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 امللخص 

ة التلقي، التي ظهرت يف العرص احلديث عىل يد األملانيني لقد اهتم العامل بنظري

دور عن ياوس وآيزر، وضج الوطن العريب هبذه النظرية ومدحها، وقد تغافل العامل 

القدماء من الشعراء والنقاد العرب، مع ما متتعوا به من فهم واسع لعملية التلقي: أمهيتها 

رائهم مل تأخذ شكل آالعمل األديب، وإن كانت  ومستوياهتا، ومل يغفلوا دور املتلقي يف إثراء

التنظري احلديث، وإنام جاءت آرائهم متفرقة هنا وهناك، فهل من املمكن مجع هذا الفكر 

املتفرق واكتشاف مفهوم عريب خاص للتلقي، حيتفظ هبويته، وخيرج من إطار التبعية، كان 

 ذلك التساؤل دافعا طموًحا وراء ذلك البحث.    

 فتاحيةامل الكلمات 

 - يالتلقمستويات  - يأمهية التلق – يالتلقمفهوم  -مع العرب  يالتلق - يالتلقظرية ن 

 مع الشعراء والنقاد يالتلق

Abstract 

The world has been interested in the theory of receiving, which 

emerged in the modern era by the Germans, Jauss and Iser, and the Arab 

world's argument with this theory and its praising. The world may ignore 

the role of the ancient poets and critics of the Arabs, with their broad 
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understanding of the reception process: its importance and levels, the 

recipient is able to enrich the literary work, although their views did not 

take the form of modern theorizing, but their opinions are scattered here 

and there. Is it possible to collect this sporadic thought and discover a 

special Arab concept of receiving, maintaining its identity and coming 

out of the framework of subordination. That was an ambitious motive 

behind that research. 
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 مقدمة 
اهتم العرب ُمنذ قديم األزل باجلُمهور؛ ولذلك  كانوا حيتفون  بُظهور شاعر يف 

اعر،  امء امُلظلمة؛ وما كان ذلك إال إيامًنا بدور الشَّ القبيلة كاحتفائهم بُظهور َنجٍم يف السَّ

وقيمة ما يقدمه من ِشعر؛ فهو ُيرِهب األعداء يف احلرب النَّفسية، التي تنشأ قبل محل 

ُر من ال سيوف، وهو ينرش احلكمة فيسمو بعقول الناس لنيل حظ من العلم والفهم ، و حُيَقِّ

عر حياة العرب إن جاز  شأن من يستحق التَّقدير، ويرفع من يستحق التَّحقري؛ فالشِّ

التعبري،وهو مصدر معارفهم، إذ كانوا يعتربونه علاًم، والعرب يقدرون الفرق بني الُظلمة 

عر: ما هو والنُّور، وبني  أوقات سكون الريح وشدهتا، ويتأملون الطبيعة من حوهلم، والشِّ

 إال مرآة تعكس هذه الطبيعة وما يدور فيها من تفاعالت.

وبالتحديد يف جامعة  –وقد ظهرت يف العرص احلديث نظرية نقدية غربية       

ني أركان الظاهرة ُتسمى نظرية التَّلقي، والتي قد حاولت أن جتمع ب -كونستانس األملانية

فرفضت حرص املعنى يف النص فقط، ومل جتعل دور  -امُلبدع، النص، املتلقي –األدبية 

القارئ حمصوًرا يف الكشف عن املعنى، بل بناءه وإنتاجه انطالًقا من مرجعيَّات ذاتية قائمة 

 عىل فعل الفهم من لدن القارئ، وبذلك تنبذ هذه النظرية القول بأن كل معرفة حمددة

ض عنها بعالقة حوارية بني النص والقارئ، والفرق بني  سلًفا يف ذهن القارئ، وتعوِّ

 املعرفة اجلاهزة واملعرفة التي ينشدها القارئ كالفرق بني االكتشاف واالخرتاع.
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مفهوم أفق  "ياوس"من أبرز أعالم نظرية التلقي: ياوس، وأيزر، وقد طرح       

ويقصد به الفضاء الذي يتم من خالله بناء املعنى، ودور  "أفق انتظار القارئ "التوقع أو 

القارئ يف ذلك يكون من خالل التأويل األديب باعتبار النص هو الوسيط الذي يتم تلقيه، 

وذلك من خالل اكتساب  "بناء األفق اجلديد "و  "تغري األفق "وقد نبه ياوس لفكرة 

حيث تتم  ؛ود سلًفا، والعمل اجلديدوعي جديد، أي املسافة الفاصلة بني االنتظار املوج

عملية بناء املعنى وإنتاجه داخل مفهوم أفق االنتظار بتفاعل تاريخ األدب واخلربة اجلاملية 

ا  ز عىل إرشاك  "يزرآ"عند املتلقي.أمَّ فقد أسهم يف صياغة مبادئ هذه النظرية، حيث ركَّ

ات املتلقية يف بناء املعنى من خالل الوعي واإلدراك، أي القصدية؛ فالقراءة لديه نشاط  الذَّ

حه الفهم واإلدراك، وقد ابتدع  ما أسامه القارئ  "أيزر"ذايت نتاجه املعنى، الذي رشَّ

 الضمني، عوًضا عن القارئ  احلقيقي.

قد اعترب النقاد هذه النظرية واحدة من أهم املناهج النقدية احلديثة يف دراسة األدب  

 -املبدع ، النص -جديًدا ملكونات العملية اإلبداعية ونقده؛ ذلك ألهنا أضافت عنرًصا

والكشف عن أمور جوهرية عند تفسري وتأويل النَّص من خالل تركيزها عىل حمور 

أسايس وهو القارئ، ومن ثم فإنَّ هذه النظرية ُتؤسس ُبعًدا مجالًيا للنص . والغريب أن 

تلقي النظريات الغربية بثورة من الدراسات النقدية العربية ، ال شأن هلا يف كل آونة إال 

املقارنات بني الرتاث النقدي العريب، وبني اجلديد الوافد إلينا من هذه النظريات، أو 

حماوالت لتطبيق هذه النظريات عىل نصوصنا األدبية العربية قديمها وحديثها، وهي 

تناسوا  حماوالت حممودة حينام تتسم باملوضوعية، والغريب أن نقادنا العرب نسوا أو

ثمة خصوصية لكل  إنالعريب والنظريات احلديثة، ثم الفارق الزمني الكبري بني تراثنا 

ة أيضا  أدب من اآلداب عىل الرغم من التقاء الفنون العاملية يف نقاط ُمشرتكة، ولكن ثمَّ

مفاجآت يف هذا الرتاث العريق، الذي يسعى أهُله لبيان قصوره والنَّيل منه بتلك 

ر يف أعامق ذلك اخلضم الواسع من الرتاث، املقارنات ا مُلجحفة، ومع ذلك فالدارس املتبحِّ

 سيجد مالمح حضارة فكرية متفردة، تتضح تفاصيلها بالبحث املستفيض. 

عر، ويف  إن اهتامم العرب بعملية التلقي هذه، قد بدت يف احلرص عىل رواية الشِّ

، وذلك بإقامة األسواق األدبية وجمالس إعداد األجواء املناسبة لعملية اإللقاء واالستامع

عراء بعملية التَّنقيح ، إذ كانوا دائاًم ما  اخللفاء وغريها، وقد بدت أيًضا يف اهتامم الشُّ
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يفرتضون وجود مستمع أثناء عملية اإلبداع ، وهو ما كان يدفعهم إىل أقىص حاالت 

ء التي تتعلق هبذه العملية التجويد، بل وقد عربَّ الشعراء عن ذلك االهتامم، وتلك اآلرا

ِشعًرا حيمل مالمح نظرية تناوهلا النقاد القدامى بالصياغة واإلضافة والتحليل، ومما ساعد 

عىل تكامل الفكر األديب النقدي يف أغلب األحيان، أن جمموعة من النقاد كانوا يف أصلهم 

 شعراء، نمت علومهم حلد التأليف والتنظري.

عراء ومجه ورهم بكل طبقاته عىل أمهية الشعر ومدى قيمته التي يقدمها مل خيتلف الشُّ

ريض  -يستقون منه كل أنواع املعارف، قال عمر بن اخلطاب "علم"للفرد واملجتمع؛ فهو 

  .(1)"كان الشعر علم قوم، مل يكن هلم علم أصح منه":-اهلل عنه وأرضاه

امع وأحوجه إىل فكل علم حمتاج إىل "والعلم يظل بال قيمة إذا بقي قيد الصدور   السَّ

تتلو  مهمة، وهكذا جيعل ابن قتيبة قيمة علم الشعر يف مرتبة (2)"ذلك علم الدين ثم الشعر

ملا فيه من  "العلم الديني، وقد برر ذلك بمدى الفائدة التي نحصل عليها من َتعلُّم الشعر

ات واملواضع األلفاظ الغريبة واللغات املختلفة، والكالم الوحيش وأسامء الشجر والنب

 .(3)"واملياه

قد كانت العرب حترص عىل تعلم الشعر فهم بني عامل ومتعلم. يقول أبو الفضل 

يايش:  الرَّ

 طلبـــــت يومــــا مــــثال سائـــــرا

ــــدا ــــا غ ــــرء إذا م ــــري يف امل  ال خ
 

ــــعر لــــه نــــاظام   فكنــــت يف الشِّ

ـــــا  ــــم وال ُمتعلم ــــب عل  (4)ال طال

 

عر ُيورث املتعلم عذوبة يف اللسان، وف صاحَة القول، وحسنًا للُخلق، ومنطًقا يف فالشِّ

وا أوالدكم الشعر تعذب -ريض اهلل عنها وأرضاها-التفكري، لذا قالت السيدة عائشة  روُّ

 .(5)"ألسنتهم

هم الشعر يمجدوا وينجدوا "وقال عبد امللك بن مروان ملؤدب ولده:   .(6)"روِّ

، فتسمو باألخالق، فالشعر فيض من العقول احلكيمة التي تنقل جتربتها للوجود

 وتقيض يف احلُكم. يقول أبو متام:

ــاَلل   ــوال ِخ ــا درى ول  ســنها الشــعر م

ــة ــو فكاه ــه وه ــا في ــة م ــرى حكم  ُي
 

ــارُم      ــؤتى املك ــن ت ــن أي ــال م ــاة الع بغ

ُ ـوُيــرب بــام يقضــ ي وهــو ظــامل
(7) 
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 وال تنظر العرب لقائل الشعر بقدر ما تنظر إىل عقله الواضح يف ثنايا األبيات. يقول

إن النفس للشعر أحفظ، وإليه أرسع، أال ترى أن الشاعر قد يكون راعيًا  "ابن جنِّي:

ِجلًفا، فألجل قبوله، وما ُيورُده عليه من طالوته، وعذوبة مستَمعه ما ُيَصريِّ قوله ُحكاًم 

 .(8)"ُيرجُع إليه وُيقاس

ا، وهو يف والشاعر إنسان قد مرَّ بخربات وجدانية، وعقلية، ونفسية، وروحية أيًض 

قصائده خيلِّد تلك التجارب واخلربات، التي عانى يف الوصول إليها من خالل أبياته، 

وذلك هو ما ُيبقي القصائد أزمانا طويلة َيمرُّ عليها ما يمرُّ من الزمن، وهي شاهدة عىل 

 فكر صاحبها . يقول أبو متَّام:

 ولو كان يفنـى الشـعر أفنتـه مـا قـرت

ـــوِل  ــيُض الُعق ــه ف ـــت ولكنَّ  إذا انَجَل
 

 حياضــك منــه يف العصــور الذواهـــِب  

ـــت بسحـــائِب  ـــه ُأعِقب  (9)ســحائب  من

 

وقد ظلَّ َمعينًا ينهل منه الناس  "والشعر ديوان العرب، وسجل أخبارهم وأيامهم

 .(10)"لتهذيب النفوس، وصقل األذواق، وتثقيف األبناء بتجارب السابقني، ووقائعهم

األقوام وأجمادهم، وُحسن أو ُسوء أخالقهم.يقول ِدعبل فالقصائد حيز ناقل حلقائق 

 اخلُزاعي يف ذلك:

 مــــن كــــل قافيــــة حتتــــل ثاويـــــة

ــــوابر   ــــا خ ــــاس  ربن ــــأمور الن  ب
 

اِق   ــــدر راويــــة أو كــــفِّ ورَّ  يف ص

 (11)عـن لـؤم قـوٍم وعـن جمـٍد بتصــداق 

 

 حلسب، وبام أن أجماد القوم ُ لَّد يف األبيات، فهذه األبيات هي سِجلُّ املجد وا

 يقول البحرتي:

ـــــالقوايف ـــــَب ب  أيغضـــــُب أن ُيعات
 

ــُب احلســيُب   ــُد واحلس ــا املج  (12)وفيه
 

 ورشف وصيت كام يقول أبو املكارم املطهر بن حممد البرصي: والشعر هو عز  

ا ــــُت الشــــعر للســــادات عــــز   رأي
 

ـــــيتًا وارتفاعـــــا  ـــــة وص  (13)ومنقب
 

لك الكلامت املحفورة عىل إن جمد الشعراء وقبائلهم يتأتى من خالل توارث ت

 جدران الزمن من خالل تلك اللغة وذلك النظم الفريد. يقول ابن الرومي:

ـــاس واملجـــد ـــى الن ـــعر حُيي ـــراُت   أرى الشِّ ـــه عط ـــه أرواح ل ـــذي تبقي  بال
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ــد ــعر إال معاه ــوال الشِّ ــد ل ــا املج  وم
 

 (14)ومــا النــاس إال أعظـــم   َنخــراُت 
 

دًدا هلم عىل مرِّ الزمن، يقول أبو متام:نظًرا وقد كانت العرب ترى يف الشعر سؤددا جُم 

تناول هذا الفصل تلك الرتباط موضوع اإلبداع بعملية التلقي، كان من الطبعي أن ي

مة يف حياة املبدع، وهي وصول عمله بشكل جيد للجمهور، فهاهنا تكمن لذة هاملسألة امل

عر، أو قا اعر ومستمع الشِّ وحية اإلبداع، وهى أن يصل كل من الشَّ رئه إىل حلظة امُلتعة الرُّ

والنَّفسية والعقلية. والعرب قد اهتموا ُمنذ قديم األزل باجلُمهور؛ ولذا كانت حتتفي 

امء املُظلمة؛ وما كان ذلك إال إيامًنا  بُظهور شاعر يف القبيلة كاحتفائها بُظهور َنجٍم يف السَّ

اعر، وقيمة ما يقدمه من ِشعر؛ فهو ُيرِهب األ عداء يف احلرب النَّفسية، التي تنشأ بدور الشَّ

قبل محل السيوف، وهو ينرش احلكمة فيسمو بعقول الناس لنيل حظ من العلم والفهم ، و 

عر حياة العرب إن  ُر من شأن من يستحق التَّقدير، ويرفع من يستحق التَّحقري؛ فالشِّ قِّ حُيَ

العرب يقدرون الفرق بني جاز التعبري،وهو مصدر معارفهم، إذ كانوا يعتربونه علاًم، و

الُظلمة والنُّور، وبني أوقات سكون الريح وشدهتا، ويتأملون الطبيعة من حوهلم، 

عر: ما هو إال مرآة تعكس هذه الطبيعة وما يدور فيها من تفاعالت.  والشِّ

 وقد كانت العرب ترى يف الشعر سؤددا جُمدًدا هلم عىل مرِّ الزمن، يقول أبو متام: 

 املســـــاعي مل تــــزلإن القــــوايف و

ــــه فت ــــإن ألَّ ـــر ف ــــر نث ـــي جوه  ه

ــت العــرب اأُلىل ــك كان  مــن أجــل ذل

ـــــال إال إذا ـــــدهُم الُعـ ــــدُّ عنـ  وتن
 

ـــاب فريــــدا  ـــام إذا أص ـــل النظ  مث

ـــودا  ـــًدا وعق ـــان  قالئ ـــعر ك  يف الش

 يـــدعون هــــذا  ســـؤددا جمـــدودا 

ــودا ــيد قي ــَرُر القص ــا ِم ــت هل  (29)جعل

 

اعر حينام يذكر مكارم اآل خرين وأجمادهم فإن ذلك حيثهم عىل االقتداء هبا، إن الشَّ

َ وحينام يذكر عيوب املهجو فه ر املُجتمع من مَت وبذلك يصبح اهلجاء  "ِصفاته  ثُّلو ُينَفِّ

الصحيفة الرتبوية املقابلة للمديح؛ فاملديح يرسم املثالية اخلُُلقية هلذه الرتبية، واهلجاء 

 .(30)"تي ينبغي أن يتخلص منها امُلجتمعيرسم املساوئ الفردية واالجتامعية، ال

 ا سيف الدولة: يقول املتنبي ُُماطبً  

ـــوا ــعر فامتدح ــعراء الشِّ ــت للشُّ  مجيــع مـــن مــدحوا بالــذي فيكــــا  أحيي
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موا النـاس منـك املجـد واقتـدروا  وعلَّ
 

 (31)عــىل دقيــق املعــاع مــن معانيكــا

 

عراء أيًضا مهمة أخالقية كام يرى كثري من الفال سفة والنقاد، يقول عمر بن وللشُّ

 .(32)"تعلَّموا الشعر فإن فيه حماسن ُتبتَغى، ومساوئ ُتتَّقى ": -ريض اهلل عنه -اخلطاب

عُر ُيستخدم يف تعليم النشء املعارف النظرية باإلضافة لغرس الفضائل  وقد كان الشِّ

اعد العامة يس  "وهتذيب األخالق يف هذه النفوس كي ُتصبح نافعة لذاهتا وجمتمعها فهو

عىل أن يرتقوا بإنسانيتهم إىل احلال األفضل؛ ملا له من تأثري مبارش عىل السلوك اإلنساع 

 . (33)"واألخالقي

ا خيرج من نفس صاحبه، ومن عقله وكل ا عاطفي  باعتباره ُيَمثِّل حدًثا وجداني   والشعر

آة لفكر ونفس ما هي إال مردخائله النفسية والفكرية، فإن ذلك يعني أن األبيات 

، فإما هي ذات قيمة فعلية، أو جمرد تعبري عن نفس الهية عابثة، ولذلك تنبَّه صاحبها

عراء والنقاد هلذه املسألة حني استامعهم له.  الشُّ

 يقول أمحد بن يوسف الكاتب ناصًحا:

 أبا حسن عان الدراية قبل ما

عر آداب كثري فنوهنا  ففي الشِّ
 

عر الذي أنت   قائلهُ  ُتريغ من الشِّ

اك باطلـه  (34)وباطُل هلٍو إن تعنَـّ

 

عراء عر وفًقا لطباع الشُّ فذوو النفوس النبيلة حاكوا  "إذن لقد انقسمت قيمة الشِّ

الِفعال النبيلة وأعامل الُفضالء، وذوو النفوس اخلسيسة حاكوا فِعال األدنياء فأنشئوا 

 .(35)"األهاجي، بينام أنشأ اآلخرون األناشيد واملدائح

وألن النفوس ُجبَِلت عىل حمبة القيم العليا وامُلْطَلقة، خاصًة قيم اجلالل والعظمة 

والكامل والسمو األخالقي، التي تستقبلها الذات املسترشفة للرقي، فإن النقد العريب قد 

كام أن احلكمة  "ا ؛ حلثِّها عىل معايل األمور وترك َسفسافها وضع احلكمة معياًرا مجالي  

اعر ...وقد غدت احلكمة من أنجح طرق تلقني  معيار  له  حضوره يف حتديد منزلة ِشعر الشَّ

عر  .(36)"علم الشِّ

وبام أن جودة الشعر وبلوغه أعىل درجات الكامل هي أقىص طموح للشاعر، لذا فقد 

 كان حيرص عىل تبني تلك القيم من خالل أبياته يقول ابن عبد ربه:
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 ر  تنطــــــق أقالمهــــــمـومعشـــــ

ـــــا  ـــــمتلفُظه ـــــك أقالمه  يف الص
 

 بحكمـــــــة تلقنهـــــــا األعـــــــنُي  

ــــــنُ   ـــــــم ألس ــــــأن أقالمه  (37)ك

 

عر زاد يتزود به امُلسافرون يف أسفارهم؛ فهو غذاء الُعقول التي تتمتع بالفكر  والشِّ

ي الرفاء:   احلكيم املجرب، يقول الَّسَّ

ـــــــعُر ُنزهـــــــُة قـــــــاطٍن   والشِّ

 فـــــــارشب عـــــــىل رحيانــــــــه

ـــــلَّ بديعـــــٍة   ـــــم بـــــأن ك  واعل
 

حــــــال وزاد راحــــــلِ حــــــطَّ ال   رِّ

ــــــلِ   ــــــري ذاب ــــــا غ  إذ راح  غض 

 (38)ُلـــــبُّ األلبــــــاء األفاضــــــلِ  

 

 .(39)"إن من البيان لِسحرا ":  _صىل اهلل عليه وسلم –قال رسول اهلل 

عر حلكمة"وقال:  .(40)"إنَّ ِمن الشِّ

عر، إال أن البعض كان يبالغ يف حكمه عىل  وعىل الرغم من تلك النظرة الراقية للشِّ

عر، وهناك من اتسموا بالعدالة واملوضوعية يف احلكم عليه، وتقسيمه إىل نوعني الشِّ 

 منطقيني، يقول أبو العالء املعري:

 إن بعًضــــا مــــن القــــريض هــــراء  

 منـــه مـــا جيلـــُب الرباعـــة والفضـــل
 

ــــامُ   ــــه أحك ــــيئًا وبعض ــــيس ش  ل

 (41)ومنــــه مــــا جيلــــُب الربســــام

 

عُر منه ما حيمل املستمع عىل الفص ًبا من اهلذيان؛ َض ما ُيعدُّ احة، ومنه إذن فالشِّ

عر؛ نظًرا  عراء من املدينة الفاضلة، وكان يعرتض عىل الشِّ ولذلك أخرج أفالطون الشُّ

يئ يف الطبيعة البرشية بام يقدمه من نامذج ضارة فهو يزيف صورة الواقع،  "لتأثريه السَّ

 .(42)"ويقدم لنا نموذًجا مشوها له

 د العريب بام قرأه من كتب ُمرتمجة، إال أن ذلك ال يعني وبالطبع فقد تأثر النَّق

 التبعية مطلًقا. 

عر يقول: أما  "فنجد اجلرجاع يرفض أن يرد عىل هؤالء امُلغالني يف نظرهتم للشِّ

عر فُخيِّل إليهم أنه ليس فيه كثري طائل ، وأنه ليس إال ُملحة أو ُفكاهة، أو ُبكاء منزل  الشِّ

اقة أو مجل، أو إرساف قول يف مدح أو هجاء، وأنه ليس بيشء أو وصف طلل، أو نعت ن

 .(43)"متَسُّ احلاجُة إليه يف صالح دين أو دنيا
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عر، والتي جعلت اإلمام احلسن البرصي يتمثل به يف  وراح يَفنُِّد األدلة عىل قيمة الشِّ

وما ما نيس ربك  "مواعظه، باإلضافة لقول النبي صىل اهلل عليه وسلم  لكعب بن زهري

 .(44)"كان ربك نسي ا شعرا قلته

عر عند الناس فقال:  إن فيه احلق والصدق، واحلكمة  "ثم تناول وصًفا ألمهية الشِّ

وفصل اخلطاب، وأن كان جمنى ثمر العقول واأللباب، والذي قيَّد عىل الناس املعاع 

ل بني املايض والغابر، ينقل يفة، وأفادهم الفوائد اجلليلة، وترسَّ مكارم األخالق إىل  الرشَّ

اهد، حتى ُيرى به آثار  ف عن الغائب إىل الشَّ الولد عن الوالد، ويؤدي ودائع الرشَّ

املاضني، ُُملدًة يف الباقني ، وعقول األولني مردودة يف اآلخرين، وترى لكل من رام 

ف، وطلب حماسن القول والفعل مناًرا مرفوًعا منصوًبا، وه ادًيا األدب، وابتغى الرشَّ

ًداو حامد، ، وجتد فيه للنائي عن طلب املآثر، والزاهد يف اكتساب املمرشدا، وَمعلاًم مسدِّ

ًضا، وباعًثا ًفاداعًيا وحمرِّ ًفا ، وواِعًظا ، وُمثقِّ ًرا، وُمعرِّ ًضا، ومذكِّ  .(45)"، وحُمضِّ

عر عند العرب، فأشار إىل ما يميزه   وقد تناول أيًضا القلقشندي أسباب تعظيم الشِّ

عر وإْن كان له فضلة " دوات تؤثر يف الناس عىل مدار األزمان فقال:من أ اعلم أنَّ الشِّ

ده باعتدال أقسامه، وتوازن أجزائه،  حُتصيه، وميزة ال ُيشاركه فيها غريه، من حيث تفرُّ

وتساوي قوايف قصائده، مما ال يوجد يف غريه من سائر أنواع الكالم، مع بقائه عىل مرِّ 

هور، وتعاق ن القوة احلافظة الدُّ واة وأفواه النَّقلة؛ لتمكُّ ب األزمان، وتداوله عىل ألسنة الرُّ

منه بارتباط أجزائه، وتعلُّق بعضها ببعض، مع شيوعه واستفاضته، ورسعة انتشاره، وُبعد 

نعة باعتبار املدح واهلجاء، وما حُيدثه من األرحيية،  فعة والصَّ مسريه، وما ُيؤثره من الرِّ

قيقة، وما اشتمل عليه وقبوله ملا  يرد عليه من األحلان امُلطربة املؤثِّرة يف النُّفوس والطِّباع الرَّ

من شواهد اللغة، والنحو، وغريها من العلوم األدبية وما جيري جمراها، وما ُيسَتَدلُّ به 

 –صىل اهلل عليه وسلَّم  -منها يف تفسري القرآن الكريم، وكالم من ُأويت جوامع الَكلِم

نها وامُلحيط بتواريخ أيامها، وِذكر وقائعها، وسائر وكو نه ديوان العرب، وجُمتمع متكُّ

 .(46)"أحواهلا

عر هي الغاية األخالقية،  أما ُقدامة بن جعفر، فقد كان يرى أن الغاية النهائية للشِّ

ل القيم  "وذلك بتأكيد مفهوم الفضائل يف نفس امُلتلقي، وكان يرى عر يوصِّ أن الشِّ

عر ال ُيقدم الفضائل تقدي توصياًل   .(47) "اا، وإنام تقدياًم ِشعري  اًم حرفي  متميًزا ، بمعنى أن الشِّ
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عرية املؤثرة، التي تتناول القيم  وال يكون ذلك إال من خالل طريقة الصياغة الشِّ

وتقدمها بأسلوب معني يعتمد عىل إبرازها عن طريق املقارنة، أو بيان مظاهرها التي 

عر عند البعض يف تعلُّم اللغة والفصاحة وأساليب البيان، تتبدى فيها ، وتكمن أمهية الشِّ

باإلضافة لكونه ِخزانة احلكمة وُمستودع العلوم، وأنساب العرب، وأيامهم، ووقائعهم، 

 .(48)"من املصادر التي تضبط من خالهلا اللغة"وتوارخيهم، وهو أيًضا

ذوو  "كانت طبيعتهم ِشعرية؛ ألهنم وقد متيز العرب بفصاحة فطرية، وذوق عاٍل و

 .(49)"نفوس حساسة، وشعور دقيق، تقعدهم الكلمة، وتقيمهم

 وكانوا أيًضا أصحاب حافظة قوية، إذا أعجبهم البيت حفظوه، وتناقلوه، ولكن 

فَّاء ممتدًحا  ي الرَّ عر وإيامهنم بجامله وقيمته. يقول الَّسَّ  ذلك يعتمد عىل مدى تأثرهم بالشِّ

 يات:بعض األب

 وفصاحة  لو أنه ناجـى هبا

مى  لفظ  ُيريك بديُعه َحىْلُ الدُّ
 

 َسحباَن أو قسَّ الفصاحة أفحام 

ام ،طلًقـا بـا مُتبسِّ ار الرُّ  (50)ونوَّ

 

عر العجيب حر احلالل، واللفظ اجلميل  "وقد كان العرب ُيسمون الشِّ وما كان  "السِّ

حر إال لفعل وتأثري كل م عر بالسِّ نهام يف النفس اإلنسانية، وقد ربط العرب أيًضا تشبيه الشِّ

 بني تأثري الشعر واخلمر فكالمها ُمسكِر للروح ُمشعر لنفوسهم وأجسادهم باللذة واملُتعة.

عراء:  يقول أحد الشُّ

ــحر قــد أخفــى معاقــده  ببيانــه السِّ

اح منطُقـــــــــهُ   إذا أراد أدار الـــــــرَّ
 

 الفصـــل إنشـــاءَ  رِّ ـلكـــن أرانـــا لســـ  

 (51)نـــا بـــالنثر إن شـــاءَ نظـــاًم وُيطربُ 

 

عر؛ فإذا مل تتحقق املتعة فال يمكن الوصول إىل حالة  إنَّ املتعة هي أهم غايات الشِّ

التأثري يف املُتلقي، هذه املتعة متعددة اجلوانب، فأحدها يتأيت من الصورة املوسيقية 

املتلقي عىل  فهى صورة متكاملة من اإليقاع، الذي ُيساعد "املتكاملة التي تقدمها القصيدة

، إن هذا التأثري الذي حتدثه املوسيقى يف نفس (52)"تنسيق مشاعره وأحاسيسه املُشتتة 

اعر التي  املتلقي يرجع إىل حدوث حالة من التنغيم حتدثها حالة انفعال داخيل بتجربة الشَّ

ي يرى شوقي ضيف أنَّ هذه املوسيقى يف األبيات هويتقن اختيار املوسيقى املناسبة هلا، 

اعر كل نغمة يف جتربة فنية،  "وقت إنشاده، يقول: التي تؤثِّر يف العاطفة وليس صوت الشَّ
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عر حني  تؤثر يف إدراكنا، وترتفع معها نغامت عاطفية يف قلوبنا، وآية ذلك أننا نتأثَّر بالشِّ

صوتية  نقرؤه صامتني، كام نتأثَّر به حني نقرؤه ُمنشدين، ولو أنَّ تأثُّرنا به يرجع إىل موجات

رنا به حني نقرؤه يف صمٍت وهدوء  .(53) "منتظمة تنترش عىل أجسادنا َلبَُطل تأثُّ

يوجد أيًضا نوع آخر من املتعة هو: املتعة الذهنية بام تقدمه األبيات من ِحَكم 

ومواعظ ومعارف أيًضا، تلك اللذة العلمية كان ُيستفاد هبا يف تعليم النشء املعارف 

أديبهم وهتذيبهم؛ لريتقي هبم إىل احلال األفضل، وذلك بغرس ويسهم يف  ت"النظرية 

الفضائل والصناعات العملية فيهم؛ حتى يؤدوا أفعاهلا التي تقودهم إىل أن يصبحوا أفراًدا 

 . (54)"نافعني يف امُلجتمع الفاضل

عر عىل عاتقه هى التي  -نقل املعرفة  - ولعل تلك املهمة السامية التي محلها الشِّ

عت يفتحوا صفحة مل تكن  طر ألسالفهم عىل بال، وهى  "شعراء العرص العبايس أن شجَّ

عر التعليمي، الذي صاغوا فيه املعارف، والتاريخ واألمثال والقصص احليواع  صفحة الشِّ

اعر كاملؤرخ، فالتأريخ يعني ذكر األحداث كام  (55)"منظومات ولكن هذا ال يعني أنَّ الشَّ

اعر فإنه  عور، هى أما الشَّ د الشُّ يكشف عن قوانني العامل األساسية، حُياكي الطبيعة وجيسِّ

اعر أقرب إىل الفيلسوف،  "وال يمكن أن خيضع عمله األديب للتجريد وبالتَّايل يصبح الشَّ

 . (56)"وأسمى مقاًما من املؤرخ

عراء يبذلون قصارى عر بأدوات متعددة للتأثري عىل املتلقي، وقد كان الشُّ  يتمتع الشِّ

اعر؛ فهو يعرف الطرق  جهدهم يف الصياغة الفنية، فالتأثري كان عملية ُمنظمة يقوم هبا الشَّ

هبا اجلمهور، خاصة أنه إنسان يعيش معهم يف حياة واحدة، كانت العاطفة  التي يستميل

من أهم املواطن التي يعمد الشعراء إىل استاملتها وحتريكها يف اجلمهور، والصدق كان 

الكلمة إذا خرجت من "قل وقلب اجلمهور، يقول عامر بن عبد قيس:أقرب الطرق لع

 . (57)"القلب، وقعت يف القلب، وإذا خرجت من اللسان مل تتجاوز اآلذان

عر تأثريً  عىل عاطفة اإلنسان، وبالتايل يؤثر تأثرًيا مبارًشا عىل السلوك اإلنساع  اإن للشِّ

وهو الذي ُيفلح يف حتقيق إثارة انفعالية ما  "واألخالقي، ويساعد البرش أن يرتقوا بإنسانيتهم

ترى و  (58) "للعوام، تدفعهم وحتثهم بدورها عىل إيثار الِفعل اجلميل، وجتنب الفعل القبيح

ألفت الرويب أن السبب يف هذا التأثري، هو تلك الطبيعة التخييلية. إن التصوير الذي 

د انفعاالته وخرباته  يستخدمه اعر حينام جيسِّ يعترب أحد اللذات اجلاملية التي يستمتع هبا الشَّ
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املتلقي، بغض النظر عن جدلية الصدق والكذب التي نشأت حول قضية التخييل، إال أن 

مقيد يف الزمان  إعطاء املساحة للمتلقي يف الفهم والتخيل يعد متعة كبرية له، فاإلنسان

 منح أجنحة لإلنسان كي حيلِّقواملكان، وال يستطيع أن خيرج من قيدمها إال باخليال، فهو ي

اعر ويلوهنا، ويبعثيف  من أنفاسه اإلبداعية حياة كاملة،  فيها عوامل جديدة، يرسمها الشَّ

وحية التي ال حتدث بسهولة، إال  مزروعة بألوان الِفكر واجلامل، وهنا حتدث املتعة الرُّ

 ييل.باجتامع مجاليات متعددة يف العمل اإلبداعي، باإلضافة لعملية التخ

ة الفضيلة التي تتطلع إليها النفس اإلنسانية إحدى أنواع اجلامل األخالقي،  وتعترب لذِّ

عرية فإن غاية الفن أن يوجه النَّاس نحو  "تلك التي يبحث عنها يف طيَّات القصائد الشِّ

م أخالقهم ، وُيصلح عاداهتم، ويقوِّ رة تعترب هذه هى النظ . (59) "اخلري، ويبث فيهم ُكره الرشَّ

املثالية للفن بشكل عام، إال أن هذا ال ينفي وجود األفكار القبيحة، وبالتايل اللذة املبنية 

عراء ليسوا عىل طول اخلط مثاليني، فمنهم  عىل أساس من الفساد األخالقي واملعريف؛ فالشُّ

أصحاف علم وأخالق فاضلة، ومنهم أصحاب رزيلة يعمدون لرتويج الرشَّ والقبح 

عر:األخالقي، ير ؛ ويربر ذلك بقوله عن الشِّ عر جماله الرشَّ ل إذا تناو "ى األصمعي أنَّ الشِّ

وقد يكون ذلك صحيًحا  (60)"اخلري( ضعف وهتافت) املوضوعات األخالقية والدينية

عر أمهيته  ًرا  جلعل الرش جماال لذلك الفن اجلميل؛ فإذا حدث ذلك فقد الشِّ لكنه ليس مربِّ

يف ذلك  املعرفة يف إطار من اجلامل ممثاًل ، ونرش امُلثل العليا، وودوره يف تربية اجلامهري

 التشكيل اللغوي الفريد.

ليربر اإلدراك اجلاميل، الذي يصيب   "اللذة "لقد استخدم ابن طباطبا مصطلح 

املتلقي أثناء تذوقه للعمل األديب، وهو مصطلح انترش يف الكتابات الفلسفية، التي 

ث للهجرة، وقد استخدم الشعراء هذا املصطلح كثرًيا للتعبري عن انترشت يف القرن الثال

حالة االستمتاع التي يشعر هبا املتلقي حني سامعه لقصيدة مجيلة. يصف اجلرجاع الّشعر 

 فيقول:

ــــى ـــل النُّه ـــذارى يف ُحل ـــا الع  أتتن

ــ ــن البُش ــذُّ م ــٍة ـأل ــد غيب ــت بع  رى أت
 

 ر عن علـٍم وتطـوى عـىل ِسـحِر ـتنش   

ـكِر وأحسن مــن نُ    (61)عمـى ُتقاَبـُل بالشُّ
 

يرى ابن طباطبا أن اللذة ال حتدث للمتلقي إال إذا أعجب العقل بالقيمة اجلاملية 

عر عىل تغيري سلوك املتلقي، ال يمكن أن تتم دون حالة  "واملعرفية التي يقدمها فقدرة الشِّ
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عر عىل املتلقي..ومن هذه الزاوية حيقق  عر للمتلقي أثًرا إدراكية متميزة يفرضها الشِّ الشِّ

عر   –معرفي ا ال يمكن جتاهله، ويتجىل ذلك األثر فيام يقوله ابن طباطبا عن قدرة الشِّ

األشياء الكامنة يف النفوس والعقول، وإظهار ما يكمن يف الضامئر  عىل اقتناص –الصادق 

من العلوم،  منها، وما يصاحب ذلك من أثر يتجىلَّ يف ابتهاج النَّفس النتفاعها من اخلفي

 .(62)"بانكشاف غطاء الفهم "أو ما يسميه ابن طباطبا

عر يف تلك اللذة الدائمة واملتجددة عرب الزمن، لذة مطلقة  وهكذا تكمن أمهية الشِّ

تبدأ من جمرد االستمتاع املوسيقي، الذي حيرك الوجدان، ثم لذة اإلدراك واملعرفة، 

تحليق يف سامء اخليال والصدق واجلامل والسعادة الروحية التي حتدث لإلنسان وقت ال

عر يشتمل عىل  املطلق، وإذا كان كل نوع من أنواع الفن، يمثل متعة مجالية خاصة، فإن الشِّ

عر، ووسائل تأثريه عىل املتلقي؛  كل أنواع االستمتاع؛ ملا يسمح به تعدد أدوات الشِّ

عر معينًا ال ينفد، ينهل م نه العرب يف كل زمان ولذلك كان من الطبعي أن يظل الشِّ

ومكان، يستخدمونه يف هتذيب النفوس واألخالق، وصقل األذواق، واالستفادة من 

جتارب السابقني ووقائعهم، وفهم وسائل بياهنم وبالغتهم، ومعرفة التقاليد الفنية 

ف حممود احلسيني املريس  واألدبية يف أشعارهم، والتعرف عىل معجم فصاحتهم.ُيعرِّ

اعر عن  "مهمته فيقول: الّشعر من خالل إنه فن، بل أسمى الفنون مجيًعا، يعربِّ فيه الشَّ

ل العواطف واالنفعاالت  ة تثري اللذة، وتوصِّ شعوره يف حماوالت منه خللق أشكال سارَّ

امعني  . (63)"إىل القارئني والسَّ

عر جيِّدً  ى ، وعىل ذلك فإن هذه اللذة ال حتدث دائاًم، وإذا حدثت  فهاليس كل الشِّ

بالرضورة، إال أنَّ االختالف لفة فاللذة الناجتة عنها ُمتلفة فام دامت األشعار ُمت ،"متفاوتة

إىل عملية التوافق التي تتم بني نوع املتلقي وحالته، ونوع القصيدة  -يف النهاية -مردود

 .(64)"التي ُيؤثرها وكيفياهتا

عر دوًرا حموري   اعر هو الذي  حيمي قبيلته  ا يف حياة العرب؛ فقد كانلقد لعب الشِّ الشَّ

ا، ويدافع عن مساوئها، هيجو ويدافع عنها، وقد كان رجل الصحافة الذي ينرش حماسنه

عر نصرًيا لدين اإلسالم، ءأعدا ها، ويمدح سياستها، ويف العرص اإلسالمي كان الشِّ

اعهم، فهو وقد كان مصدر لذهتم واستمت -صىل اهلل عليه وسلَّم –وُمدافًعا عن نبيه الكريم

فنهم الوحيد وعلمهم الوحيد، كانوا يقاسون احلياة ومتاعبها، ثم جيمعهم الليل يف حالة 
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من السمر، والتحدث واالستامع واملدارسة والتأمل. علموه أوالدهم للتهذيب، وحفظ 

األنساب، واملحافظة عىل فصاحة اللسان ونطق البيان. ومنذ العرص األموي حني بدأت 

عر املتدفق؛ للمحافظة عىل اللغة وفهم ما الُعجمة تتَّسب  إىل ألسنة العرب جلئوا لنهر الشِّ

عر بأنه أعظم حضارات  ف الشِّ استغلق من احلديث والقرآن.. فليست هناك مبالغة إذا عرِّ

 العرب الفنية.

بيئة العرب كانت تتمتع بمستويات ُمتلفة من عملية التلقي؛  تلف باختالف 

عورية. عند كل فرد من أفراد اجلُمهورالفكر، والذوق، والثقاف فكل سامع  "ة، واحلالة الشُّ

قل، وُمعارشة النُّصوص،  ن لديه بالفطرة ، والتعلُّم والصَّ له ذوقه اخلاص الذي تكوَّ

وتلقيها، والتنازع يف األشعر حمك  ينبئ عن مدى تباين تلقينا للنصوص، فام جيده هذا 

النفيس واالرتياح، قد ال يكون كذلك مع متلقٍّ  املتلقي يف شعر هذا الشاعر من األثر

 .(65)"آخر

 التلقي النقدي:
اعر يصطدم بطبقة العامة التي ال جُتيد فهم شعره باملستوى الذي يشعر فيه  وألن الشَّ

جيعل أال  بتكار؛ فهو لذلك ُيرصُّ عىل بالتقدير نتيجة معاناته اإلبداعية، وجهوده يف اال

عة للُصدفة، التي كثرًيا ما هُتينه، وإنام كان هييئ اجلو املناسب عملية التلقي عملية خاض

ف واٍع، يرتيض  مني مشهود هلم، ويف حضور مُجهور مثقَّ لعملية نقدية جادة من خالل حُمكِّ

م، توسيع لرقعة التَّلقي، وحتريض  "ُحكمه وفهمه اعر احُلكِّ فاستقبال النَّص من لدن الشَّ

 .(66)"عليه بإرصار

ي عىل قواعد عامة وتقاليد توصيل،وقد اتفق  اعر واملتلقِّ فرضتها  كل من الشَّ

اإلبالُغ، واإلفهاُم، واإليضاُح، والصدُق الواقعي " الظروف.هذه القواعد هي:

عر عراء، والنُّقاد يرون أهنم األوىل بفهم (67)"للشِّ عر أمُر فيه جدل بني الشُّ وعملية فهم الشِّ

عر، وتقدير اجليد والردئ م وجدنا رواة العلم يغلطون  "نه، يقول ابن سالَّم اجلُمحي:الشِّ

عر إال أهُله عر، وال يضبط الشِّ  .(68)"يف الشِّ

عر عند ابن سالَّم :     كسائر أصناف العلم به صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم  "فالشِّ

 (69)"نثقفه اللسامنها ما ُتثقفه اليد، ومنها ما يوالصناعات، منها ما تثقفه األذن ، و

 :ملصنوع وتقويمه، يقول ابن سالَّموالصناعة ال ُيدركها إال اخلبري هبا الذي يستطيع تقييم ا
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من ذلك اللؤلؤ والياقوت، ال تعرفه بصفة وال وزن دون املعاينة ممن ُيبرصه، ومن ذلك "

مٍس، وال طِراز وال وسٍم، وال  اجلهبذة بالدينار والدرهم ال تعرف جودهتا بلوٍن وال

 .(70) "ة، ويعرفه الناقد عند املعاينة، فيعرف هبرجها وزائفها، وستوقها وُمفَرغهانعص

 يقول أبو العتاهية: ؛والعلم أحد أهم األسلحة التي جيب أن يتسلَّح هبا الناقد

 لكــــــلِّ داٍء دواُء عنــــــد عاملـــــــه
 

اء   .(71)مــن مل يكــن عامًلــا مل يــدِر مــا الــدَّ
 

عراء  بعض الوقت بأمهية النقاد، إال أن ُجلَّ كالم النقاد وعىل الرغم من اعرتاف الشُّ

عر؛ ولذلك حيتاج إىل  يذهب يف اجتاه واحد، جيعل النقد كعلم منفرد عن علم الشِّ

عر كان ُيدرك بقوله، لكان من يقول  "ُمتخصص فيه، يقول املرزوقي: ولو أن نقد الشِّ

عر من العلامء أشعر الناس، ويكشف هذا أنه قد يميز ال عر من ال يقوله، ويقول الشِّ شِّ

عر اجليد من ال يعرف نقده  .(72)"الشِّ

وللناقد خربة وبصرية جتعله يعرف مواضع االستحسان فيذكرها، ومواضع النقيصة 

 فيجربها، قال الشاعر:

 مـــا يتســـاوى مـــن الكـــالم عـــىل اآل

عــــــر كالدراهـــــــم ال  وإنـــــام الشِّ
 

 ذان مصـــــــــنوعه وساَذُجــــــــــهُ  

ــــاد   ــــد النَّقَّ ــــوُز عن ــــهجي  .(73)زابَُج
 

ولقد تنبهت ُمعظُم النَّظريات النقدية إىل أمهية الوعي الذايت للُجمهور، ولكنَّ نظرية 

االستقبال تدور حول هذا املفصل دون غريه من أجزاء العملية اإلبداعية؛ فقد اهتمت 

 "بالقارئ، ومدى قدرته عىل التذوق من خالل خربته الثقافية وجهده املعريف اخلاص

ن القارئ الفائق الذي يستطيع فك شفرات النص، وملء فجواته إذا يمكن القول وعىل ه

التي ُوِضَعت فيه قصدا، مما يعني أن النظريات املعارصة يف القراءة والتلقي تنظر نظرة 

جديدة إىل العمل الذي يقوم به الناقد، وقد تساوي بينه وبني املتلقني، فاخلربة احلقيقية هي 

ا، إذ يتساوى الطرفان يف مقدار اجلهد املبذول لتذوق ا كان أم متلقيًا عادي  قارئ ناقدً خربة ال

 .(74)" يف تذوق النَّصا ومهام  فإن العامل الثقايف ُيعدُّ جوهري  النَّص، وعىل هذا 

وقد سبق للناقد العريب القديم االهتامم باملتلقي، حتى إنه جعله مقياًسا لرباعة 

اعر، أو إخفاقه، بل را ح ألبعد من ذلك، فجعل من املُتلقي جواز مرور لالعرتاف الشَّ

عراء مُلراعاة اجلُمهور، واالهتامم بردود أفعاهلم، يقول  بكون املرء شاعًرا أم ال؛ لذا دعا الشُّ
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ناعة، وُتنَسب إىل  "اجلاحظ: هذا األدب، فقرضَت قصيدًة، فإن أردت أن تتكلَّف هذه الصِّ

الًة، فإياك أن تدعوك ثقتك بنفسك، أو يدعوك عجبك ت ُخطبًة، أو ألَّفت رسأو حربَّ 

عيه، ولكن اعرضه عىل العلامء يف عرض رسائل أو أشعار،  بثمرة عقلك إىل أن تنتحله وتدَّ

ُج إليه، ورأيت من يطلبه ويستحسنه  أو خطب، فإن رأيت األسامع ُتصغي له، والعيون حُتدِّ

عرفانتحله، ويرى ابن طباطبا أن فساد الطَّبع َمدعا فمن  "ة  للخطأ العرويض يف صناعة الشِّ

صحَّ طبعه وذوقه مل حيتج إىل االستعانة بالعروض التي هي ميزانه، ومن اضطرب عليه 

الذوق مل يستغن تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض واحلَذق به، حتى ُتعترب معرفته 

 .(75)"املستفادة كالطبع الذي ال تكّلف فيه

عر بتوسيع دائرة العلم واملعرفة بشتى أدوات الصناعة، وهنا دعوة إلتقان صناعة ال شِّ

عراء فوجدت األسامع عنه منرصفة ، والقلوب  وكانت تلك املعرفة مدعاة للفخر بني الشُّ

الهية، فُخذ يف غري هذه الصناعة، واجعل رائدك الذي ال يكذبك حرصهم عليه أو 

 .(76)"زهدهم فيه

معايرًيا لعملية النظم بحيث تعترب ُمالفتها و اعدوقد َخلقت ظروف عملية التلقي قو

عر كام يقول ابن طباطبا كالم  منظوم، بائن  عن املنثور، الذي يستعملُه  "مصدًرا للذم، فالشِّ

يقول  (77)"الناس يف ُُماطباهتم، بام ُخصَّ به من النظم الذي إن ُعِدَل عن جهته جَمَّتُه األسامعُ 

 ا صفة ُغالم له:اخلالدي ممتدًح 

ــــر وي ع ــــرف الشِّ ـــل ع ــــرفتيمث  مع

ــــريض و ــــرييف الق اوص ــــارزَّ  ن دين
 

 )م(

 وهـــــو عـــــىل أن يزيـــــد جُمتهـــــدُ 

قـــــــاق منتقـــــــدُ    (78)املعــــــاع الدِّ

 

ر قابل  لإلضافة، عن طريق توسيع دائرة العلم.  عر متطوِّ ومن هنا يبدو أن العلم بالشِّ

عراء بقوة، خاصًة إذا نمَ  ت موهبتهم بمزيد من والنقد أحد الفنون التي تظهر عند الشُّ

 الثقافة واملعرفة.

عر وعيوبه ال تقل أمهية ، عن معرفة حماسنه؛ ألن معرفة  قد كانت معرفة مساوئ الشِّ

واعلم أنه ال يعرف اجليِّد من جيهل الردئ ،  "الردئ تؤدي لتجنبه، يقول املرزوقي:

َطة ، كام عرفت املحاسن امُلرتضاة أن يكون اللفظ ..كوالواجب أن تعرف املقابح املتسخَّ

كون فيه زيادة تفسد تُمستعمال يف املعنى املطلوب..أو ا أو غري مستقيم، أو ال يكون وحشي  
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املعنى، أو ُنقصان، أو ال يكون بني أجزاء البيت التئام، أو معيبة يف نفسها، أو يكون يف 

ا ليس يف العادة الَقْسم أو التقابل، أو يف التفسري فساد، أو يف املعنى تناقض وخروج إىل م

والطبع، أو يكون الوصف غري الئق باملوصوف ، أو يكون يف البيت حشو ال طائل فيه، 

له لك تأملك مُجَل املحاسن وتفصيلها، وتتبعك ما يضادها وينافيها،  إىل غري ذلك مما حُيصِّ

 .(79)"وهذا هنيِّ قريب

عدُّ من املؤهالت التي ومعرفة تلك املقابح والقدرة عىل الفصل بني اجليد والردئ ، تُ 

ولسَت ُتعدُّ من جهابذة الكالم، ونقاد  "جيب سلوكها ملعرفة علم النقد، يقول اجلرجاع:

عر حتى متيِّز بني أصنافه وأقسامه، وحتيط علاًم برتبه ومنازله، فتفصل بني الَّسق  الشِّ

ق بني املُشرتك، والغصب، وبني اإلغارة واالختالس، وتعر ف اإلملام من املالحظة، وتفرِّ

ق فيه، واملبتذل الذي ليس أحد  أوىل به، وبني املختص الذي  الذي ال جيوز ادعاء الَّسَّ

 .  (80)"حازه املبتدئ فملكه 

اعر  وقد تكون هذه املواصفات التي طرحها اجلرجاع هي احلدُّ الفاصل بني الشَّ

ام أنه ليس كل ناقد شاعر، ولكن العرب كانت تعرف أن والناقد فليس كل شاعر ناقد، وك

عراء مؤهلون للنقد أكثر من غريهم، خاصًة وأهنم يعرفون أن القدرة عىل التذوق  الشُّ

فكل خربة مجالية ُمهيأة  "اجلاميل كامنة يف كل شخص، وهذه القدرة قابلة للنمو والزيادة

 .(81)"خلربة جديدة، أي كل كشف جديد متهيد لكشف آخر

عراء أصحاب ذوق مجايل  فطري، حيث  ن عملية اإلبداع يف ذاهتا تفرتض إوالشُّ

ب قصائده يف املرحلة الثانية من حالة اإلبداع، فإن  اعر هيذِّ عملية النقد، ومن ثمَّ فإن الشَّ

عر تتضمن مرحلة اإلهلام والالوعي؛ فهناك مرحلة واعية تالية لإلبداع،  كانت صناعة الشِّ

ففي األوىل يعربِّ عن جتربة حالت يف كيانه، ويف الثانية حياول تقدير  "العقل مرحلة يتسيدها

ما أفرغ من التجربة يف النص املبدع، والعمالن ُمتلفان، أوهلام إحساس وخيال ونشاط 

 .(83)"مؤلف، واآلخر فكر وقياس

اعر امُلتميز دائام ما يكون يف حالة عدم رضا عن عمله، فهو دائم النظر في ه، والشَّ

ل أبياته بام يرتضيه طبعه من البالغة، وما يرتضيه  حياول أن حيذف، وأن يضيف، وجُيمِّ

وعىل مقدار جودة  "ذوقه الفكري الذي اكتسبه من خالل سامع األشعار وحفظها

 .(83)"املحفوظ أو املسموع تكون جودة االستعامل من بعده، ثم إجادة امللكة من بعدها
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عراء؛ فهم إىل جانب وهنا تكمن تلك اإلشارة الل طيفة التي محلها القدر إىل الشُّ

 إبداعهم نقاد  ألنفسهم يتخللون صفوف اجلُمهور، ويمثلون أحد أهم طبقاته.

اعر  وبام أن الناقد الذي يستمتع بقصيدة أو حيكم عليها، ال خيتلف يف الظاهر عن الشَّ

قبًحا، أو ينفعل به، هذا ، أو فكالمها يلمس مجااًل  "نفسه حينام يقف عند العمل األديب

ره له، وذاك يقدِّ  .(84)"يسجِّ

ولذلك فإن عملية النَّقد حتتاج لبذل اجلهد من النَّاقد بقدر يعادل تقريًبا املعاناة التي 

اعر أثناء عملية اإلبداع ا يف صلته ا استهالكي  فلم يعد دور املتلقي دوًرا سلبي   "يعيشها الشَّ

ص استجابة عفوية، ُتريِض تعطشه اجلاميل، وُتشبع فيه نزوعه بالنص، ومل تعد استجابته للن

إىل التلقي الشخيص املمعن يف كثافته وفرديته يف آن واحد، بل أصبح هذا القارئ ُمشارًكا 

ته، مؤثرة يف النصوص  ل استجابته للنص نسيج املوقف النقدي بُرمَّ يف ُصنِع النص. ُتشكِّ

ل وجدان امُلبدع والقارئ مًعاالقادمة؛ ألن عمليات التلقي املستمر   .(85)"تشكِّ

فالناقد الناجح هو الذي يستطيع أن يكون صاحب قدرة ذوقية وحسية جيدة، 

اعر يف جمال اإلحساس، وخيرج من ذلك  ويستطيع أن حييا التجربة، ويدخل منطقة الشَّ

ضوًحا بمرحلة الفهم والتفكري والقياس. واحلقيقة إن تلك املرحلة بدأت أن تكون أكثر و

يف املستويات التالية للنقد الذوقي عند العامة، خاصًة وأن األدب أجرب عملية النقد عىل 

ر األدب البد أن يتبعه تطور يف احلُكم عليه،  "التطور بشكل مصاحب أو تاٍل له فتطوُّ

اء الذين يقرءونه ويتمتعون به، ثم حياولون  سواء عند األدباء الذين ينتجونه، أم عند القرَّ

 .(86)"ديره وتقويمهتق

عر ذوقي ا، بدأ النقد ذوقي ا غري مبني عىل قواعد؛ وذلك بطبيعة البيئة،  وكام بدأ الشِّ

ا النقد  وظروف احلياة بكلِّ تفاصيلها الثقافية التي تعتمد عىل الفطرة كأساس للمعرفة. أمَّ

قت معارفهم و عراء، وتعمَّ ثقافاهتم، وبدء املنهجي، فلم يتكون إال بعد أن نام عقل الشُّ

عر بينهم؛ إذ أن وضع القواعد حيتاج إىل عقٍل راٍق، أو عقٍل  وضع قواعد لصناعة الشِّ

 .(87)"متفلسف، حُيسُن تصنيف األشياء وتبويبها

اعر إنسان متطور  وال شكَّ أن عقل اإلنسان يف تطور مستمر عىل مرِّ العصور، والشَّ

عراء بتطور الزمن وتغريه، وقد بدأ النقد عىل أيد ذوقي ا جزئي ا ُمَِّسًفا يف  "ي الشُّ

 .(88)"التعميم
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د للشاعر والناقد أن خُيِضعا  أما النقد املنهجي، فقد جاء بعد نمو الفكر الذي مهَّ

ر العلم  عراء، وعامة الناس، جاءت مرحلة تطوُّ ذوقهام لنظر العقل. وبعد مرحلة الشُّ

 -سواء يف العرص األموي أو العبايس –وظهور النحو بني علامء اللغة، مل خيتلف فكرهم 

 "فقد كان مههم األول هو مجع الشواهد اللغوية والنحوية، وقد كان نقدهم ذوقي ا أيًضا 

أي ليس للنقد عندهم قواعد حمددة، بل هو موكول إىل الذوق، والذوق يتبع املزاج لطافًة 

 الذوق إالّ اضطرب، وكثر وإغراًقا، وما وكل أمر العلم إىل وكثافًة، وجيري معه اعتدااًل 

 .(89)"االفرتاق فيه، أمل تر أنك تؤثر اليشء اآلن ومتقته بعد حني

قادت  "وعىل الرغم من عيوب تلك الطبقة، إال أن التاريخ األديب مل ينكر أهنا

لكن الشعراء كانوا يف ِخالف مع نقد  (90)"احلركتني العلمية واألدبية قيادة ِخصبة باهرة

لون ذلك عىل سوء فهمهم للشعر، وعدم تقديره كثري من هؤالء  النقاد؛ ولذلك كانوا ُيعوِّ

 تقديًرا جيًِّدا، يقول البحرتي:

ــيلَّ نحــت القــوايف مــن  مقاطعهــا ع

ـــــإذا حماســـــني الال ــــــهائ  ئ أدلُّ ب
 

 فــــهم البقــــرُ تأن  هلـــم ومــــا عـــيلَّ  

ــذرُ   ــف أعت ــيلِّ كي ــويب فق ــت ذن  (91)كان

 

ويشكو  ،اعية عن حماولة إفهام هؤالء الذين ينتقدونهفالبحرتي يكتفي باملعاناة اإلبد

ابن عبد ربه من بعض الذين ال يفهمون اللغة ، وكأهنم من الَعجم، ال يدركون ماذا يقول؛ 

 فتأملَّ لضياع ِشعره بينهم، يقول:

ـــعِر يف ُبلـــٍه جراِمَقـــةٍ   يـــا ضـــيعة الشِّ
 

ــالُق   ــؤم أخ ــنهم يف الل ــاهبت م  (92)تش
 

عراء ع عر، وبالتايل سوء تقديره عند النقاد  قد نشأ ويرى بعض الشُّ ملية عدم فهم الشِّ

عر وقواعدها، يقول عيل بن حممد الشمشاطي:  من عدم الفهم لصناعة الشِّ

ـــِه  ـــالقريِض ورثِّ ـــَك ب ـــراك جهل  أغ

ـــــًة      ـــــا مبثوثـ ــــراُه عقارًب ــــظ  ت  لف
    

ـــٍب عَطـــاِط   ـــى انتحـــاك بمخل  حت

ـــراُه غـــريك جـــوهَر األســـفاِط   (93)وي

 

ة  لعدم معرفته بفنون النَّقد ، يقول:وي ومي أبا ُقرَّ  نتقد ابن الرُّ

عَر وال يْعرفهُ   ينتقُد الشِّ
 

 (94) أكثر من قوله هذا النمْط   
 

وقد اعرتف اجلاحظ ببعض جوانب الُقصور عند النقاد بشكل موضوعي ُمنِصف، 

واة األشعار إال كل شعر ومل أر غاية النحويني إال كل ِشعٍر فيه إغراب، ومل أر غاية ر "قال

فيه غريب، أو معنى صعب حيتاج إىل االستخراج، ومل أر غاية رواة األخبار إال كل شعر 
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ال يقفون  إال عىل األلفاظ  -فقد طالت مشاهديت هلم -فيه الشاهد واملثل، ورأيت عامتهم

باجة الكريمة، امُلتخرية، واملعاع امُلنتخبة، وعىل األلفاظ العذبة واملخارج السهلة، والدي

بك اجليِّد، وعىل كل كالم له ماء ورونق، وعىل املعاع،  وعىل الطبع املتمكن، وعىل السَّ

التي إذا صارت يف الصدور عمرهتا وأصلحتها من الفساد القديم، وفتحت للسان باب 

 .(95)"البالغة، ودلَّت األقالم عىل مدافن األلفاظ، وأشارت إىل ِحسان املعاع

أن هؤالء اللغويني، والنحويني ال جييدون النقد، لكن هناك فئة قد  ويرى اجلاحظ

ورأيت البرص هبذا اجلوهر من الكالم يف رواة الكتاب أعم، وعىل  "متيزت بذلك يقول:

اق األشعار أظهر عراء وليس ضدهم، بل إنه يرى (96)"ألسنة ُحذَّ إذن فاجلاحظ يف صف الشُّ

 األوىل به، يقول:أن احلاذقني منهم ماهرون بالنقد وهم 

عر فيام يتصل " واحلق أن اجلمهور، وكثرًيا من املتعلمني يف كل عرص متطلعون إىل الشِّ

عر ؛ لعلمهم أهنم رجاله، وأنه نتاج جتارهبم ومعاناهتم، فهو بضاعتهم،  باحلكم عىل الشِّ

وهم لذلك البد أن يكونوا أقدر عىل فهمه ، وتذوقه، واحلُكم عليه، ويف رأهيم إنه 

 .(97)"ناعتهم التي ال جُييد صنعها غريهمص

عراء عبارة عن إشارات ذكي ة بليغة، وقد وقد كانت املالحظات العابرة هلؤالء الشُّ

عراء عىل النقد كوهنم عىل صلة تعترب معياًرا نقدي   ا بالغ األمهية. ومن أحد أسباب قدرة الشُّ

اعر كالتاجر، وصاحب البضائع ، فهو عىل معرفة دائمة ومستمرة بكل  دائمة به، فالشَّ

عر أو أسباب نفورهم منه  "جديد من آراء اجلمهور فيام خيص مواصفات إقباهلم عىل الشِّ

وصلته الوثيقة هذه باجلمهور والنقاد، قد تقفه عىل تيارات النقد وأزياء األذواق املعارصة 

نتاجه تأثرًيا مبارًشا ، له، وما ُينفق لدى ِعلية القوم من أفانني القول. وقد يؤثر هذا كله يف 

أو غري مبرش، فإن كان متعدد املواهب، أو كانت له مع موهبته الفنية موهبة نقدية، فقد 

جتد هذه املوهبة من وقوفه عىل تيارات النقد ومذاهبه، وأفانينه ينبهها ويشحذها ، ويعدها 

 .(98)"للحكم والتقدير

 

 التلقي البالغي:
عراء واعرتافه بأهنم ماهرون يف النقد، فإنه أشار وعىل الرغم من مساندة اجلاحظ ل لشُّ

عراء عليه؛ مما جيعلهم موضع انتقاد النُّقاد يقول: فال تثق يف  "إىل عدم قدرة بعض الشُّ
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كالمك برأي نفسك، فإع ربام رأيت الرجل متامسًكا وفوق املتامسك، حتى إذا صار إىل 

 .(99)"تهافًتا وفوق املتهافترأيه يف ِشعره، ويف كالمه ، ويف ابنه، رأيته م

عىل أية حال فإن تلك النظرة املوضوعية من اجلاحظ قد أصلحت من نظرة خلف 

فقد قال قائل األمحر املتحيزة متاًما إلثبات قدرة اللغوي الناقد عىل غريه من الناس، 

إذا سمعُت أنا بالشعر أستحسنُه، فام أبايل ما قلت فيه وأصحابك، قال: إذا " :خللف

اُف: إنه ردئ فهل ينفعك استحسانك إياهأخ  .(100)"ذت درمًها فاستحسنتُه، فقال لك الرصَّ

وهنا يظهر تفضيل خلف للعلم عىل الذوق بشكل عام، وهو أمر خُيالف املنطق، 

الذي يشهد ببالغة العرب وفصاحتهم وقدرهتم الفطرية عىل النقد والفهم والتحليل، مما 

 للغويني والشعراء فقط.مل يسمح باقتصار النقد  عىل ا

 "وقد أيد ابن سالم الرأي القائل بقدرة العلامء عىل النقد أكثر من غريهم ، يقول:

 .(101)"وإن كثرة املدارسة لتعدي عىل العلم به؛ فكذلك الشعر، يعلمه أهل العلم به

ارسة والفهم ، وليس األمر مرشوًطا  إذن فالنقد حيتاج إىل عامل ُيكدُّ ذهنه يف الدِّ

مجرد املعرفة اللغوية، أو النحوية. إن املسألة بني املتلقي والشاعر تقوم عىل الفهم ب

عر وفهمه تعود إىل اإلدراك وبالطبع  واإلفهام كام يقول اجلاحظ، فالقدرة عىل حتليل الشِّ

اعر الواحد  عر، بل كتعدد حاالت الشَّ عراء عىل الشِّ فإن اإلدراك متعدد كتعدد قدرة الشُّ

فاألدب ِمرآة لنفس صاحبه، وهو ِمرآة لعرصه وبيئته، كلام عظم  "ة النظم؛ أثناء عملي

حظه من اجلودة واإلتقان، وهو بحكم هذا متغري متطور، قابل للتجديد... ومتفاوت 

 .(102)"بطبعه يف احلظ من اجلودة والرداءة 

ه وليس التفاوت يف حاالت اجلودة والرداءة عائًدا عىل النفس وحدها، بل إىل فكر

 (103)"فشعر الرجل قطعة من كالمه، وظنه قطعة من علمه، واختياره قطعة من عقله "أيًضا

والعقل متفاوت بني البرش يف مستويات الذكاء، والفهم، والعلم، كام أن النفس متأرجحة 

بني حاالهتا االنفعالية، وعدم استقرارها عىل حال واحدة من اهلدوء، والقدرة عىل 

 االستيعاب.

 مهور العام:تلقي اجل
عراء، تتفاوت عقول النقاد بني حني وآخر، وبني قصيدة  وكام تتفاوت عقول الشُّ
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عراء من تضارب اآلراء فيام يرو جيدا من قصائدهم،  نهوأخرى، ولذلك يعاع بعض الشُّ

، بحكم أهنم الناقد األول للقصيدة التي قد بذلوا فيها جهًدا، من حيث اإلبداع والتثقيف،

ما تكون قصائدهم  واضحة املعاع كوضوح الشمس املضيئة، وذلك ملا   ولذلك كثريا

لك  ما أثار عجب دمون بمن ينتقد هذه القصائد ، وذُبذل فيها من جمهود، ومع ذلك يصط

 أحد هؤالء وهو املتنبي، يقول:

 فهــــاِم يشء  الُ فلــــيس يصــــحُّ يف ا
 

ــــل    ــــاُر إىل دلي ــــاج النه  (104)إذا احت
 

 باجلهالء، فإذا ما عابوا ِشعره، فهو يعترب ذلك شهادة ويصف املتنبي هؤالء 

 فضل له، يقول:

ــــهم    ـــة كل ـــل اجلاهلي ـــال أه ـــا ن  م

 وإذا أتتـــك مـــذمتي مـــن نـــاقٍص 
       

ــُل   ــحري بابِ ــمعت بس ــعري وال س  ِش

 (105)الشــهادُة يل بأنـــي فـــاضل ىفهــ

 

حر، وال  عار، وأرقُّ منلناقصون ِشعره مع أنه أجود األشفهكذا يعيب اجلهالء ا السِّ

اًم:فهم فنون حيدث ذلك إال لعدم  فاء هاجًيا متهكِّ ي الرَّ عر، يقول الَّسَّ  الشِّ

ـــدها ـــعر ينق ـــون الش ـــارف  بفن  وع

ــــهُ  ف ـــا يكلِّ ـــه يوًم ـــذكاء ب ـــاف ال  ط

فـــــه ــــا ُيكلِّ ـــــه يوًم ــــو أن صاحب  ل
 

 نقــــَد الصــــيارفة األوراق والــــذهبا 

ـــ  ـــاد ُيض ـــاـفك ــــوابه اللهب  ِرُم يف أث

ــ ــال إذا م ــل اجلب ـــاثق ُه تعب ــدَّ  (106)ـا ع

 

عراء لتفسريات النقاد اخلاطئة  ويعدُّ اجلهل هو السبب األوضح يف كل انتقادات الشُّ

ألشعارهم، وتزداد صفة اجلهل للحد ،الذي جعل مروان بن أيب حفصة يصف هؤالء 

اجلهالء بالبعري التي حيمل عليها الرجل زاده ومتاعه، لكنها ال تدري ماذا وضع فوق 

 هام طال الزمن:ظهرها م

  زوامـــل لألشـــعار ال ِعلـــم عنـــدهمُ 

ــــدا  ـــا غ ـــدري إذا م ـــا ي ـــُرَك م  َلَعم
        

ـــــاعِر   ـــــم األبـ ـــــا إال كعل  بجيده

ـــر ـــا يف الغرائ ـــاقه أو راح م  (107)بأوس

 

عراء، إذ  هرة، إىل إكانت جمالس اخللفاء كعبة أغلب الشُّ هنم من خالهلا يطلبون الشُّ

فاء أن هذه املجالس كانت متتلئ بذكر جانب ما ينالونه من املال، و ي الرَّ قد الحظ الَّسَّ

عراء، وقصائدهم أكثر من ذكرها حماسنهم، يقول:  عيوب الشُّ
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 أمـــا القـــريض فـــام حتظـــى حماســـنه

 وربمــــا ظلـــم الدينــــار ناقـــــدهُ 

ــت     ــد رحل ـــر ق ع ــب الشِّ ــأنني بنجي  ك
 

 عنـــد امللـــوك كـــام حتظــــى معائبــــُه 

ــن صــاحبُ  ــاه ضوب احلس ــد كس  هوق

 (108)رف األعـىل نجائبُــهـعنهم إىل الشـ

 

ي أن استعداد الناقد لعملية التلقي جيب أن يتميز باملوضوعية  فيبدو من كالم الَّسَّ

واالعتدال، بام أن النقد يعني ذكر املحاسن والعيوب، فال جيب أن يكون قرار الناقد 

ي أيًضا إىل اختالف نق ًها نحو طرف دون آخر، ويشري الَّسَّ د الناقد بني وقت وآخر موجَّ

م األهواء يف هذه العملية، يقول عاتبًا ألحد  اعر، وهو ما ينطق باجلور، وحتكُّ عىل نفس الشَّ

 النقاد:

ـــارقه ـــوًدا مش ـــك يل س ـــاد رأي  وع

ـــاحبُه      ـــت س ـــروٍد أن ـــعر ويش ب  الشِّ
 

ــــهُ   ــــا مغارُب ــــدُه ِبيًض ــــُت أعه  وكن

 (109)فهــــاًم ودرُّ عقــــوٍد أنــــت ثاقبــــه

 

يف عملية النَّقد أمر قد اعرتف به اآلمدي يف موازنته بني أيب متام ودخول امليول 

والبحرتي، وقد جاء ذلك من خالل تربيراته التي ذكرها يف تفضيل املتلقي لواحد منهام 

به، يممن يفضل سهل الكالم وقر -أدام اهلل سالمتك –فإن كنت  "دون اآلخر، يقول:

بك، وحسن اللفظ، وكثرة ا ملاء والرونق، فالبحرتي أشعر عندك ضورة، وُيؤثر صحة السَّ

وإْن كنت متيل إىل الصنعة، واملعاع الغامضة، التي ُتستخرج بالغوص والفكرة، وال تلوي 

 .(110)"عىل ما سوى ذلك، فأبو متام أشعر عندك ال حمالة

 التلقي الفلسفي:
، وقد فاضل أيًضا يف تلقي املتخصصني من أهل البالغة، والنقاد، والكتاب 

عراء والفالسفة، وأهل املعاع، فقال: ووجدهتم وقع التفضيل بينهم من ُشعراء "والشُّ

ل البحرتي، ونسبه إىل حالوة اللفظ ،  اجلاهلية واإلسالم، واملتأخرين، وذلك مليل من فضَّ

ة العبارة، وقرب امل ، وانكشاف ىتأوُحسن الّتخلص، ووضع الكالم يف مواضعه،وصحَّ

ل أبا املعنى، وهم الكتاب  عراء املطبوعون، وأهل البالغة، وميل من فضَّ واألعراب والشُّ

متام، ونسبه إىل ُغموض املعاع، ودقتها، وكثرة ما يورده مما حيتاج إىل استنباط، ورشح 

نعة، ومن يميل إىل التدقيق  عراء وأصحاب الصُّ واستخراج، وهؤالء أهل املعاع، والشُّ

 .(111)"وفلسفي الكالم
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باع اهلوى اء املُعتدلون من النقاد يعرتفون باحتاملية الغلوِّ يف الرأي، أو وقد كان هؤال تِّ

القاهر اجلرجاع يستعرض أربع وى، وسطحية الفهم، لذلك نجد عبدوسطحية اهل

ارجع  "ُخطوات، خيطوها الناقد قبل النظر يف مواضع االستحسان، أو خالفها، يقول:

ز يف الرأي، ثم انظر هل جتد فكرتك، واشحذ بصريتك، وأحسن التأمل، و دع عنك التجوُّ

فا  .(112)"الستحساهنم ومحدهم وثنائهم ُمنرَْصَ

ة، وقد يراه اوعىل الناقد  عر موئل احتامالٍت ِعدَّ تباع هذه اخلطوات مع اإليامن بأن الشِّ

امعون بأوجه نظر ُمتلفة، وُمتعددة، تفرضها الُدربة ورياضة الكالم وغريها  اء والسَّ القرَّ

ن القدرات، التي يتميز هبا كلُّ ناقد عن اآلخر، والتي تساعد يف اكتشاف الظاهر من م

معنى النص، واآلخر املتواري خلف الكلامت واألسلوب والفكرة. وصحيح أن عقل 

الناقد  خيتلف عن عقل املتلقي العادي ، وبالتايل فإن له مستوى أفضل يف الفهم، لكن 

 .(113)"؛ ألن االختالفات قائمة بني القراء نقاًدا وغري نقاداملشكلة ال تنتهي عند هذا احلد

اعر يف املتلقي، ال يتم إال عرب مساحة من التوافق مع رغباته  "واحلقيقة إن تأثري الشَّ

ومرجع ذلك إىل أن حركات النفس الباطنة ومشاعرها وظالهلا ال حرص هلا، وإذا كان 

عر تعبرًيا عن وقع احلياة والكون عىل  اعر، وكان هذا الوقع يثري فيه ماالشِّ ال  نفس الشَّ

حُيىص من األحاسيس، واملشاعر، والذكريات، واآلمال، واملخاوف، والرؤى، واألحالم، 

عر، نجدنا وقد اختلجت  ل ذلك يف شعره فإننا حني نأخذ بدورنا يف قراءة هذا الشِّ ويسجِّ

ُيطلق علينا من ألفاظه  فينا هذه اخللجات، وترادفت عليها أشتات من داخلنا، وكأنه

ك اخللجات الكامنة فينا  .(114)"ومعانيه، ما حيرِّ

عر ال يكون ُمنفصاًل  عنه، ولكنه يقرأه من خالل مشاعره،  والناقد حينام يقرأ الشِّ

وأحاسيسه، ومن أجل ذلك يكثر فيه التأويل؛ ألن كل ناقد يعرب برأيه من خالل صدى 

طالَب برِش بن هواجس وخواطر، وهلذا السبب  القصيدة يف نفسه، وما أثارته فيه من

 .(115)"مة بني الكالم وأحوال السامعني ونفسياهتمءباملال "امُلعتِمر

 "، فإن العامل االجتامعي ال يقل أمهية عنهذا كان العامل النفيس عنرًصا مهام  وإ

مل ونقصد بالعامل االجتامعي األساس النفيس، الذي ُيساعد اجلمهور عىل تقبُّل الع

فاملتلقي يكون يف حالتني أثناء  (116)"األديب والتفاعل معه، أو رفضه، أو االنفصال عنه

ا معه؛ لتطابق حالته وفكره وخرباته االستامع إىل العمل األديب: األوىل أن يكون متجاوبً 
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مع ما يسمعه من أبيات، وبذلك حتدث  له حالة التأثر واإلعجاب والدهشة، والثانية: 

، "بخيبة االنتظار"األديب مناقًضا لتوقع املتلقي فيخيب ظنه، وهذا ما ُيعرف يكون العمل 

وينبغي أن تعرف أقدار املعاع، فتوازن بينها  ". يقول أبو هالل العسكري:"أو خيبة األفق

وبني أقدار امُلستمعني، وبني أقدار احلاالت؛ فتجعل لكلِّ طبقة كالًما، ولكلِّ حاٍل مقاًما، 

م أق  (117)دار املعاع عىل أقدار املقامات، وأقدار املستمعني عىل أقدار احلاالتحتى تقسِّ

 "واعلم أنَّ املنفعة مع موافقة احلال، وما جيب لكلِّ مقاٍم من املقال.

االعتدال يف النقد أمر ال يأيت حمض الصدفة، إنام هو  ىإنَّ حفاظ املتلقي عىل مستو

م نتيجة جمهود يبذله يف حماوالت الفهم وال تحليل، وقراءة ما وراء األبيات، ثم يف تفهُّ

اعر ومستواه الفنِّي، الذي ال يثبت عند حد  فال يوجد شاعر أشمل لإلحسان  "عقلية الشَّ

بدَّ  واإلصابة، والتنقيح واإلجادة شعره أمجع، بل قلام جتد ذلك يف القصيدة الواحدة، وال

 حال، وال يدوم يف األحوال عىل لكل صانع من فرتة واخلاطر ال تستمر به األوقات عىل

 .(118)"هنج

وإذا كان عىل املتلقي فهم حالة التذبذب يف اإلبداع بني حني وحني، فعىل املبدع 

احرتام فكر املتلقي، ودوره الذي يقوم به؛ فهو إىل جانب حتليله وفهمه للقصيدة، يقوم 

 متام وابن الرومي  بمأل الفراغات، وتوقُّع الناقص وتقديره، يقارن طه حسني بني أيب

ا يبلغ بقصيدته املئات من األبيات، بن الرومي فشاعر  ُمطيل ومطيل جد  أما ا "فيقول :

اعرين اعرين يف إطالة القصيدة مصدره واضح جد   وهذا االختالف بني الشَّ ا، وهو أنَّ الشَّ

أدق، يف  عبارةوإن اتَّفقا يف الغوص عىل املعاع، فهام خيتلفان يف مقدار هذا الغوص، أو ب

ا أبو متام فهو يبحث عن املعنى يفمقدار البسط  والتفصيل   املعاع، التي يظفران هبا، أمَّ

ًطا، ال ُيطيل فيه وال ُيَّسف، بل  وجيدُّ يف التامسه، ويظفر به، ويعرضه عليك عرًضا متوسِّ

مل ُيتمه  ، يستطيع أن ُيتمَّ مايف نفسه يشء من االحرتام لك واالعرتاف بأنَّ لك عقاًل 

ح طه ُحسني سبب اإلطالة عند ابن الرومي فيقول: (119)"هو هو يميض مع أيب متَّام  "ويوضِّ

طلبه حتى يبلغ املعنى اجليِّد، فإذا ظفر هبذا  عىل املعاع والتَّفتيش واجلد ىف يف الغوص

أن الناس من  املعنى ساء ظنُّه بالناس يف األدب، كام يسوء ظنُّه هبم يف احلياة، فكام أنه يعتقد

وال شك أن املتلقي  (120)"الذكاء ليس بحيث ُيمكنه من أن يطمئن إليهم يف فهم املعاع

 يتفهم كلتي الطريقتني، وأنَّ بعضهم يتقبَّل إحدامها، وال يتقبَّل األخرى.
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وكام يتغري مستوى اإلبداع يف القصيدة الواحدة كذلك فإنه يتغري، ويتطور بُميِض 

عراء يف العرص اجلاهيل واألموي بجزالة األلفاظ، ورصانة اللغة، ثم فقد اهتم ا الزمن، لشُّ

استمر ذلك االهتامم يف العرص العبايس إال أن فِكر اإلنسان املتغري الذي بدأ ينفتح عىل 

الثقافات املختلفة، وهيتم بالتعليم، قد خلق مستًو جديًدا من مستويات التلقي سواء عند 

قد كانت عادة أهل  "د وصل اهتامم العرب بالتعليم حتى أنهالعامة أو عند النقاد، وق

أن  يبدأ الناشئون فيها  -لعهد أيب العالء -العراق والبالد التي غلبت فيها اللغة العربية 

بدرس علوم اللسان والدين، حتى إذا بلغوا من ذلك ما أرادوا سام من شاء منهم إىل 

 .(121)"درس ما أحب من العلوم العقلية والفلسفية

واكب ذلك نمو مذهب البديع الذي بدأ منذ العرص اجلاهيل، لكنه ازداد وانترش عىل 

والكالم البديع إنام هو استعارة الكلمة ليشء مل ُيعرف هبا من يشء قد ُعرف  "يد أيب متام

هبا.. ومن البديع أيًضا التجنيس واملطابقة، وقد سبق إليهام املتقدمون، ومل يبتكرها 

 .(221)"املحدثون

عر  عراء، وأصحاب املعاع، الذين اعتربوا الشِّ وهكذا ظهر النقاد من الفالسفة والشُّ

أداة من أدوات املنطق، وليس أداة للتعليم فقط، وبذلك كان هناك خطان متوازيان من 

النقاد، أوهلام: من الرواة واللغويني الذين ال يتصلون بالثقافة احلديثة، وبالتايل كرهوا 

عر، وثانيهام من التجديد  و رفضوه، ولكنهم متسكوا بالقديم ، وكل ما اتصل بعمود الشِّ

 أصحاب املعاع والفلسفة، والثقافة احلديثة عن القديم.

وهكذا مل يعد امُلتلقي أسرًيا لألفكار القديمة، ولكن تفتحت أمامه طرق االختيار، 

مع العريب عملية التعدد ينتقي منها ما يناسب فكره، وُيريض وجدانه. وقد تقبَّل املجت

عر، وانترص أصحاب املعاع ملنطق حبهم  بُّوا القديم بحبهم لعمود الشِّ
هذه، فجهر حُمِ

 للفلسفة.

 اخلامتة:
تعترب نظرية التلقي من أحدث النظريات النقدية الغربية، التي ذاع صيتها يف اآلونة 

ريب القديم، وإن كان ذلك االهتامم األخرية، إال أن تلك النظرية مل يغفلها الشعر والنقد الع

مل يكن يف شكل نظرية من املمكن أن جتدها بني ضفتي كتاب، ولكن املتلقي كان اهلم 

األول عند الشعراء والنقاد العرب يف العصور القديمة، وهو ال يغفل دور الشعر يف حياة 
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والنقد. وقد شهد الفرد واملجتمع، ومن ثم كان يتفاعل مع ما يلقى إليه بالتحليل والفهم 

املجتمع العريب مستويات متعددة من التلقي؛ فقد تنوع اجلمهور القديم حيث احتوى عىل 

فئات متعددة: العوام واملثقفون، والنقاد واألدباء واللغويون...ومل يقف دور املتلقي عند 

ام حدِّ االستامع، وإنام إلكامل النص والتحليل والنقد، وهكذا شهدت العصور القديمة ب

 يتميز به العقل العريب من اهلوامش.
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 اهلوامش:  

 24ابن سالم اجلُمحي ، طبقات فحول الشعراء، ص (1)

 .24ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص (2)

 .24املرجع السابق، ص (3)

 .121، ص1ياقوت احلموي، معجم األدباء،ج (4)

 124، ص 6ابن عبد ربه، العقد الفريد،ج (5)

 .124املرجع السابق، ص (6)

 .53واع، زهر اآلداب، صالقري (7)

 21ابن جني، اخلصائص، ص (8)

 . 54الصويل، أخبار أيب متام، ص (9)

 .15عبد اجلبار املطلبي، الشعراء نقادا، ص (10)

 خوابر: خرباء.  105دعبل اخلزاعي، ديوانه، ص  (11)

 .259البحرتي، ديوانه، ص (12)

 .27أبو منصور الثعالبي ، يتيمة الدهر، ص (13)

 .59-58القريواع، زهر اآلداب، ص (14)

 24سالم اجلُمحي ، طبقات فحول الشعراء، صابن  (15)

 .24ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص (16)

 .24املرجع السابق، صـ (17)

 ، ص.1ياقوت احلموي، معجم األدباء،ج (18)

 124، ص 6ابن عبد ربه، العقد الفريد،ج (19)

 .124املرجع السابق، ص (20)

 .53القريواع، زهر اآلداب، ص (21)

 .216بن جني، اخلصائص، ص (22)
 

 . 54م، صالصويل، أخبار أيب متا (23)

 .15عبد اجلبار املطلبي، الشعراء نقادا، ص (24)

 .  105دعبل اخلزاعي، ديوانه، ص  (25)

 .259البحرتي، ديوانه، ص (26)

 .27أبو منصور الثعالبي، يتيمة الدهر، ص (27)

 .59-58القريواع، زهر اآلداب، ص (28)

ابق، ص (29) ة : وهي إحكام الفتل. : تند   .58املرجع السَّ  تنفرد وترشد ، املِرُر:  مجع ِمرَّ
 

 

 .167شوقي ضيف، تاريخ األدب العريب) العرص العبايس األول(، ص (30)

 61، املتنبي، ديوانه، ص224 -223املعري، ُمعجز أمحد،ص (31)
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 .58القريواع، زهر اآلداب، ص (32)

 .137ألفت الرويب، نظرية الشعر عند الفالسفة، ص (33)

 .373املرزباع، املوشح، ص (34)

 .63أرسطوطاليس، فن الشعر، ص (35)

 . 80معيارية اجلامل(،صبغداد بردادي، مقالة) (36)

 .16ابن عبد ربه، ديوانه، ص (37)

 .359الَّسي الرفاء، ديوانه، ص (38)

 .95،ص3البخاري، صحيح البخاري،ج (39)

 .39القريواع، زهر اآلداب، ص (40)

 بالُُسيانية ورم يف الصدر يورث اهلذيان. :االربسام.، 233،ص2و العالء املعري، ُمعجز أمحد، ج (41)

 .8فؤاد زكريا، مجهورية أفالطون، ص (42)
 

 

 .8عبد القاهر اجلرجاع،دالئل اإلعجاز، ص (43)

ابق ، ص (44)  .17املرجع السَّ

 .125جابر عصفور، مفهوم الشعر،ص (45)

 .125املرجع السابق، ص (46)
 

 .6العسكري، ديوان املعاع، ص (47)

 6، ص1جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة، ج (48)

: قيس بن ساعدة أس.  400الَّسي الرفاء، ديوانه، ص (49) قف نجران وقد سحبان: أحد خطباء العرب، ُقسٌّ

 اشتهر بفصاحته يف اخلطابة.

 ..329القلقشندي، صبح األعشى، ص (50)

 .53عز الدين إسامعيل، التفسري النفيس لألدب، ص (51)
 

 .151شوقي ضيف، يف النَّقد األديب، ص (52)

عر عند الفالسفة املسلمني، ص (53) ويب، نظرية الشِّ  .137ألفت الرُّ

 .5ل ( ، صشوقي ضيف، تاريخ األدب العريب) العرص العبايس األو (54)

 .70جابر عصفور، الصورة الفنية، ص (55)

 .29، ص4اجلاحظ، البيان والتبيني، ج (56)

عر عند الفالسفة املسلمني، ص (57) ويب، نظرية الشِّ  .137ألفت الرُّ
 

 

 .15كروتشه، فلسفة الفن، ص (58)

 .37إحسان عبَّاس، تاريخ النقد األديب، ص (59)

 .86اجلرجاع، ديوانه، ص (60)

عر، ص (61)  .54جابر عصفور، مفهوم الشِّ

عر، صحم (62)  .19مود احلسيني املريس، مفهوم الشِّ

عر، ص (63)  .75جابر عصفور، مفهوم الشِّ



 سلوى متوىل حمسب إمساعيل
 

 

 

 235عمر بن طرية، مقال )جدلية اإلبداع(، ص (64)

 .236املرجع السابق،ص  (65)

 .236املرجع السابق، ص (66)

 .60ابن سالَّم اجُلمحي، طبقات فحول الشعراء،ص (67)

 .5املرجع السابق،ص (68)

والصحاح من الدنانري والدراهم.، ستوق: إذا كان من ثالث نقد الزيوف  :اجلهبذة. 5املرجع السابق، ص (69)

 املُفرغ: املُصمت. طبقات ُيرد  ويطرح،

 .11أبو العتاهية، ديوانه، ص (70)
 

 

 .14املرزوقي، رشح ديوان احلامسة، ص (71)

 .358املرزباع، املوشح، ص (72)

 .53حممد املبارك، استقبال النَّص، ص (73)

 . 103، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج (74)
 

 

 .103، ص1جع السابق،جاملر (75)

 .8ابن طباطبا، عيار الشعر، ص (76)

ابق ، ص (77)  .8املرجع السَّ

 .62عبد القاهر اجلرجاع، دالئل اإلعجاز،ص (78)

 .183عيل بن عبد العزيز اجلرجاع، الوساطة، ص (79)
 

 .183املرجع السابق، الوساطة، ص (80)

 مصطفى سويف، األسس النفسية، ص)ل(. (81)

 .4عبد اجلبار املطلبي، الشعراء نقاًدا، ص (82)

 .406ابن خلدون، مقدمة بن خلدون، ص (83)

 .64عز الدين إسامعيل، األسس النفسية للنقد، ص (84)
 

 

 .2عبد النارص حسني، نظرية التلقي، ص (85)

 .41شوقي ضيف، النقد، ص (86)

 .12املرجع السابق، ص (87)

 . 17حممد مندور، النقد املنهجي، ص (88)

 .89طه حسني، جتديد ذكرى أيب العالء، ص (89)

 .108العرص العبايس األول(، ص شوقي ضيف، تاريخ األدب العريب) (90)
 

 

 

 .51، 50.، أبو بكر الصويل، أخبار أيب متام،ص955، 2البحرتي، ديوانه، ج (91)

. اجلرامقة: قوم من العجم نزلوا باملوصل يف أوائل اإلسالم، ويريد الشاعر 116ابن عبد ربه، ديوانه، ص (92)

 للجود.وصف املخاطبني بالُعجمة جماًزا لعدم حتركهم للشعر، وال انبعاثهم 

عَطاط: األسد الشجاع، واجلسيم الشديد   ،األسفاط: ما يعبى فيه .  313الَّسي الرفاء، ديوانه، ص (93)

 الطِّيب، وهو من أدوات النساء.
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ومي، ديوانه، ج (94)  .313، ص2ابن الرُّ

 .24، ص4اجلاحظ، البيان والتبيني، ج (95)

 .8، ص4املرجع السابق، ج (96)
 

 

 .8عبد اجلبار املطلبي، الشعراء نقاًدا، ص (97)

 .11املرجع السابق، ص (98)

 .204، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج (99)

 .7ابن سالَّم اجلُمحي، طبقات فحول الشعراء، ص (100)

 .7-6املرجع السابق، ص (101)

 .31-30طه حسني، يف األدب اجلاهيل، ص (102)

 .77، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج (103)

 .291، ص3أبو العالء املعري، معجز أمحد، ج (104)

 .285، ص2املرجع السابق، ج (105)

 .105لَّسي الرفاء، ديوانه، صا (106)
 

 

 

 .         31مروان بن أيب حفصة ، ديوانه، ص (107)

  :مجع زاملة: وهي البعري حيمل عليه الرجل زاده ومتاعه. األوساق: مجع َوْسق: وهو اامِحلالزوامل . 

  :مجع ِغرارة: وهو اجلولق.الغرائر 

ائب: مفردها النجيبة: وهي الناقة نفيسه، النجنجائبه: نجيب الشعر : . 5الَّسي الرفاء، ديوانه، ص (108)

 الكريمة.

 .5املرجع السابق، ص (109)

 .5، ص1اآلمدي، املوازنة، ج (110)
 

 .4، ص1، جاملرجع السابق (111)

 .22اجلرجاع، أرسار البالغة،ص (112)

 .76حممد املبارك، استقبال النص، ص (113)

 .137شوقي ضيف، يف النقد األديب، ص (114)

 .154(،صشوقي ضيف، تاريخ األدب العريب) العرص العبايس الثاع  (115)
 

 .74حممد املبارك، استقبال النص عند العرب، ص (116)

 .135أبو هالل العسكري، الصناعتني، ص (117)

 .415اجلرجاع، الوساطة، ص (118)

 .134طه حسني، من حديث الشعر والنثر، ص (119)

 .134املرجع السابق، ص (120)

 .115طه حسني، جتديد ذكرى أيب العالء، ص (121)

 .2ابن املعتز، البديع، ص (122)
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 املصادر واملراجع

 :العربية املصادر أوًلا:

، ُعنى بتحقيقه ورشحه والتعليق عليه: حسن كامل الصرييف، دار "ديوانه  "البحرتي: 

 م.1963، 3املعارف، ط

، مؤسسة زاد للنرش "صحيح البخاري  "البخاري )أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل(: 

 م2012هـ ،1434،  1والتوزيع، ط

 :اجلرجاين )أبو احلسن عيل بن عبد العزيز(

،حتقيق ورشح: حممد أبو الفضل     إبراهيم ، عيل "الوساطة بني املتنبي وخصومه  "-1

 م.1966هـ،1386حممد البجاوي ،مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه،

ديوانه ،  أرشف عليه وراجعه: إبراهيم صالح ،مجع وحتقيق ودراسة: سميح  -2   

 م.2003هـ ، 1424،   1إبراهيم صالح، دار البشائر)دمشق،  سوريا(، ط

فاء ي الرَّ تقديم: كرم البستاع،  "ديوانه  ")أبو احلسن الَّسي أمحد الَّسي الكندي(: الَّسَّ

 م.1996،  1مراجعة: ناهد جرب، دار صادر )بريوت(، ط

أخبار أيب متَّام، حققه وعلق عليه: خليل حممود :  الصويل )أبو بكر حممد بن حييي( 

م له: أمحد أمني: دار اآلفاق عساكر، حممد عبده غرام، نظري  اإلسالم اهلندي، قدَّ

 م.1980هـ ، 1400،  3اجلديدة )بريوت( ، ط

هـ، 1340،  دار الكتب املرصية، "صبح األعشى "أبو العباس أمحد القلقشندى :

 م.1922

 م.1976هـ، 1406،  دار بريوت للطباعة والنرش،  "ديوانه  "أبو العتاهية : 

 ابن عبد ربه: 

اية، مؤسسة الرسالة، ط"ديوانه" -1    ، 1، حتقيق ورشح: حممد رضوان الدَّ

 م.1979هـ، 1299

،  حتقيق: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية )بريوت،  لبنان(، "العقد الفريد " –2   

 م.1983هـ ، 1404، 1ط
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حممد ، حتقيق ورشح: عبد اهلل السالم "البيان والتبيني  "أبو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ : 

 م.1998هـ، 1418،  7هارون،مكتبة اخلانجي )القاهرة(،  ط

، حتقيق:  عبد اهلل حممد "مقدمة بن خلدون  "عبد الرمحن بن حممد بن خلدون: 

 م.2004هـ ، 1425،  1الدرويش، ط

 :عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين 

دع )القاهرة(، ، قرأه وعلَّق عليه: حممود حممد شاكر، مطبعة امل"أرسار البالغة  "  -1

 م.1991هـ، 1412دار املدع )جدة(،  

، قرأه وعلق عليه: حممود حممد شاكر، مكتبة "دالئل اإلعجاز  " -2

 م.1984هـ،1404اخلانجي)القاهرة(، مطبعة املدع )السعودية(، 

،حتقيق ودراسة: عبد "رشح ديوان أيب الطيب املتنبي )ُمعجز أمحد("أبو العالء املعري: 

 م.1992هـ، 1413،  2دار املعارف، ط  املجيد جاد،

،  علق عليه وكتب "رشح ديوان احلامسة أليب متَّام "أبو عيل بن حممد بن احلسن املرزوقي:

حواشيه: فريد الشيخ، ووضع فهارسه العامة: إبراهيم شمس الدين، دار 

 م2003هـ، 1424،  1الكتب العلمية )بريوت ،  لبنان(، ط

،  حتقيق: حممد عيل النجار، دار الكتب املرصية،  "اخلصائص  "ي : أبو الفتح عثامن بن ِجنِّ 

 م.1952هـ ، 1371

،  4،  حتقيق:أمحد صقر، دار املعارف، ط "املوازنة  "أبو القاسم بن برش اآلمدي :

 م.1982

، حتقيق/ مفيد قميحة، حممد أمني الصناوي، دار "الشعر والشعراء  "ابن قتيبة الدينوري: 

 م.2000هـ، 1421،  1)بريوت،  لبنان(، طالكتب العلمية

 م.1983هـ، 1403، دار بريوت للطباعة والنرش، "ديوانه  "املتنبي :

، قرأه وعلَّق عليه:حممود حممد شاكر،  "طبقات فحول الشعراء   "حممد بن سالَّم اجلُمحي:

ة(،   م.1980هـ، 1400دار املدع)جدَّ

،  رشح وحتقيق: عباس عبد الساتر، مراجعة: "عيار الشعر  "حممد بن َطباطِبا العلوي : 

 م.2005هـ ، 1426، 2نعيم زرزور، دار الكتب العلمية )بريوت،  لبنان(، ط
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، اعتنى بنرشه وتعليق املقدمة: اغناطيوس كراتشقوفيسكى، مكتبة "البديع"ابن املعتز: 

 م.1979هـ ، 1399،  2املثنى ) بغداد (، ط

، رشح "يتيمة الدهر يف حماسن أهل العرص  "لنيسابوري: أبو منصور عبد امللك الثعالبي ا

 م.1983هـ ، 1403،  1وحتقيق: مفيد قميحة،  دار الكتب العلمية )لبنان(، ط

 أبو هالل العسكري:

، رشحه وضبط نصه: أمحد حسن بسج،دار الكتب "ديوان املعاع  " -1

 م.1994هـ ، 1414،  1بنان(،طل –العلمية)بريوت 

، حتقيق: عيل حممد البجاوي، حممد أبو الفضل ")الكتابة والشعر(  الصناعتني " -2

 م.1952هـ، 1،1371إبراهيم،  دار إحياء الكتب العربية، ط
 

 :العربية املراجع ثانًيا:

ويب:  عر عند الفالسفة املسلمني)من الكندي حتى ابن رشد(  "ُألفت كامل الرُّ ، "نظرية الشِّ

 م.1983،  1ت، لبنان(، طدار التنوير للطباعة والنرش)بريو

 جابر عصفور:

، املركز الثقايف "الصورة الفنية )يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب(  " -1

 م.1992،  3العريب)بريوت(، ط

عراء )دراسة يف الرتاث النقدي(  " -2 ، اهليئة املرصية العامة للكتاب، "مفهوم الشُّ

 م.1995،  5ط

 م.1911،  دار اهلالل، "ية تاريخ آداب لغة عرب "ُجورجي زيدان: 

 :شوقي ضيف

 م.1966،  13، دار املعارف، ط"تاريخ األدب العريب )العرص العبايس األول(" -1

 م. 1954،  5، دار املعارف، ط"النَّقد  " -2

 م.1962،  9،  دار املعارف،ط"يف النقد األديب  " -3

 طه حسني:

 م.2004، 12،  دار املعارف، ط"ِمن حديث الشعر والنَّثر " -1

 م.1963،   6، ط"جتديد ذكرى أيب العالء " -2



  والنَّقد العربي الَقديم التَّلقي يف الشِّعر
 

 

، 2، عصمي للنرش والتوزيع، ط"الشعراء نقاًدا  "عبد اجلبار يوسف املطلبى : 

 م.1999

 عز الدين إسامعيل:

 م.1969،   4، َمكتبة غريب، ط"التفسري النفيس لألدب  " -1

 م1974، 3، دار الفكر العريب،ط"األُسس اجلاملية للنقد العريب  " -2

املعارف، -، دار "األسس النفسية لإلبداع الفني )يف الشعر خاصة(  "صطفى السويف: م

 م. 1996،  4ط

 املرتمجة: ثالًثا: املراجع

عر "أرسطوطاليس: ، ترمجة وحتقيق: عبد الرمحن بدوي، مكتبة النهضة  "يف الشَّ

 م.1953املرصية،

ي الدرويب، املركز الثقايف ، ترمجة وتقديم: سام"املُجِمل يف فلسفة الفن "ب. كروتشه: 

 م.2009، 1العريب) بريوت والدار البيضاء(، ط

 م.2004، دار الوفاء للطباعة والنرش )اإلسكندرية(، "مُجهورية أفالطون "فؤاد زكريا: 

 الدوريات:رابًعا: 

عري يف النقد األديب "بغداد بردادي:   ، جملة النقد األديب للدراسات "معيارية اجلامل الشِّ

،  2014بية واللغوية، جامعة سيدي بلعباس )اجلزائر(، العدد )الثَّالث(، )األد

 (م.2015

عر اجلاهيل نموذًجا(  "عمر بن طرية:  ، جامعة قاصدي "جدلية اإلبداع والتَّلقي )الشِّ

 م.2012، مارس 13مرباح ورقلة )اجلزائر(، جملة األثر،  العدد

 

 




