique - en particulier - le bénéficiaire en premier lieu et 
le dernier de leur intérêt. Et attirer l'attention sur une étude réalisée par 
l'accueil et le respect des stratégies multiples sur ces énormes arsenal de 



programmes d'études et monétaire tendances observées par la critique au 
cours de sa longue carrière.  
Il a essayé de poursuivre la recherche pour trouver un pont entre 
l'Occident moderne de la théorie monétaire et la théorie monétaire arabe 
ancien, où la portée de certains éléments relatifs au Forum et la réception 
par les plis entre les conseils d'administration des œuvres littéraires et 
poétiques - surtout - qui a vu la présence de nombreux reçu. Ces études 
ont négligé les monétaire arabe ancien et moderne même préoccupation 
recherche de la signification des textes en expliquant la levée du code des 
mots pour atteindre la destination d'un poète, Creative Time.  
Notant le lecteur à première vue que les Arabes s'ils étaient des personnes 
âgées, surtout dans la peur apparente et de voyage le plus souvent pas au 
courant de l'écriture, mais les circonstances qui ne les empêche pas de 
toujours former la littérature, à l'instar des autres nations et les peuples 
qu'ils étaient contemporaines de prose et de poésie à ses côtés une 
expression utilisée pour décrire leur vie et ceux qui sont transférés à 
Toutefois, des générations de la poésie était la langue dominante sont tous 
mentionnés, et a félicité le libre et Abed, ont atteint leur intérêt dans la 
mesure où il Diwan vie, qui a marqué l'ensemble de leurs victoires et les 
guerres et les joies et la compassion pour les autres et peuvent donc du 
mal à trouver le conseil étudiant et un de libre organisé par l'éloge et si le 
conseil Formelle (conseils de marché et des conseils Kings), une 
rencontre informelle, par exemple.  
N'a pas empêché l'émergence de l'Islam et l'avènement du Prophète de 
paix soient sur lui ces systèmes Arabes poésie et le chant mais en laissant 
le prisonnier à ces systèmes et de conseils par Zinni et affine son âme 
repose en paix beaucoup de sens et a demandé de s'engager à exprimer 
leur sens l'antisémitisme, utilise la poésie d'approuver la santé morale de 
ce préjudice n'a pas les planches Cet âge dans d'autres systèmes de la 
poésie et a reçu bon d'entendre des conseils Prophète de paix soient sur 
lui en frappant lui dans la prière et la paix idéaux dans la bonne réception 
des poèmes et textes poétiques qui ont été reçus au sein de voix, qui a 
autorisé la recherche à titre exceptionnel récepteur et aux conseils 
d'administration de quatre des vertueux califes Après la fin des conseils et 
d'autres compagnons et le grand public (chercheurs comités, conseils et 
les conseils de dignitaires poètes). 

  

  

  

  



Summry 
In all, comme soy conceming this research in the field of literatine 

and critics, in specific way-il can consider the neception theory the 
remique comporative, critics which has put the element of reader/ reciner 
in the first and last positions of concern, and  led to the study of the 
reception act and all what it contains of vrions strategies that was 
meglected all hyge critical techniques and trends critics has Known 
during its long existence.  

Search tried to find a bridge of link between the dern western 
critics theory and the ancient Arabic critics theory, where by it arrined to 
present some of elements related to the neciever and the act of receptions 
inside the literary and poetic meetings- specifically- that had seen lot of 
operations of reception/ these element were maglacted by the ancient 
Arabic critics studies and the right of Modern Ones for its occupation in 
research of texts semontics through the explanaton of its utterances in 
order to arrive to the imentot ain who was the poet in that period. 

Where in the reader for the first glance motived that the Arabs in 
the past, even most of them where people of villoge igmoring writing but 
their conditions did not prenent them to form literatue like other nations 
and comteprary people. Then writing and poetry were means of 
expression used by them in order t dicribe their life and transmitting it the 
generations, whereas,  poetry was soid vocally by all then and for its 
importonce they recordes by it their victores wars and toys. that  is why 
wo of thein meetings are free of it as if an official meeting (as that of 
markets orkings) or not the appearance of Islam and the arrvol of the 
prophet (Alloh’s peace and to lessing he ipon hinm) did not forbidden 
then to compose poetry and sing singing it in their meetings, but the 
prophet (A.P.B.H)  hard discplined its meanings and called them to 
express the moble feeling and the correspand to good morals, for this in 
that period the meetings are full of pocts and its listeners and the poetic 
text which the used to hear, so that this research him as a special reciener 
arrining to the meetings of the righ cous four caliphas after him and 
ending by the meetings of other companions and ordinorly people 
(Jurispredents, leaders and peots meetings). 

What in important in all that is the operation selements of 
reception resulted from varions coyncits of literdure and poetry in both 
epochs (Interlude Mid Islamic Periods where the listener (by the language 
of Modern critics) obtained a great position, if the peot hinsell is the 
invautor of today put listener in the top of his Intersts such it was El 
Nabbigha in the Interbude age while, the prophet Mohammd (Allah’s 
Peace and blessing be upon him) was a distinginstable listener, has heard 



listened composed peams, beside to his componion Oman Ibn El Khattab, 
the latter, was a good listener in the Mid- Islamic age. This Mather is 
going to be a prominent in the history of critics theory in general and 
Espacially, in the Arab Critical Theory; regarding to the early time period 
in which appeared the intererst in the histemer/ reciener wherely the 
crities, in it was still wi its first steps. 

These operations of receptions contained invisible sings of the 
social back ground  for the theory today as theory which lies on social 
ground ruled by different social relations existing between two elements 
of imention opetation that are the imentor and the reciener faced by hoteh 
the poct and the listener in the past , it was clarified more through the 
literory poetic, councils in whiche it had passed with varied relations 
between booth sides in the reception operation really of social Nature. 

Mast of poems included hehind its text the element of invisible 
reciencer or the implicit reader, Who is hidden in nespect thet eoch poet 
is composing poens to someone he implied in his mind, that is what the 
ancient leaders of critics bod meglected and it is shown moudays by the 
theorists of reception on which the stidenture and incritical liteature 
because of their interest in other literary mathers like. 

 

 


