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ملخ�ص البحث
حياول هذا البحث تتبع األحكام النقدية املعيارية والوصفية يف املجالس األدبية

والشعرية ،وحتليلها وصفيا ،ودراسة قضاياها النقدية ومعاجلتها اإلجرائية ،عىل وفق
املنطلقات املنهجية التي حكمت اآلراء النقدية املتوافرة يف املجالس الشعرية حمل

الدراسة  .وقد مثلت املجالس الشعرية واألدبية جانبا مهام من الدرس النقدي العريب
القديم ،وحفلت بكثري من اآلراء النقدية وقضاياها الفنية ،السيام التي ختص الشعر

وعملية اإلبداع الشعرية ،وما تبعها من قضايا تتعلق به ،من مثل  :قضية الرسقات
الشعرية ،واالنتحال ،والتأثر بالقران ،ووصف عملية الكتابة الشعرية ،والطبقات

الشعرية ،وغريها من القضايا النقدية التي حفلت هبا املجالس الشعرية يف هذه
الدراسة  .وقد وجد الباحث أن اغلب القضايا النقدية يف هذه املجالس مثلت اجلانب

املعياري ،وحتى التي مثلت اجلانب الوصفي منها مل ختل من تقييم معياري معلل .كام
إن األحكام املعيارية كانت أحكاما اصطالحية ،تعتمد املصطلح النقدي يف إصدار

أحكامها ،يف حني مثل الرشح والتعليل السمة األساسية لألحكام الوصفية .
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األحكام النقدية يف املجالس الشعرية

Abstract
This research is trying to follow the provisions of cash normative
and descriptive councils in literary and poetic,descriptive analysis.
The study of monetary issues and address procedural، on the
premises in accordance with the methodology that ruled views
cash available in the councils of poetry under study. The research
represented boards of poetry and literary important aspect of the
lesson Arab monetary old، and full of a lot of critical opinions
and issues of art، especially those belonging to the hair and the
creative process of poetry، and the subsequent issues related
to it، such as: the issue of thefts noodles، plagiarism، and the
vulnerability of the Koran، and the description puppet writing
poetry، and poetry classes، and other monetary issues، which
was full of poetry by councils in this study. The research found
that most of the monetary issues in these councils represented
the normative side، and even that represented the descriptive
side which did not disturb the reasoned assessment standard.
As the provisions of the standard provisions were idiomatic،
depends term cash in the issuance of its provisions، while such
explanation and reasoning basic characteristic of the provisions
of the metadata.
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املقدمة
مدخل عام (املدونة واملنهج والإجراء).

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خري املرسلني وعىل اله وصحبه

أمجعني.

أما بعد:

يظل النقد العريب القديم نصا قابال للقراءة والتحليل واالستكشاف ،ذلك إن هذا

النص التصوري اإلبداعي يمثل اإلسهام التقنيني التنظريي والتطبيقي العميل للعقل

العريب ،عىل مستوى تشكل النظرية النقدية العاملية ،التي بداها أفالطون((( ومن بعده

أرسطو((( ،يف النقد اليوناين القديم ،وحاول العرب اإلسهام فيهام بأثر من فكر أرسطو

أو من أدبياهتم اخلاصة ،القائمة عىل تصوراهتم الذاتية النابعة من دراستهم وحتليلهم
للنص الشعري ،ومن ثم النص القرآين بعد نزوله عليهم .

لقد اخرتت مدونة أدبية متثل جانبا من الرتاث النقدي العريب القديم ،واعني هبا

((( افالطون  428( Platoق.م –  347ق.م) فيلسوف يوناين يعد مع أستاذه سقراط وتلميذه
أرسطو ،واضعي األسس الفلسفية للثقافة الغربية  .معظم مؤلفاته حماورات ،عالج فيها موضوعات
خمتلفة كالرياضيات ،والسياسة ،والرتبية ،واشهر حماوراته :كتاب اجلمهورية  .ينظر :معجم أعالم
املورد ،د .منري البعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت – لبنان ،ط ،1ت 1992م ،ص.60 :
((( أرسطو طاليس  322 – 384( Aristotleق.م) فيلسوف يوناين ،وتلميذ أفالطون ،وواحد
من كبار املفكرين ،انسحب اثره عىل كبار املفكرين اللذين اتوا بعده اىل العرص احلديث ،تغطي
كتاباته جماالت عدة منها :الفلسفة ،الشعر ،املرسح ،املنطق ،من اهم كتبه :ما وراء الطبيعة ،املنطق،
اخلطابة ،الشعر  .ينظر :املصدر ذاته ،ص. 53 :
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مدونة املجالس األدبية الشعرية ،متمثلة بكتاب (جمالس شعراء العرب) للكاتب :حممد

املرصي ،الذي مجع فيه املؤلف حوارات أدبية نقدية جرت يف جمالس متنوعة شعرية يف
اغلبها ،حوت يف تفاصيلها كثريا من األحكام النقدية والقضايا األدبية ،والتي تشكل
بمجملها صورة استعراضية منتقاة لتاريخ النقد العريب القديم ،من خالل شكل معريف

أديب يتمثل باحلوار األديب النقدي الذي تتضمنه هذه املجالس  .وسبب اختياري هلذه
املدونة يتمثل يف كوهنا مجعت معظم املحاورات الشعرية التي وردت يف التاريخ الثقايف

العريب القديم ،ومن ثم يمكن للباحث من خالل حتليل الكتاب اخلروج باستنتاجات

موضوعية إىل حد كبري عن املجالس الشعرية ،الن الكتاب ضم اغلبها مما يمكن من
تعميم النتائج عىل كل املجالس األدبية والشعرية التي وردت أو مل ترد يف هذه املدونة .
أما املنهج الذي اتبعته ملقاربة املدونة فيعتمد املنهج الوصفي التحلييل للموضوع،

سواء عىل مستوى املفاهيم أو األحكام التي تتشكل منها مدونة املجالس الشعرية،
حماوال حتديد مستوى الوعي النقدي املصاحب هلذه احلوارات الشعرية املتضمنة

لألحكام والقضايا النقدية ،سواء كانت معيارية أو وصفية  .وقد اعتمد البحث عىل

عدة خطوات وصفية حتليلية نظرية وتطبيقية ،متثل اإلجراء النقدي أو طريقة املعاجلة
النقدية للموضوع ،حماوال الوصول إىل تقديم تصور متكامل حول املوضوع ،عرب

توصيف حتلييل نظري ،قدمت فيه حتليال نقديا عن املفاهيم األساسية التي تشكل
حمور البحث ،ثم أعقبه قسم تطبيقي حاولت فيه تقديم حتليل وتوصيف للمدونة جمال
البحث ،وفق املفاهيم األساسية التي بنيت عليها البحث يف القسم النظري،
واهلل ويل التوفيق.
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ويشتمل عىل مطلبني:

املبحث الأول
املدخل املفاهيمي

املطلب الأول
يف مفهوم املجال�س الأدبية ال�شعرية
وتطورها املعريف
يمكننا تتبع املعنى املعجمي والداللة االصطالحية ملصطلح (املجلس) وفق حتليل

ذايت وآخر مقارن ،لتتضح داللته الكلية إىل حد كبري ودقيق.

أما التحليل الذايت للمجلس فيتعلق بمعناه األويل املعجمي ،اذ تدور مادة (جلس)

يف اللغة حول معاين القعود واالجتامع ،يقال جلس فالن جلوسا وجملسا ،اذا قعد،

وجلس الطائر يف املكان :اذا جثم فيه ،واجلس فالن فالنا :اذا أقعده ،وجالسه :اذا
قعد معه ،فهو جمالس ،وجليس ،ويقال :املرء جليس نفسه ،اذا اعتزل الناس ،وجتالس

القوم أي :جلس بعضهم مع بعض ،واملجلس :مكان اجللوس((( .وردت الكلمة
ين آ َمنُوا إِ َذا ِق َ
يل َل ُك ْم َت َف َّس ُحوا
هبذا املعنى يف القران الكريم يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ

فيِ المْ َ َجالِ ِ
س َفا ْف َس ُحوا َي ْف َس ِح اللهَّ ُ َل ُك ْم ﴾...املجادلة  .11وقد تطورت داللة املجلس
((( ينظر :لسان العرب ،حممد بن مكرم بن عىل ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري
الرويفعى األفريقي (املتوىف711 :هـ) ،دار صادر ،بريوت ،ط  ،3ت 1414هـ 1993 -م ،مادة
(جلس).
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الوظيفية يف العرص احلديث ،اذ اصبح يدل عىل معاين ختصصية مثل :جملس الشعب،
وجملس األعيان ،وجملس العموم وغري ذلك من االستعامالت احلديثة للكلمة(((.

أما املجالس األدبية والشعرية يف االصطالح النقدي واألديب فتدل عىل القعود

واجللوس مع الشعراء واألدباء والنقاد ،ومن عىل شاكلتهم ; للتحاور والنقاش يف

القضايا األدبية والسيام الشعرية منها ،وتناول أبعادها النقدية أو املعرفية ،وفق
مستويات تتفاوت بني عرص وآخر ،ومن جملس إىل آخر  .ووفق هذين التحليلني

تكون العالقة بني املعنى اللغوي والداللة االصطالحية للفظة املجالس عالقة عموم
وخصوص ،اذ يتسع املدلول اللغوي للمجالس ،ليشمل كل قعود بني طائفة من الناس

بغض النظر عن موضوع جلوسهم واهلدف منه ،أما املدلول االصطالحي للمجالس
الشعرية واألدبية فهو خيتص بالقعود حني يكون املوضوع املتناول موضوعا أدبيا أو
شعريا ،ويكون تناوله من الناحية النقدية و املعرفية خصوصا(((.

ويأخذ التحليل الداليل املقارن للمجلس داللته من عالقته مع مدلويل (األمايل) و

(النادي) ،اذ خيتلط مفهوم املجالس األدبية مع مفهومي (األمايل) و (النادي) ،وذلك
للتقارب الظاهري بني هذين املصطلحني ومصطلح املجالس األدبية ،إال إن التحليل
الداليل هلذه املصطلحات يبني االختالف فيام بينها(((.

إن االختالف بني األمايل واملجالس يتعلق بتقنية كل منهام ،اذ األمايل تعني «ان

((( ينظر :املعجم الوسيط ،جمموعة من املؤلفني ،دار الدعوة ،تركيا ،ت 1989م ،ج ،1ص.130 :
((( النقد األديب يف جمالس عبد امللك بن مروان (مجع ودراسة وحتليل) ،أسامء بنت غانم بن بركة،
رسالة ماجستري ،جامعة طيبة ،اململكة العربية السعودية ،بإرشاف األستاذ املشارك :صابر امحد عبد
احلافظ ،ت 1429هـ2008 -م ،ص.13 :
((( ينظر يف هذا املوضوع :األمايل األدبية نشأهتا وتطورها ،السيد مصطفى عمر السنويس ،رسالة
دكتوراه ،كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة ،ت 1411ه – 1990م ،ص.3 :
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يقعد عامل وحوله تالميذه باملحابر والقراطيس ،فيتكلم بام فتح اهلل سبحانه وتعاىل عليه
من العلم ،ويكتبه التالميذ ،فيصري كتابا ويسمونه :اإلمالء ،واألمايل ،(((»...

ووفق هذا التعريف تكون آلية األمايل مقترصة عىل الكالم من الشيخ أو األستاذ،

واالستامع والتدوين من قبل الطالب واملريدين ،فال يوجد تفاعل وحتاور فعيل بني

الطرفني ،فهي أشبه ما تكون باملحارضة يف اجلامعات اآلن مع االختالف يف طبيعة
العملني يف كون األمايل تعتمد ذاكرة امللقي ،بينام يعتمد األستاذ يف املحارضة عىل

املكتوب من كتاب أو تلخيص((( .أما االختالف بني املجلس والنادي ،فنالحظ
أوال ان القدماء مل يفرقوا بينهام فهذا ابن فارس ( 395هـ) يقول« :والنادي والندي:
املجلس يندو القوم حواليه ،واذا تفرقوا فليس بندي»((( ،إال إن النظر الدقيق جيعلنا
نفرق بينهام من حيث الزمن واملوضوع ،ذلك إن املجالس تكون زمنية مؤقتة يف أحيان

كثرية ،عىل حني يكون النادي دائمينا جيتمع الناس فيه دوما وخصوصا أبناء القبيلة
الواحدة ،وهلذا قال تعاىلَ ﴿ :ف ْل َيدْ ُع َن ِ
اد َي ُه﴾ العلق 17
أما من حيث املوضوع فاملجلس يكون احلديث فيه بقضايا ختصصية أدبية أو نقدية

أو سياسية ،بينام النادي يكون احلديث فيه عاما يف األغلب ،ويتناول أمورا حياتية قبلية
وعائلية وربام دينية واجتامعية  .وتعد املجالس األدبية من اهم املنجزات الثقافية العربية،

اذ كانت إطارا مرجعيا لكثري من املساجالت واحلوارات األدبية والنقدية ،التي شكلت
بمجموعها املالمح األولية للنقد العريب يف العرص اجلاهيل ،وعرص صدر اإلسالم .

((( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،حاجي خليفة ،مكتبة املثنى ،بغداد ،ت 1941م،
ج ،1ص .160
((( ينظر :النقد األديب يف جمالس عبد امللك بن مروان ،ص. 15 -14 :
((( معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسن امحد بن فارس بن زكريا ،تح :عبد السالم حممد هارون،
مطبعة البايب احللبي ،ط ،2ت  1969م ،مادة (ندى).
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وقبل الولوج يف موضوعة املجالس األدبية والسيام الشعرية البد من اإلشارة إىل

أن البداية الفعلية هلا كانت متأخرة عن العرص اجلاهيل وحتى عن عرص صدر اإلسالم

نوعا ما ،وان كانت متوافرة بشكل أو باخر خصوصا مع الفرتة اجلاهلية ،اذ تؤكد
املصادر األدبية واألخبار التي وصلت إلينا ان هذه املجالس ظهرت فعليا وبانت
مالحمها يف العهد األموي يف خالفة معاوية بن أيب سفيان ،الذي حرص هو وخلفاؤه

من بعده عىل إحياء مايض اجلاهلية بكل ما فيه من أيام وأخبار وأشعار أيضا ،خاصة
وأنه كان شغوفا برواية الشعر ،فحرص حرصا شديدا عىل جمالسة رواته وإجزال العطاء

هلم ومنادمتهم((( .لكن هذه احلقيقة ال متنع الدارس من القول بأن العرص اجلاهيل نفسه
عرف هو اآلخر الكثري من املجالس واملنتديات وان مل تكن أدبية بأتم معنى الكلمة،
بل كانت شعرية يف معظمها بوصف الشعر الشكل األديب املهيمن عىل املشهد الثقايف

العريب حينها .لقد حبب للكثري من الناس يف ذلك العرص ارتياد املجالس األدبية
واملداومة عىل حضورها ،وذلك لشغفهم بالشعر وحبهم له إما إلقاء وإنشادا وإما

متعة وسامعا ،وإما حفظا وتلقيا وهضام له ،وهذا األمر بالطبع ال خيفى عىل 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 وبطوالهتا وأجمادها

التي تبقي ذكرها خالدا بني القبائل ألجل ذلك تطلب إنشاده يف املجالس والتجمعات
اجلاهلية الكربى والصغرى عىل حد سواء.

وقد أشار حسان بن ثابت (40هـ) إىل وجود هذه املجالس وذلك حينام قال:

(((

((( ينظر :عبد الرمحن حممد إبراهيم :الشعر اجلاهيل ،قضاياه الفنية واملوضوعية ،دار النهضة
العربية ،بريوت ،ت 1980م ،ص.86 :
((( العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ،أبو عىل احلسن بن رشيق القريواين األزدي (املتوىف 463 :هـ)،
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ِ
املجال�س إنْ كيس� ًا وإنْ حمُ ُق�ا
على

ِ
امل�رء يعرض� ُه
ل�ب
وإ َّنما
الش�عر ُّ
ُ
واملجالس التي شكل الشعر والنقد جزءا من تكوهنا املعريف يف العرص اجلاهيل تنقسم

عىل ثالثة أقسام هي :جمالس األسواق ،جمالس امللوك ،وأخريا اللقاءات ،متثل بمجملها
الشكل الثقايف العريب ملجالس الشعر ونقده يف العرص اجلاهيل  .إن تلك األسواق مل تكن

تعقد من أجل إلقاء الشعر ونقده وحسب ،بل كانت هلا مكانة اقتصادية كربى يف حياة

العرب آنذاك خاصة وإن القوافل التجارية التي كانت جتوب األصقاع املختلفة كانت

تتاجر بام حتمله من منتجات البالد الدانية والقاصية يف بالد العرب.هلذا كان الناس
يتهافتون إليها رغبة منهم يف التبادل التجاري ،لذلك كانوا يقيموهنا عادة يف األشهر
احلرم التي حظر فيها القتال ،ومتثل اشهر الربيع آنذاك ،فالعجب أن يتوافد عليها أبناء

البادية مجيعا ،ولذلك خيطئ من يظن أن األسواق كانت لألدب فقط بل للتجارة أيضا»

ثم جعل الناس يتخذوهنا مواسم قومية أو أدبية الجتامع الناس فيها»(((.

وأسواق العرب كثرية ذكر املؤرخون صغريها وكبريها((( ،إال ان من أكثرها

أمهية عىل اإلطالق (املربد) وهو سوق لالبل (حمبس االبل) يف اجلاهلية ،بالقرب من
البرصة ،جيتمع فيه الناس ،اصبح بمرور الوقت مركزا ثقافيا مهام يف العرص اإلسالمي

األموي((( .إال إن سوق عكاظ ،وهو مكان قرب الطائف ،يعد أشهر األسواق عىل

اإلطالق يف اجلاهلية ،إذ « هي املعرض العريب العام أيام اجلاهلية ،فهي جممع أديب
حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار اجليل ،ط  ،5ت  1401هـ  1981 -م ،ج ،1ص .114
((( تاريخ األدب العريب القديم ،عمر فروخ ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط ،3ت 1978م،
ج ،1ص.74 :
((( ينظر :أسواق العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،سعيد األفغاين ،دار العروبة ،الكويت ،ط  ،4ت
1993م ،ص 96 :إىل .100
((( املصدر ذاته ،ص.180 – 179 :
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لغوي رسمي ،له حمكمون ترضب عليهم القباب ،فيعرض شعراء كل قبيلة عليهم
شعرهم وأدهبم ،فام استجادوه فهو اجليد ،وما هبرجوه فهو زائف»((( .وسبب تسميته
هبذا االسم (عكاظ) كام يذكر أحد النقاد العرب وهو مصطفى الصاوي اجلويني« ،أهنا

إنام سميت عكاظ ألن العرب كانت جتتمع فيها فيعكظ بعضها بعضا بالفخار بمعنى:
يدعك»((( .وكان من الطبيعي أن ينتج عن هذه املفاخرات واللقاءات التي كانت تتم
يف هذا التجمع املوسمي عند العرب نشاط نقدي ثري كان يتواله عنرصان اثنان ،إما

اجلمهور األديب املستمع ملا كان يلقى عليه من أشعار ،أو بعض الشخصيات البارزة

من الشعراء أنفسهم  .ولعل أهم من اشتهر باحلكم بني الشعراء يف هذا املجلس األديب

املشهور وحتى غريه من املجالس التي كانت تعقد يف األسواق النابغة الذبياين (18هـ)

شاعر ذبيان األكرب الذي تذكر الروايات أنه« :كانت ترضب له قبة محراء من أدم يف
سوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها»((( .واملالحظ أن النابغة وهو يف
حقيقة األمر متلق للشعر ومبدع له ،نال منزلة كبرية يف نفوس كل املبدعني الذين كانوا

يمثلون بني يديه ،وكلهم ترقب للحكم الذي سيصدره عىل شعرهم هذا الرجل الذي
اختذ من قبة األدم احلمراء منربا له يلقي منه أحكامه بني الشعراء ،الذين كان كل واحد

منهم ينتظر احلكم الفصل فيام يلقيه من أبيات ،فمن حكم له بجودة شعره ذاع صيته
((( املصدر ذاته ،ص.122 :وينظر :تأريخ آداب العرب ،مصطفى صادق الرافعي ،دار الكتاب
العريب ،بريوت -لبنان ،ط ،4ت 1974م ،ج ،1ص.96 :
((( تأريخ النقد األديب عند العرب حتى هناية القرن الثالث اهلجري ،د .مصطفى الصاوي اجلويني،
دار املعرفة اجلامعية ،مرص ،ت 2000م ،ص.12 :
((( املوشح يف مآخذ العلامء عىل الشعراء ،أبو عبيد اهلل بن حممد بن عمران بن موسى املرزباين
(املتوىف384 :هـ) ،تح :حممد حسني شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط ،1ت
1415ه – 1995م ،ص.76 -75 :
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وعال شأنه ،ومن حكم عليه بالعكس تدنت منزلته وخبا ذكره بني أقرانه من الشعراء،

وذلك نتيجة خلربته الكبرية بصناعة الشعر ،ومراسه الطويل أيضا ،فضال عن ان

الشعراء انفسهم كانوا ينتقد بعضهم بعضا ،ويقيم الواحد منهم شعر اآلخر.

أما جمالس امللوك فقد فتح امللوك و األمراء من دولتي الغساسنة و املناذرة دورهم،

وقصورهم أمام وفود الشعراء خاصة املشهورين منهم مما جعل منها جمالس أدبية
يتم فيها نقد فعيل للشعر و تلقيه ،حيث يشرتك يف عملية النقد تلك حتى أصحاهبا
من املمدوحني أنفسهم إىل جانب الشعراء احلارضين يف احلكم عىل هذه القصيدة أو

تلك((( .لقد كان كل فرد يف املجتمع اجلاهيل يتلقى الشعر ويسمعه وحيبه دون استثناء

الكبري وحتى الصغري ،الذكر واألنثى عىل حد سواء الكل كان يتوق لسامعه واالستمتاع

به ،ألنه كام يعلم كل دارس كان ديواهنم الوحيد فحتى البسطاء منهم كانوا يتداولونه
يف لقاءاهتم سواء العامة أو اخلاصة ،فقد حيدث أن يلتقي أحدمها باآلخر فيكون الشعر
هو املتبادل بينهام ونامذج هذه اللقاءات كثرية جدا يف التاريخ األديب القديم(((.

لقد استمر االهتامم باملجالس األدبية وغري األدبية بعد ظهور اإلسالم ،عىل الرغم

من التحول العقدي الكبري الذي حل باملجتمع ،وشغل الناس عن االهتامم بالشعر

وقضاياه النقدية واملعرفية .ففي عرص النبوة األوىل يروي أصحاب السري واألخبار
وكذلك مؤرخو األدب بعضا ملا يمكن تسميته باملجالس الشعرية واألدبية التي كان

الرسول ﷺ جزءا منها ،وقد حكم يف بعضها أو علق عىل قضية شعرية بكالم جيعله
((( ينظر :عملية التلقي يف املجالس األدبية الشعرية يف اجلاهلية وصدر اإلسالم ،رسالة ماجستري،
إعداد :سمرية جدو ،بإرشاف :د .عامر ويس ،جامعة منتوري ،كلية اآلداب واللغات ،اجلزائر ،ت
2008م ،ص.66 – 65 :
((( ينظر :األمايل ،إسامعيل بن القاسم القايل ،تح :صالح بن فقي هلل ،والشيخ سيد بن عباس،
املكتبة العرصية ،بريوت ،ت 1423ه – 2002م ،ص 46 :و  263و . 264
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يدخل حتت باب األحكام النقدية  (((.اذ كان الرسول ﷺ «يقبل عىل سامع الشعر
وتلقيه بل ويسهم أحيانا يف نقد بعض معانيه فيام يشبه ان يكون جملسا أدبيا ،وان مل يكن

الغرض من وراء ذلك هو األدب ،وإنشاد الشعر يف حد ذاته ،بل كانت جمالسه جمالس
نصح وإرشاد بالرغم من أهنا حمددة من حيث الزمان واملكان»(((.

وبعد وفاة الرسول ﷺ سار الصحابة من بعده عىل هنجه القويم ،فاهتموا بكل ما

اهتم به هو يف حياته وأحبوا كل ما أحبه بام يف ذلك الشعر ،الذي مل يقف منه املصطفى

موقفا سلبيا ،بل هذبه وهذب معانيه ،ففعلوا مثله ،ظلوا يرددونه عىل ألسنتهم مجيعا
وينشدونه حتى يف مساجدهم وجتمعاهتم .وبذلك فقد ظلت املجالس واملحافل تعقد

يف كل مناسبة ،وكان الشعر يمثل نشاطا ثقافيا فيها .وقد تنوعت هذه املجالس األدبية

والشعرية ،ولعل أشهرها عىل اإلطالق يف ذلك العرص جمالس اخللفاء الراشدين
األربعة خاصة ،والذين كانوا حمبني لألدب ولقول الشعر لذلك كانوا كثريا ما يروونه

بأنفسهم ،من ذلك أن أبا بكر  aابدى أعجابه بالنابغة الذبياين عندما ذكر له يف
جملس شعري ،وقال فيه «هو احسنهم شعرا ،وأعذهبم بحرا ،وابعدهم قعرا»((( ،بل

منهم وهو عمر  aمن كان يسأل وفود الشعراء القادمني إليه عن شعرائهم فقد
حيدث أن ينشدوه بعضا من أشعارهم ،أو ينشدها هو مستحسنا هلا ،متعجبا مما فيها من

((( ينظر :مصادر الشعر اجلاهيل وقيمتها التارخيية ،نارص الدين األسد ،دار املعارف ،مرص ،ط
 ،5ت 1978م ،ص ،204 :اذ نقل عن احلسن البرصي ملا سأله احدهم :أكان أصحاب الرسول
يمزحون؟ قال :نعم ،ويتقارضون ،كام قال جابر بن سمرة « aجالست رسول اهلل ﷺ اكثر
من مائة مرة فكان أصحابه يتناشدون األشعار يف املسجد وأشياء من امر اجلاهلية فربام تبسم
رسول اهلل».
((( عملية التلقي يف املجالس األدبية الشعرية يف اجلاهلية وصدر اإلسالم ،ص.97 :
((( العمدة يف حماسن الشعر وآدابه :ج ،1ص.95 :
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معاين أو منتقدا هلا يف بعض األحيان ،والروايات حول هذا كثرية((( .وجمالس الفقهاء مل

تكن ختلو هي األخرى من رواية الشعر ،وتلقيه ومتثلها خاصة جمالس عبداهلل بن عباس

 ،cالذي كان من أحفظ العرب للشعر ومن أعلمهم بأخبار شعرائه  .يضاف
إىل هذه املجالس جمالس الشعراء أنفسهم والتي كانوا يعقدوهنا بني احلني واآلخر،

يتبارزون فيها بقول الشعر وإنشاده إلثبات الفحولة والشعرية ،وجمالس الوجهاء من
الناس الذين كانوا هم أيضا حيتفلون بسامع الشعر وروايته(((.

ويف العرصين األموي والعبايس فقد تطورت املجالس األدبية والسيام الشعرية

بشكل كبري وتوسعت أشكاهلا وتنوعت أماكنها وأهدافها املعرفية والنقدية ،ذلك
نتيجة لالهتامم الكبري الذي لقيته هذه املجالس من اخللفاء األمويني والعباسيني عىل
حد سواء ،وذلك بدوافع متنوعة منها سيايس بالدرجة األوىل ،يتعلق بالدفاع عن

كيان الدولة والرتويج لقوهتا وعنارص احلكم فيها ،ومنها اجتامعي يتعلق باملناسبات
االجتامعية والدينة التي ازدادت بشكل ملحوظ يف هذين العرصين ،ومنها اقتصادي

يرجع لناحية التكسب التي اعتاد عليها الشعراء منذ اجلاهلية وازدادت يف هاتني
الفرتتني ،وأخريا األسباب األدبية الشعرية املتصلة بالتنافس الشعري بني الشعراء

بني يدي اخلليفة ،إلظهار مقدرهتم الشعرية وما يتبع ذلك من نقد متبادل بينهم يكون
اخلليفة فيه دوما هو الناقد الفصل يف القضايا النقدية التي تطرح عىل هامش املجالس

الشعرية .ويمكننا تتبع التنوع الذي حدث يف شكل املجالس وموضوعاهتا يف العرصين
((( تأريخ النقد األديب عند العرب حتى هناية القرن الثالث اهلجري ،ص.30 :
((( ينظر :بيئات نقد الشعر عند العرب من اجلاهلية إىل العرص احلديث ،إسامعيل الصيفي ،دار
املعرفة اجلامعية ،مرص ،ط ،2ت 1410هـ – 1990م ،ص ،18 :و تاريخ النقد األديب عند العرب،
مصطفى الصاوي اجلويني ،ص.30 :
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األموي والعبايس وفق االيت:

جمالس اخللفاء ،جمالس الكرباء (الطبقة اخلاصة) ،جمالس الشعراء ،جمالس النحاة

واللغويني ،جمالس العامة ،جمالس الوفود واملقابالت ،جمالس الوعظ واإلرشاد ،فضال

عن املجالس األدبية والشعرية  .وكام قلنا كان هلذه املجالس أهداف سياسية واجتامعية
ودينية متنوعة ،إال أن ما هيمنا هو جدواها الشعرية والنقدية ،وهو األمر الذي يمكن

تأكيده من خالل قراءة املساجالت واحلوارات النقدية والشعرية _ وهي كثرية جدا

_ التي حدثت يف هذه املجالس ،اذ ال يكاد خيلو أي نوع من أنواع هذه املجالس من
ملحة شعرية أو نقدية ،حتى وان كانت عارضة أو غري جوهرية يف هذه املجالس غري
املختصة باألدب والنقد ،فضال عن اآلراء واحلوارات التي قيلت يف املجالس األدبية

والشعرية املتخصصة ،والتي زخرت هبا بشكل كبري ،وسريد مواضع منها يف اجلزء
التحلييل من الدراسة ،إذ سنحاول تقيص التطور األديب والنقدي الذي مرت به هذه

املجالس عرب حتليل القضايا واملعاجلات النقدية والتي مثلت قيمتها الثقافية يف الرتاث
العريب القديم(((.

*

*

*

((( ينظر يف تنوع هذه املجالس وما فيها من آراء شعرية ونقدية وقيمتها املعرفية :النقد األديب يف
جمالس عبد امللك بن مروان ،ص 21 :إىل  40و املجالس الشعرية والنقدية يف جمالس اخلليفة هارون
الرشيد ،رسالة ماجستري ،إعداد :عبد اهلل امحد الذنيبات ،بإرشاف :د .جهاد املجايل ،جامعة مؤتة،
الدراسات العليا ،األردن ،ت 2007م ،ص 15 :إىل . 28
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املطلب الثاين
م�ستويات مفهوم املعيارية والو�صفية،
(خ�صو�صية امل�ستوى النقدي).
�أ_ امل�ستوى اللغوي الأويل .

حيدد املعنى اللغوي للمعيارية والوصفية كثريا من داللة املصطلحني االصطالحية

عىل املستويات املعرفية كافة .

أما املعيارية فاصلها من مادة (عري) التي تدل يف معانيها املتنوعة عىل معرفة وزن

اليشء ،ومقداره وقيمته من املكاييل والدنانري وغريها من األشياء ((( ،قال اخلوارزمي

(ت  610هـ)« :العيار :املعيار الذي يقاس به غريه  ،(((»...والعيار «مصدر عايرت
املكاييل واملوازين اذا قايستها ،ثم نقل إىل االلة ،اعني ما يقاس به ،ثم إىل الدليل الذي

يعرف به حال اليشء»((( ،بمعنى إن املعيار حكم تقييمي لليشء ،بحسب وزنه أو قيمته
الذاتية النابعة من وظيفته أو قيمته االجتامعية أو املعرفية  .وربام كان ارتباط داللة

املعيار بالتقييم هو الذي أوحى للنقاد باستعامل مصطلح (النقد املعياري) عىل النقد
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (عري).
((( املغرب يف ترتيب املعرب ،أيب الفتح نارص الدين املطرزي اخلوارزمي (ت  ،)610تح :عبد
احلميد فاخوري و عبد احلميد خمتار ،مكتبة أسامة بن زيد ،سوريا – حلب ،ط ،1ت 1399ه –
1979م ،ج ،2ص.92 :
((( الكليات ،معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،اليب البقاء أيوب بن موسى احلسيني
الكفوي (ت 1094هـ – 1683م) تح :عدنان درويش و حممد املرصي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت
– لبنان ،ط ،2ت 1419هـ – 1998م ،ص654 :
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الذي يتعلق بتقييم النص األديب معلال كان ام غري معلل .

البحوث املحكمة

ويتشكل املعنى املعجمي للوصفية من مادة (وصف) التي تعني « وصفك اليشء

بحليته ونعته ...واتصف اليشء امكن وصفه «((( ،والصفة « احلالة التي عليها اليشء

من حليته ونعته «((( ،الوصف يمكن ان يكون حقيقيا وصادقا ويمكن ان يكون غري
﴿ولاَ َت ُقو ُلوا لمِ َا َت ِص ُف َأ ْل ِس َن ُت ُك ُم ا ْل َك ِذ َب َه َذا َحلاَ ٌل
حقيقي وكاذب ((( ،قال تعاىلَ :

﴿و َج َع ُلوا للِهَّ ِ شرُ َ َكا َء الجْ ِ َّن َو َخ َل َق ُه ْم َو َخ َر ُقوا َل ُه
َو َه َذا َح َر ٌام ﴾..النحل  ،116وقولهَ :
َبنِنيَ َو َبن ٍ
َات بِ َغيرْ ِ ِع ْل ٍم ُس ْب َحا َن ُه َو َت َعالىَ َعماَّ َي ِص ُف َ
ون﴾ األنعام . 100
ومن خالل التحليل املعجمي ملادة وصف يتضح لنا ان الوصفية بمستواها املعجمي

ترتبط برشح أو تفسري احلالة التي عليها اليشء ،بشكل واقعي مقرر كام هو يف احلقيقة،

واال اضحى هذا الوصف باطال وغري حقيقي  .كام ان الوصف يقتيض حتييد الذات

عن التوصيف ; من حتقيق املوضوعية يف الوصف ،وهذا األمر يفهم من حتليل اآليات
التي حتدثت عن الوصف الكاذب ،إذ ربطته بذات الواصف (يصفون) و (ألسنتكم)

التي كان ينبغي ان تبتعد قدر اإلمكان عن التدخل يف التوصيف ،حتى يقرتب من
الواقع وترتفع درجة موضوعيته ،وهذا التحييد للذات الواصفة من اهم متطلبات
املنهج الوصفي يف النقد احلديث كام سنذكر يف موضعه .

ب_ امل�ستوى اال�صطالحي (املتعدد الواحد) .

تتعدد مستويات املفهوم االصطالحي للمعيارية والوصفية ،وفق املجال املعريف

((( لسان العرب ،مادة (وصف).
((( املفردات يف غريب القران ،اليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين (ت
 ،)502راجعه :وائل امحد عبد الرمحن ،املكتبة املوفقية ،القاهرة ،ت  2003م ،ص.540 :
((( ينظر :املفردات يف غريب القران ،ص.540 :
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الذي تشتغل فيه ،ما بني لغة ومنطق وفلسفة وعلم مجال وعلوم تربوية ونفسية وعلوم
جتريبية وصوال ملجال اختصاصنا ،واعني به املستوى االصطالحي النقدي  .إال أهنا يف

تعددها هذا ترجع إىل مدلول واحد جيمعها كلها يمكن وصفه مع املعيارية (ما ينبغي

ان يكون عليه اليشء) ومع الوصفية (ما هو كائن) ويمكننا تتبع املصطلحني عىل وفق
املستويات اآلتية:

يف املستوى اللغوي بمجاالته النحوية والرصفية واملعجمية متثل املعيارية والوصفية

منهجني متقابلني ،إذ متثل املعيارية املنهج الذي يقوم بوضع الضوابط والقوانني التي

حتكم االستعامل اللغوي يف مستوياته املتنوعة ،بحيث يعد اخلروج عىل هذه القوانني

رضبا من اللحن والغلط يف الكالم(((« .وقد حدد املعياريون معيارا زمانيا يتمثل
بحدود املائة واخلمسني هجرية ،ومكانيا يمثله نجد واحلجاز لتقنني أي ظاهرة لغوية

وتصويبها مستعملني يف ذلك طرقا متعددة لقولبة اللغة مثل :التفسري والتعليل
والقياس والسامع والشيوع ،والتأويل ان عجزت كل الطرق السابقة يف تأييد القاعدة
املعيارية التي وضعوها ،ونظرية العمل اظهر القواعد التي بنى عليها التفكري النحوي

القاعدي»(((.

أما املنهج الوصفي يف اللغة ،فهو املنهج الذي «يعمد إىل اللغة فيتخذها مادة

للمالحظة ،واالستقراء ،والوصف ،وجيعل نواحي الرشاكة فيام وقع عليه االستقراء

قواعد ،ال ينظر اليها باعتبارها معايري جيب اتباعها ،وإنام تفهم باعتبارها تعبريات عن
((( ينظر :اللغة بني املعيارية والوصفية ،د .متام حسان ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط  ،4ت 2000م،
ص.33 ،32 ،31 ،27 :
((( املناهج اللغو ّية ودورها يف فهم الظاهرة اللغو ّية ،حسان حممد الزبيدي ،شبكة صوت العربية،
ت 2011م( ،بحث يف الشبكة اإللكرتونية) ،ص1 :بترصف قليل .
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الوظائف اللغوية التي تؤدهيا الوحدات اللغوية التي وقع عليها االستقراء»((( .بمعنى
ان الوصفية تعد اللغة احلقيقية هي اللغة التي يستعملها الناس فعال ،ال اللغة التي

ينبغي ان يستعملوهنا  .فالوصفية ال حتفل بقواعد معيارية بل تأخذ منحى آخر ،يتمثل

يف دراسة اللغة بصورهتا املنطوقة(((.

ويتبع املنهج الوصفي ثالثة طرق مرتابطة يف حتليل الظاهرة اللغوية ،هي :الستقراء،

التقسيم ،وضع املصطلح ،للوصول إىل وضع القواعد الكلية واجلزئية((( .مستعمال يف

كل إجراءاته التحليلية الوصف الواقعي دون تدخل من الباحث ،بفرض اجتهاداته
النابعة من قوالب معيارية سابقة ،ال تتوافق يف أحيان كثرية مع قوانني النص املدروس

أمام الباحث  .ويعد العامل السوسريي دي سوسري((( ،املنظر األهم للمنهج الوصفي
يف الدراسات اللغوية احلديثة ،مستبدال هبذا املنهج املنهجية التارخيية التي كانت سائدة

قبله((( .أما مفهوم املعيارية يف التفكري املنطقي والفلسفي فمستمد من مفهوم املعيار
((( اللغة بني املعيارية والوصفية ،ص.30 :
((( املناهج اللغوية ودورها يف فهم الظاهرة اللغوية ،ص.1 :
((( املنهج الوصفي و املعياري ،فوزي فهيم حسن ،مدونة :معجم اللهجات املحكية يف اململكة
العربية السعودية ،ت 2011م( ،بحث يف الشبكة اإللكرتونية).
((( دي سوسري 1913 - 1857( F.Desaussureم) عامل لغوي مشهور ،اختذ الدرس اللغوي
مع جميئه منحى جديد ًا ،وأسست أفكاره نموذج ًا معرفي ًا امتد تأثريها إىل خمتلف العلوم اإلنسانية
من فلسفة وأنثروبولوجيا وحتليل نفيس وأدب ،وهو ما يشري إىل اعتباره رائد علم اللغة احلديث .
ترمجت حمارضاته إىل اللغة العربية مرات عدة حتت عنوان (دروس يف علم اللغة العام) أو (علم اللغة
العام) أو (حمارضات يف األلسنية العامة)  .ينظر :األسلوبية واألسلوب ،األسلوبية واألسلوب نحو
بديل ألسني يف نقد األدب ،د .عبد السالم املسدي ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا وتونس ،د .ط ،ت
1977م ،ص.244 :
((( ينظر :علم اللغة العام ،فردينان دي سوسور ،تر :د .يوئيل يوسف عزيز ،دار افاق عربية،
بغداد ،ت 1985م ،ص.16 -15 :
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الذي هو « نموذج أو مقياس مادي أو معنوي ملا ينغي ان يكون عليه اليشء  .فهو
يف األخالق نموذج السلوك احلسن وقاعدة العمل السديد ،ويف علم اجلامل مقياس

احلكم عىل اإلنتاج الفني ،ويف املنطق قاعدة االستنتاج الصحيح»((( .وهلذا تسمى هذه

العلوم بالعلوم املعيارية ألهنا « هتدف إىل صوغ القواعد والنامذج الرضورية لتحديد
القيم»((( ،اذ تنتهي إىل أحكام تقييمية ،وهذا األمر بالذات ما سنالحظه عىل املستوى
النقدي ،وهي تقابل العلوم الوصفية أو الوضعية ،التفسريية أو التقريرية «التي تقوم

عىل مالحظة األشياء ،وتفسريها كام هي عليه يف الطبيعة»((( ،أو اليشء بام هو كائن

الما ينبغي ان يكون عليه كام يف العلوم املعيارية((( .ويربز اسم أرسطو ،بوصفه املقنن
للمعيارية يف الفلسفة واملنطق ،يف حني يظهر اسم هيجل((( ،و من بعده هورسل(((،

بوصفهام ممثلني للوصفية يف هذين املجالني املعرفيني .إن املنطق التقليدي أو الصوري
أو األرسطي هو منطق معياري ؛ َو َض َع قائمة مقوالت أو مبادئ يكون التفكري عىل

((( املعجم الفلسفي ،جممع اللغة العربية ،القاهرة ،اهليئة العمة لشؤون املطابع األمريية ،ت
1403ه – 1983م ،ص.188 :
((( املعجم الفلسفي ،د .مجيل صليبا ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت – لبنان ،ت 1982م ،ج،2
ص.400 :
((( املصدر ذاته ،ص.400 :
((( املعجم الفلسفي ،جممع اللغة العربية ،ص.188 :
((( جورج فلهلم هيغل  1831 -1770( Georg Wilhelm Friedrich Hegelم)
فيلسوف أملاين ،ويعد من اهم الفالسفة يف العرص احلديث ،مؤسس الفلسفة املثالية ،وفكرة اجلدلية،
من اهم كتبه :املدخل إىل علم اجلامل ،أصول فلسفة احلق ،حمارضات يف تاريخ الفلسفة  .ينظر:
معجم أعالم املورد ،ص.489 :
((( أدموند هورسل  1938 – 1859( Edmund Husserlم) فيلسوف نمساوي ،ومؤسس
املنهج الظاهرايت ،اثر كثريا يف الفالسفة من بعده ،ومن اهم كتبه :بحوث منطقية ،مقدمة عامة
لفلسفة ظاهرية خالصة ،املنطق الصوري واملتعايل  .ينظر :معجم أعالم املورد ،ص.481 :
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ضوئها صائبا ،أما املنطق اجلديل اهليجيل فينطوي عىل وصف ،فهو بخالف األرسطي

ُ
يصف التغري الناشئ يف الكون (((.

أخذ املنهج الوصفي مداه وعمقه من املنطق اهلورسيل ،لقد رأى هورسل أن علينا
أو ً
ال أن نعرف ما هو اليشء قبل أن نحكم عليه بأنه صحيح أو خاطئ ،خري أو رش،

موجود أو غري موجود ،من هنا كان شعاره الشهري :العودة إىل األشياء ذاهتا ال إىل

تصوراتنا السابقة عنها((( .ويف الدراسات الرتبوية والنفسية يقوم البحث الوصفي

بوصف ما هو كائن ،وتفسريه ،وهو هيتم بتحديد الظروف والعالقات التي توجد بني
الوقائع ،كام هيتم أيضا بتحديد املامرسات الشائعة أو السائدة ،والتعرف عىل املعتقدات
واالجتاهات عند األفراد واجلامعات ،وطرائقها يف النمو والتطور(((.

ج -امل�ستوى النقدي للمعيارية والو�صفية .

النقد األديب هو معياري بقدر ما هو وصفي  ،وهو وصفي بقدر ما هو معياري،

ولكن إذا غلبت الوصفية عىل املعيارية فالنقد يكون أقرب إىل العلم ،كلام زادت
املعيارية عىل الوصفية يف النقد يكون قد ابتعد عن العلم واقرتب من الذاتية والذوق

الشخيص.

فالوصفية تقوم عىل توصيف الظاهرة ضمن أسس علمية ومنهجية  ،دون إدخال

أي مؤثرات خارجية ذاتية ذوقية .واملعيارية هي ذاتية ذوقية تقويمية  ،إذ يتدخل الذوق
((( ينظر :نشوء النقد األديب وتطوره ،د .رامز احلوراين ،منشورات جامعة سبها ،ليبيا ،ط ،1ت
1996م ،ج ،2ص.18 -17 :
((( ينظر :الفلسفة املعارصة يف اوربا ،أ.م .بوشنسكي ،تر :عزت قرين ،عامل املعرفة ،الكويت ،ت
1992م ،ص.185-184-182-181 :
((( ينظر :مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ،د .ديو بولد ب فان دالني ،تر :د .سيد امحد عثامن،
مكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة ،ت  1985م ،ص.81 - 80 :
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الشخيص والتقويم إىل أن نصل إىل احلكم .إ ًذا نقول إن النقد األديب هو وصفي معياري

وهو موضوعي ذايت  ،وهو منهجي وذوقي  ،وهو حتلييل وتقويمي يف آن واحد ،ولكن
كلام كان موضوعيا وصفيا يكون قد اقرتب من العلم ،وكلام كان معياريا ذوقيا ذاتيا
تقويام يكون قد ابتعد عن العلم  .ان تطور مفهوم النقد عرب تاريخ تشكله ،يتحدد وفق

ثالث مفاهيم رئيسة سيطرت عىل كل تارخيه ،اذ يقفز إىل أذهان عامة الناس معنى
ضيقا يتصل بذكر املساوئ ،بينام يرتكز يف تفكري أهل األدب ،السيام الكالسيكيني

منهم ،معنى أوسع يعلق بدراسة األعامل األدبية وحتليلها قصد التفسري والتقويم
والتوجيه ،عىل حني يتبنى احلداثيون مفهوما أضيق للنقد األديب ،هو معنى حتليل

األعامل األدبية ووصف بنيتها ،من غري تقويم أو توجيه للنص وفق قوانني مسبقة،
ليست من بنية النص املدروس يف أحيان كثرية((( .والشك ان املنهج املعياري مرتبط

باملفهوم الثاين املتعلق بالتقويم والتوجيه ،بينام يرتبط املنهج الوصفي بالداللة الثالثة
للنقد املتصلة بتحليل األعامل ودراستها من غري تقويم أو أحكام ،فام هو النقد املعياري
والنقد الوصفي وفق هذا التصور السابق ؟.

يمكننا تعريف النقد املعياري بالقول انه «النقد الذي يصدر فيه الناقد عن جمموعة

من املعايري التي يسند اليها ما ينتهي إليه من أحكام»((( ،فهو «النقد القاعدي أو

القيايس»((( ،اذ يتحصل الناقد عىل جمموعة من القوانني أو املعايري التي يعتمدها يف
((( ينظر :نقد النص األديب وقضاياه يف العرص اجلاهيل ،د .فضل نارص مكوع ،دار رسالن ،سوريا،
ط ،1ت  ،2010ص 21 :إىل .29
((( مناهج النقد األديب بني املعيارية والوصفية ،د .عز الدين إسامعيل ،جملة فصول للنقد األديب ،م
 ،1ع  ،2ت 1981م ،ص.16 :
((( مقدمة يف النقد األديب ،د .عيل جواد الطاهر ،املؤسسة العربية للدارسات والنرش ،بريوت –
لبنان ،ط ،2ت 1983م ،ص.382 :
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دراسة النص األديب .واملعايري التي يستعملها الناقد يف إصدار أحكامه جتاه النص
األديب «إما ان تتصل بالنص األديب نفسه فتكون معايري مجالية  .وإما أن تكون تشتق

من واقع احلياة خارج العمل األديب ،أي من األعراف والتقاليد والقيم العامة السائدة،
أو التي يرغب الناقد ان تكون سائدة»((( .إن املعايري التي يستعملها الناقد يف نقده

املعياري تتنوع عىل ثالثة أنواع:

 .1معيار فني مجايل :ويعنى «بالبناء الفني للقصيدة والنظر اليها كيانا قائام بذاته وال

عالقة لألخالق أو القيم االجتامعية يف حتديد قيمة العمل الفني»(((.

 .2معيار أخالقي :وهذا املعيار «مبني» عىل قيم اخلري والعدل والفضيلة ،ومراعاة

القيم االجتامعية يف تقويم العمل ألديب»(((.

 .3معيار توفيقي :جيمع بني الفائدة واإلمتاع ،اذ يتحقق هذا االندماج «بني فائدة

الشعر االجتامعية الرتبوية من جهة ،وما يوفره من متعة فنية من جهة أخرى»(((.

ويمثل القياس العنرص األسايس يف النقد املعياري العريب ،أي االعتامد عىل املعروف

واملشهور واملسلم به باجلودة مقياسا ملا هو جديد أو حمدث « .وجممل هذه الفكرة أن
الناقد يقيس النص األديب إىل قاعدة أو معيار سابق اذ حيتكم إليه سواء أكان داخليا له

عالقة ببناء النص من الداخل ،ام خارجيا يعنى بام حول النص»((( .وعىل هذا األساس
((( مناهج النقد األديب بني املعيارية والوصفية ،ص.16 :
((( املعيار األخالقي يف نقد الشعر ،د .عباس ثابت محود ،دار دجلة ،عامن ،ط ،1ت 2011م،
ص.80 :
((( املصدر ذاته ،ص.82 :
((( املعيار األخالقي يف نقد الشعر ،ص.86 -85 :
((( لغة النقد العريب القديم بني املعيارية والوصفية ،د .عبد السالم حممد رشيد ،مؤسسة املختار،
القاهرة ،ط1429 ،1هـ2008-م ،ص.18 :
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تتنوع املناهج النقدية املعيارية ،التي تعتمد بكليتها عىل خمزون الناقد الثقايف واملعريف
والسيام األديب والنقدي منه  .ويكاد جيمع النقاد اجلدد واملحدثون عىل حد سواء ان
النقد العريب القديم بام يف ذلك النقد يف املجالس األدبية والشعرية نقد معياري حكمي

«قد ختللته حاالت قليلة من العمل الوصفي ،مل تعد ان تكون نشاطا جزئيا ال يكاد
يفيض إىل نظرية متكاملة»(((.

أما النقد الوصفي فهو «قراءة وحتليل ووصف األعامل األدبية ،لكشف بنيتها،

وتفجري مكنوناهتا ،وحتليل مكوناهتا ،وليس لتقويمها استنادا إىل معايري ،وتفضيل

بعضها عىل بعض ،ومتييز جيدها من رديئها ،وإصدار األحكام عىل أصحاهبا ،وإمالء

التوجيهات والتعاليم»((( ،بمعنى ان الوصفية يف النقد متثل اجلانب املوضوعي يف
دراسة األعامل األدبية «دون االحتكام إىل أية معايري سابقة مبتعدة عن كل الضغوط

التي متارسها القواعد والقوانني ويتحكم النص يف املامرسة النقدية»(((  .لكن الناقد يف
املنهجية الوصفية ربام يستند يف قراءته للنصوص إىل خمزونه الثقايف األديب والنقدي،
«إال انه ال جيعل هذه القواعد تتحكم يف معاجلته ويف لغته وإنام يعمل عىل السياقات

التي يقدمها ويتيحها النص وتفرزها معطياته»((( .احلقيقة ان املنهجية الوصفية يف النقد
((( مناهج النقد األديب بني املعيارية والوصفية ،ص ،16 :وينظر يف هذا األمر أيضا :حمارضات يف
تاريخ النقد عند العرب ،د .ابتسام مرهون الصفار و د .نارص حالوي ،جامعة بغداد ،العراق ،ت
1990م ،ص ،15 :نشوء النقد األديب وتطوره ،د .رامز احلوراين ،منشورات جامعة سبها ،ليبيا ،ط
1996 ،1م ،ج ،1ص.57 :
((( املصطلحات املحورية يف النقد العريب بني جاذبية املعنى وإغراء احلداثة ،د .عبد امللك بو منجل،
امللتقى الدويل األول يف املصطلح النقدي ،جامعة قاصدي مرباح ،اجلزائر ،ت  ،2011ص.270 :
((( لغة النقد العريب القديم بني املعيارية والوصفية ،ص.19 :
((( لغة النقد العريب القديم بني املعيارية والوصفية ،ص.19 :
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األديب نشأت حني بدا االهتامم ينصب عىل النص ذاته يف الدراسة النقدية ،بدل ان كان

االهتامم باملبدع أو ما حول النص  .وهذا األمر جيعل « املهمة النقدية عند الناقد مكتفية

بالنظر إىل النص األديب بوصفه بنية لغوية ،وتوصيفه عىل وفق تشكل نسق عالقاته
وأنامطه ورموزه وموضوعاته ،وبحيادية تقيص املعايري القيمية متأبية عىل كل ما يمت
إىل سلطان اهلوى ،ونزعات الذات بصلة ،بعد ان أصبحت مقومات احلكم بديال عن

احلكم نفسه»((( ،إذ يكتفي الناقد يف هذه املنهجية بالوصف والتحليل والتفسري ،من

اجل بيان خواص النص األديب  .وسيحاول البحث تتبع هذين املنهجني النقديني يف
املساجالت النقدية التي جرت يف املجالس الشعرية ،التي متثل مدونة الدراسة .

*

*

*

((( النقد األدبي الحديث ،قضاياه ومناهجه ،د .صالح هويدي ،منشورات جامعة السابع من أبريل،
ليبيا ،ط1995 ،1م ،ص.18 :
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املبحث الثاين
املقاربة الو�صفية التحليلية
ويشتمل عىل مطلبني:

املطلب الأول
تفكيك املدونة (الو�صف التحليلي للمدونة)
تتشكل مدونة املجالس ،التي نحاول توصيفها وحتليلها ،بوصفها نموذجا للتحليل

النقدي للمجالس الشعرية العربية ،من ثالثامئة ومخسة وستني جملسا ،ضمت مائة

وستة وأربعني حكام نقديا ،شكل اجلانب النقدي املعياري أربعة وتسعني حكام،
بينام مثلت األحكام الوصفية اثنان ومخسني حكام ،وهناك جمالس مجعت بني اجلانبني

الوصفي واملعياري يف اطار واحد ،أو ما يمكن االصطالح عليه باملعياري املعلل  .وقد
امتدﱠ زمنها التارخيي من العرص اجلاهيل حتى ما بعد العرص العبايس ،مع اختالف يف

نسبة تردد املجالس يف كل عرص ،اذ ارتفعت كثافة تردد املجالس يف العرصين األموي
والعبايس بشكل كبري ،بينام يعد العرص اجلاهيل األقل يف هذا الرتدد  .وربام يمكن

تعليل هذا االختالف يف كثافة تردد املجالس بني املرحلتني بأكثر من امر ،لعل من
أمهها الثقافة الشفاهية التي سيطرة عىل العرص اجلاهيل ،وغيبت التدوين الكتايب لكل

إنجازات العرص الثقافية والسيام النقدية واألدبية منها ما خال الشعر ،الذي يعد املمثل
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أما السبب اآلخر الذي يمكننا به تعليل التفاوت الكثايف بني الزمنني يف تردد املجالس

األدبية والشعرية ،يعود إىل ظهور الشكل املعريف ملجالس اخللفاء واألمراء ،واهتاممهم
الكبري هبذه املجالس؛ ملا هلا من أمهية سياسية ودعائية للخليفة يف املجتمع العريب آنذاك

وربام إىل يومنا هذا .فضال عن كون كثري من اخللفاء والوزراء من أصحاب الذوق

األديب واحلس النقدي ،مما جعلهم متلقني ونقاد مهمني للنصوص األدبية ،السيام
الشعرية منها ،وجعل جمالسهم متثل شكال معرفيا مهام يف تلقي النصوص األدبية

ونقدها((( .إال ان مؤلف الكتاب يعلل هذا التفاوت يف كثافة تردد املجالس األدبية
والشعرية يف املصنفات العربية بني العرص اجلاهيل وما تاله من عرص أموي ثم عبايس

إىل « قلة شعراء ذلك العرص اذا قوبلوا بشعراء العصور األخرى ،وندرة الكتبة وانعدام
املصنفني» وهلذا تكاثرت املجالس يف العرصين األموي والعبايس «لتكاثر الشعراء،

وتبحر احلضارة ،وازدياد الرتف ،وتنوع البواعث»((( ،وهي تعليالت ال تبتعد كثريا

عام قلناه نحن .

�أو ًال :النقد املعياري يف املجال�س ال�شعرية .

يتخذ النقد املعياري يف هذه املجالس أسلوب االصطالح املطلق ،من مثل صيغة

التفضيل (اشعر) التي متثل اشهر واكثر استعامل مصطلحي قاعدي تردد يف املجالس
األدبية ،بوصفه تقييام وحكام نقديا معياريا إجيابيا ،جتاه قضية نقدية شعرية أو شاعر ما.

((( ينظر :صناعة النص يف الشعرية العربية ،ملياء دمحاين ،رسالة ماجستري ،جامعة مولود معمري،
كلية اآلداب واللغات ،اجلزائر ،ت 2012م ،ص 8 :إىل .11
((( انظر :ص 10 :و  11من هذا البحث .
((( جمالس شعراء العرب ،حممد املرصي ،ص.8 :

242

د .أمحد عبد اجلبار فاضل

تردد اصطالح (اشعر) ألكثر من عرشين مرة ،متنوعا إىل نقد معياري خالص ونقد

معياري معلل (((.

ومن أمثلة النقد املعياري اخلالص املمثل هلذا املصطلح املعياري اخلالص (اشعر)

جملس حسان بن ثابت والزبرقان بن بدر (45هـ) بني يدي رسول اهلل ﷺ ،حني وفد

بني متيم إليه عام الوفود ،اذ انشد الزبرقان بن بدر ثم امر الرسول ﷺ حسان بن ثابت
ان ينشد القوم ،فلام أتم حسان قال األقرع بن حابس وهو من احد وجهاء بني متيم
الوافدين « :وأيب ،ان هذا الرجل ملؤتى له ،خلطيبه اخطب من خطيبنا ،ولشاعره اشعر

من شاعرنا ،وأصواهتم اعىل من أصواتنا  ،(((»..مصدرا حكام معياريا قائام عىل تلقي
الشعر واالستامع له من الشاعرين  .ومثل ذلك حوار العجاج (90هـ) مع ابنه رؤبة

(145هـ) ،حني انشده أول رجز له ،فحكم له بحكم معياري قائم عىل خربته الشعرية
املرتاكمة يف خميلته وخلفيته النقدية الفطرية ،فقال «أي بني أنت اشعر الناس،(((»..
مستندا يف حكمه املعياري هذا إىل قراءته جلاملية شعر ابنه الذي انشده إياه ،معتربا

هذا اإلنشاد انطالقا لشاعر كبري اتضحت شاعريته من أول شعر يقوله  .بل ان هذا

االصطالح بلغ مداه النقدي املعياري ،حني رافقه تقييم للاميض واحلارض الشعري،

كام ورد يف تقييم الفرزدق (110هـ) للكميت (126هـ) ،بعد طلب الكميت للفرزدق
ان يقيمه شعريا بعد ان انشده شيئا من شعره ،فقال له..« :فأنت واهلل اشعر من مىض

واشعر من بقي»((( ،ويف هذا احلكم النقدي املعياري استحضار من قبل الناقد الفرزدق
((( ينظر :جمالس شعراء العرب ،ص 21 :و  28و  51و  63و  82و  111و  126و 127و 132
و  156و  166و  169و  176و  184و  251و  269و  281و  315و  336و . 368
((( جمالس شعراء العرب ،ص.51 :
((( املصدر ذاته ،ص.82 :
((( جمالس شعراء العرب ،ص.184 :
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لكل املخزون الثقايف الشعري العريب املايض واحلارض ،من اجل اصدرا حكم معياري
عام شمل الشعر العريب كله إىل زمن الشاعر الناقد (الفرزدق) يف القرن الثاين اهلجري.
كام ان هذا االصطالح املعياري استعمل لتفضيل شاعر مثل أيب نواس (199هـ) ،عىل
كل املخلوقات املكلفة من اجلن واإلنس ،حني وصفه احد شعراء األندلس انه «اشعر
اجلن واإلنس»((( ،وهذا نابع من اعتقاد العرب بوجود شعراء من اجلن ،وقد يلتصق
اسم شاعر من األنس بشاعر من اجلن بوصفه ملهام شعريا له((( .لكنﱠ هذا االصطالح

النقدي املعياري املركزي اعني (اشعر) ،قد يأيت بصيغة معيارية معللة تقرتب من
الوصفية التقييمية ربام ،بمعنى ان احلكم النقدي املعياري يصدر مشفوعا بتعليل نقدي

وصفي ،واظهر مثل عىل هذا األمر املجلس الذي مجع أمرؤ القيس ( 80ق .هـ) و

علقمة الفحل ( 20ق .هـ) ،حني احتكام إىل زوجة أمرؤ القيس ام جندب ،فقالت

«علقمة اشعر منك»((( ،معللة ذلك التفضيل النقدي باملوازنة بني الصورة الشعرية
املتامثلة املوضوع بني الشاعرين (وصف الفرس) «من حيث قدرة الشاعر أو عدم

قدرته التعبريية عىل أدائها»((( .واذا كان تعليل ام جندب حلكمها املعياري يبدو مقبوال
عند بعض من النقاد املعارصين ،أو غري مقبول عند نقاد آخرين((( ،من الناحية الفنية

املوضوعية ،فإن أحكاما معيارية أخرى سوغت بعلل ال متت للنقد األديب باي صلة،
((( املصدر ذاته ،ص.281 :
((( ينظر يف هذه القضية :تاريخ النقد األديب عند العرب ،د .إحسان عباس ،دار الرشوق ،عامن –
األردن ،ط  ،2ت 1993م ،ص.16 :
((( جمالس شعراء العرب ،ص.21 :
((( نشوء النقد األديب وتطوره ،د .رامز احلوراين ،منشورات جامعة سبها ،ليبيا ،ط 1996 ،1م،
ج  ،1ص.49 :
((( نقد النص األديب وقضاياه يف العرص اجلاهيل ،ص.55 -53 :
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ومن ذلك تفضيل النابغة لألعشى (7هـ) عىل اخلنساء (24هـ) ،معلال ذلك بقوله:

«لوال ان أبا بصري انشدين قبلك لقلت :انك اشعر الناس  ،(((»...وواضح هتافت هذا
التعليل النقدي ،املعتمد عىل السبق يف األلقاء ،والغريب ان يصدر من ناقد وشاعر

كبري من مثل النابغة  .ويتامثل هذا املصطلح مع اصطالحات تقيميه أخرى مشتقة
من املصدر ذاته (شعر) متثل تقييام وحكام معياريا ،من مثل( :انك شاعر) ،وقد ورد
يف جملس ضم حسان بن ثابت والنابغة الذبياين واخلنساء ،اذ قال النابغة حلسان بعدما
انشده «انك شاعر  ،(((»..وهو تقييم معياري واضح للشاعر ،انطلق من قراءة حتليلية

فطرية لشعر حسان الذي القاه عىل النابغة ،وان نبعت من خمزون النابعة الشعري
النقدي ،ذلك ان العرب ال تستعمل هذا االصطالح (شاعر) إال يف تقييم شعر قاله

إنسان يستحق لقب الشاعرية هذا.

وقريب من هذا االستعامل النقدي اصطالح (شاعرنا) الذي ورد يف حماورة نقدية

بني شاعرين عباسيني مها رؤبة و أبو نخيلة (145هـ) ((( ،وكذلك عبارة (هذا واهلل

الشعر)((( ،التي وردت يف تقييم احلطيئة (45هـ) ،للفرزدق بعدما انشده شعره ،مفضال

إياه عىل شاعر آخر حرض املجلس  .ويف كل هذه األحكام النقدية املعيارية القائمة عىل
اصطالح (اشعر) ومشتقاته ،كان املصطلح يعرب عن تقييم إجيايب جتاه الشاعر ،جتعله

يف مصاف افضل الشعراء ،ان مل يكن افضلهم كام الحظنا يف تقييم النابغة للخنساء و
العجاج مع ابنه رؤية ،والفرزدق مع الكميت ،ويف تقييم أبو نواس من شاعر أندليس
(((
(((
(((
(((

جمالس شعراء العرب ،ص.28 :
جمالس شعراء العرب ،ص.53 :
املصدر ذاته ،ص.85 :
املصدر ذاته ،ص.186 :
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معارص له  .لكن هذا االصطالح قد يرد يف سياق تقييم معياري سلبي ،كام ورد يف
حماورة بني أبو حية النمريي (183هـ) ،وابن مناذر (198هـ) ،حني قيم ابن مناذر

شعر أبو حية بقوله« :أو شعر هذا»((( ،بأسلوب االستفهام اإلنكاري ،الدال عىل
انخفاض مستوى شاعرية الشاعر ،وفق رؤية ابن مناذر ،التي مل تقنع النمريي كام ورد

يف املجلس الشعري فقال له« :ما يف شعري عيب»(((.

ان األحكام النقدية يف املجالس الشعرية ،شكلتها مصطلحات أخرى اقل أمهية

وترددا من مصطلح (اشعر) ومشتقاته ،شكلت بمجملها الصورة الكلية للنقد
املعياري يف املجالس الشعرية  .وهذه االصطالحات هي حسب كثرة ترددها:

أ( -استحسن) ،وهو اصطالح معياري يدل عىل قبول الناقد للشعر امللقى إليه،

أو الذي استعمه ،وقد تردد تسع مرات ((( ،كام ترددت اصطالحات أخرى قريبة
منه وتدل عىل داللته نفسها من مثل صيغة التفضيل( :ما احسن شعره) ومماثالته (ما

احسن شعرك) ،و (ما احسن ما قلت) ،وقد تردد اربع مرات((( ،وكذلك صيغة املايض
(أحسنت) وقد تردد مخس مرات (((.

ب( -جودة شعره) ،ومماثالته من مثل (أجود ما قاله من شعر) ،و (جوﱠدت)

وهو استعامل معياري يعطي داللة القوة الشعرية ،ومتاسك القصيدة ،وقد تردد ست

((( جمالس شعراء العرب ،ص.274 :
((( املصدر ذاته ،ص.274 :
((( ينظر :جمالس شعراء العرب ،ص 320 :و  352و  360و  402و  450و  485و  502و
 504و . 505
((( املصدر ذاته ،ص 198 :و  257و  283و .290
((( املصدر ذاته ،ص 143 :و  293و  303و  304و .374
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ج( -فضل) وهو استعامل معياري إجيايب تردد ثالث مرات((( ،بداللة معيارية

ترتبط باملوازنة بني شاعر وآخر ،عىل أساس فني خالص ،أو فني موضوعي ،وقريب
منه صيغة (افضل) التي تشرتك معها بالداللة ذاهتا(((.

د( -ضعيفة جدا) وهذا مصطلح معياري سلبي ،تردد ثالث مرات((( ،بداللة تشري

إىل انخفاض املستوى الشعري عند الشاعر املقيم .

وهناك اصطالحات نقدية معيارية ترددت ملرة واحدة ،منها اإلجيايب الداللة

من مثل( :حكم له) و(رجاز العرب) و(افخر العرب) و(اظهر شعرك) و(ارجز

منك) و(شاعر جميد)((( ،ومنها السلبي التقييم من مثل( :مل تصنع شيئا) و(أفسدت)

و(كالمك الساقط) و (عاب)(((.

وعىل أساس هذا التحليل يمكن القول ان النقد املعياري يف املجالس الشعرية،

نقد اصطالحي ،يعتمد االصطالح املعياري يف أحكامه ،مما جعل هذه االصطالحات

تعرب بصدق عن ماهية هذا النقد ،ومنهجه يف النقد األديب ،كام ان النقد املعياري مل خيل

من تعليل وصفي لألحكام النقدية التي شكلته ،وان كانت قليلة إىل حد كبري  .لكننا
يمكن ان نقول من جهة أخرى ان هذا النقد قد اعتمد يف إصدار أحكامه املعيارية ،عىل
املخزون الثقايف للناقد ،وما حيمله ذهنه وعقليته من تراث شعري ونقدي ،سمح له

(((
(((
(((
(((
(((
(((

جمالس شعراء العرب ،ص 242 :و  291و  293و  365و  429و .490
جمالس شعراء العرب ،ص 147 :و  226و . 315
املصدر ذاته ،ص.68 :
املصدر ذاته ،ص 262 :و  331و . 395
املصدر ذاته ،ص 66 :و  70و  175و  273و  265و . 463
جمالس شعراء العرب ،ص 158 :و  307و  335و . 486
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بإصدار أحكامه النقدية املعيارية ،التي تبدو يف كثري من األحيان وعند كثري من النقاد

املحدثني مرجتلة وفطرية ((( ،إال إهنا يف التحليل العميق البد ان ترجع إىل منطلقات
شعرية ونقدية مرتسخة يف ذهنية الناقد املعياري .

ثاني ًا :النقد الو�صفي يف املجال�س الأدبية ال�شعرية .

اذا انتقلنا ملقاربة وحتليل النقد الوصفي يف املجالس األدبية الشعرية ،فإننا يمكن

ان نستنتج من قراءة نصوص هذا النقد التي وردت يف املجالس الشعرية ،ان هذا
النقد ال يقوم عىل اجرتاح املصطلحات املعيارية يف معاجلته النقدية ،وإنام يتخذ شكل

املالحظات اللغوية و النقدية ،أو املعاجلات الفنية واملوضوعية جتاه شاعر ما ،أو قضية

شعرية ،بأسلوب وصفي حتلييل ،يتميز باجلزئية ،بمعنى انه ينظر إىل مسألة حمددة يف

الشعر ،ويرتك املسائل الفنية والنقدية األخرى التي يمكن مالحظتها يف البيت أو
املقطع الشعري  .كام ويتميز بالقرص الكتايب ،فال يتجاوز مداه عدة كلامت ،أو سطر

وسطرين كأقىص حد ،يف معاجلته ألي مسالة نقدية تتعلق بالشعر أو الشاعر.

احلقيقة ان هاتني اخلاصيتني اعني (اجلزئية والقرص) تنبعان من كون النقد الوصفي

يف املجالس األدبية مبني عىل املشافهة أوال ،فهو نقد شفاهي ،أي إنه يعتمد الصيغة
الكالمية ال الكتابية يف أسلوبه النقدي ،فضال عن انه نقد مبارش ،يرافق عميلة اإللقاء

الشعري ،واحلوار األديب ،بل ويتزامن معهام ،وهلذا هو جزئي وقصري ،الن الشفاهية
واملبارشة ال يمكن ان متنح للناقد جماال واسعا يف القراءة النقدية  .هذا فضال عن عوامل

عامة أخرى تتعلق بطبيعة النقد العريب يف بداياته األولية ،وحتى يف مراحل نضجه ،اذ

بقي جزئيا وخمترصا ،عىل الرغم من كل عوامل التطور املعريف التي حدثت فيه  .كام
((( ينظر :النظرية النقدية عند العرب ،د .هند حسني طه ،دار الرشيد للنرش ،العراق ،ت 1981م،
ص.31 :
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إن ضعف الثقافة املعرفية عند الناقد العريب وقدرته النقدية ،السيام يف مراحل النقد

األوىل ،أسهمت بشكل كبري يف بروز هاتني املالحظتني النقديتني اللتني وسمتا النقد

الوصفي ،وحتى املعياري ،يف املجالس الشعرية .ويمكننا ان نتأكد من صحة استنتاجنا
السابق من خالل حتليل نامذج من هذا النقد ،لعل من أمهها املحاورة التي جرت بني

النابغة وحسان يف جملس شعري ،نقد فيه النابغة أبيات حسان التي قال فيها:
لن�ا َ
ن�ات ُ
�ن َن ْج َ
�ن ُّ
بالض َح�ى
�د ٍة َدم�ا
اجل َف ُ
لم ْع َ
ط�رنَ ِم ْ
�ر َي َ
ْ
الغ ُّ
وأس� َيا ُفنَا َي ْق ْ
الع ْن َق ِ
ً
�اء وا َب ْن�ى حُ َم ٍ
خ�اال ْ
َف ْ
�رق
وأك� ِر ْم بن�ا أ ْبنًمً
أك� ِر ْم بِنَ�ا
َولدْ ن�ا َبنِ�ى َ
(((

فقال النابغة فيها« :انك لشاعر لوال ان قللت عدد جفانك ،وفخرت بمن ولدت

ومل تفخر بمن ولدك»((( ،ويروى انه قال له« :أقللت أسيافك وملعت جفانك»(((،
وواضح من سياق هذا النقد انه نظر لقضية لغوية جزئية تتعلق بجموع القلة والكثرة،

يف استعامل صيغ (اجلفنات) و (وأسيافنا) ،لكنها تؤثر بحسب رأي الناقد يف منطقية
الصورة املدحية عند حسان ،وقوهتا التعبريية عن الكرم والشجاعة  .ثم انتقل الناقد

بعدها إىل قضية تتعلق باللياقة الشعرية ،التي تستمد مقوماهتا من النظرة العربية
للمدح ،التي جيب ان تقوم حسب راهيم عىل مدح اآلباء وليس األبناء»((( .

ومن اجللسات النقدية الوصفية املحاورة التي مجعت بني أيب العتاهية وأيب نواس،

فقال له أبو العتاهية« :كم تعمل يف يومك من الشعر؟ فقال البيت والبيتني ،فقال أبو
((( ديوان حسان ثابت ،رشحه :أ .عبدا منها ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط  ،2ت
1414ه – 1994م ،ص.219 :
((( جمالس شعراء العرب ،ص.28 :
((( املصدر ذاته ،ص.73 :
((( ينظر :حمارضات يف تاريخ النقد عند العرب ،ص.23 :
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العتاهية :لكني اعمل املئة واملئتني يف اليوم  ،(((»..لكنﱠ أبا نواس ردﱠ عليه أن شعر أيب

العتاهية من النوع السهل ،الذي يستطيع أبو نواس ان يعمل مثله األلف واأللفني،
لكنه يفضل الصياغة الشعرية احلقيقية ،التي يعاين الشاعر معها حتى يشكلها ،وهلذا
شعره قليل  .ومن النقد الوصفي ،املالحظة النقدية التي ارشها أبو نواس عىل القصيدة

التي انشدها العباس بن األحنف (192هـ) أمام أيب نواس ،وقد اكثر يف بدايات أبياهتا
من عبارة (سيديت سيديت  )..فقال له أبو نواس« :لقد خضعت هلذه املرأة خضوعا

ظننت معه انك متوت قبل متام القصيدة»((( .وهذه مالحظة نقدية وصفية تؤرش
استعامال سلبيا ألسلوب التكرار ،الذي جعل الشاعر يبدو معه ،من وجهة نظر أيب

نواس ،غري موفق يف طريقة تعبريه عن حبه جتاه هذه املراءة.

ومن اهم املحاورات النقدية التي وجدت فيها آراء نقدية خالصة ،وهي قليلة جدا

يف املدونة ،جملس مجع أيب نواس والعباس بن األحنف ،فطلب كل واحد منهام رائه يف

شعر اآلخر ،فوردت هذه العبارات النقدية الوصفية:

«هلو أرقﱞ من الوهم ،وأنفذ من الفهم ،وأمىض من السهم  »..و «انه القرﱞ للعني من

وصل بعد هجر ،ووفاء بعد غدر ،وإنجاز وعد بعد ياس» واهم نقد يف هذا املجلس
عبارات أيب نواس يف العتايب والعباس اذ يقول« :العتايب يتكلف ،والعباس يتدفق طبعا،
وكالم هذا سهل عذب ،وكالم ذاك متدفق كز ،ويف شعر هذا ماء ورقة وحالوة ،ويف
شعر ذاك جساوة وفظاظة»((( .

وواضح من النصوص التي نقلتها ان هذا املجلس وصفي يف نقده ،استعمل فيه

((( جمالس شعراء العرب ،ص.375 :
((( املصدر ذاته ،ص.310 :
((( املصدر ذاته ،ص.312-311 :
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الشاعران توصيفات نقدية حتليلية لشعر اآلخر ،أمهها موازنة أيب نواس بني العتايب
والعباس ،حيث وصف أبو نواس شعر العتايب بالتكلف ،والصعوبة ،واجلسارة يف

التعبري ،عىل حني ان شعر العباس سهل ،ونابع من وجدان الشاعر ،وفيه معاين إنسانية
مجيلة  .ومع ان النقد الوصفي هنا يمكن ان نلمح فيه نقدا إجيابيا جتاه العباس ،وسلبيا
جتاه العتايب ،إال إنه يبقى نقدا وصفيا حمكام ،استعمل فيه أبو نواس أسلوب املوازنة

بني الشاعرين يف نقده الوصفي .ولعل وصف عملية التشكيل الشعري ،وما فيها من
رشائط ،تعد من اهم التوصيفات النقدية التي شملتها املجالس الشعرية ،اذ وردت

يف حماورة بني أيب متام (231هـ) والبحرتي (284هـ) ،حني وصف أبو متام للبحرتي
عملية تشكيل الشعر فقال« :يا أبا عبادة ختري األوقات وأنت قليل اهلموم ،صفر من

الغموم  ...وان أردت التشبيب فاجعل اللفظ رشيقا ،واملعنى رقيقا ... ،فاذا أخذت يف
مديح سيد ذي أياد فاشهر مناقبه ،واظهر مناسبه ،وابن معامله ...وان عارضك الضجر

فارح نفسك ،وال تعمل شعرك إال وأنت فارغ القلب  (((»..وهو وصف نقدي يذكرنا
بصحيفة برش بن املعتمر (210هـ) التي وصف فيه طريقة الكتابة الشعرية  .ولعل هذا

املثال النقدي الوصفي الوحيد يف املجالس الشعرية ،الذي يمكن عده نقدا وصفيا

حتليليا خالصا من أي تقييم نقدي ظاهر أو خفي ،فهو جمرد توصيف حتلييل لطريقة
الكتابة الشعرية ،وافضل األوقات التي حيسن فيها الكتابة الشعرية ،والطريقة األفضل
يف بناء قصيدة الغزل أو قصيدة املديح ،فهي توجيهات تعليمية ،للشاعر الذي يروم

كتابة الشعر ،ووجد صعوبة يف هذا األمر ،لقلة خربته أو لضعف شاعريته .

إن النقد الوصفي يف املجالس الشعرية ،مل يكن وصفيا خالصا ،وإنام شابته تقييامت

معيارية ،سلبية أو إجيابية ،إما ظاهرة ،أو تفهم من سياق الكالم ،ولعل املثال األخري
((( جمالس شعراء العرب ،ص.361 :
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الذي تناولته بالدرس ويتعلق بتوصيف العملية الشعرية ،هو املثال الوحيد الذي

يمكن عده نقدا وصفيا خالصا  .ان بروز املعيارية بشكل خفي أو ظاهر مع النقد

الوصفي ،يمثل أمرا طبيعيا يف النقد العريب القديم ،الذي مل يستطع ان يتخلص من

املعيارية حتى يف مراحل نضوجه املعريف ،القديم أو اجلديد ،فضال عن ان معظم النقاد
يف املجالس الشعرية كانوا من الشعراء ،ومن ثم فان نقدهم قائم عىل خربهتم الشعرية

اكثر من املعرفة النقدية احلقيقية ،وهذا ما طبع نقدهم الوصفي باملعيارية ،الن فكرهم

متجه نحو التقييم اكثر من اجتاههم نحو الوصف والتحليل .

املطلب الثاين
ق�ضايا املجال�س ال�شعرية و�آراءها النقدية
من خالل استقراء مدونة املجالس الشعرية ،وماقيها من أحكام نقدية ،امكننا

حتديد القضايا النقدية التي برزت فيها ،واآلراء النقدية التي صاحبتها  .والقضايا
النقدية التي اشتملت عليها املدونة ،بحسب كثافة تكرارها هي:

أ -الرسقات الشعرية :وقد ورد هذا املوضوع لعرش مرات ((( ،وهو يمثل نقدا

معياريا سلبيا ،فيه نوع من التعليل .ومن أمثلته جملس رؤبة وذي الرمة (117هـ)
برواية األصمعي (216هـ) ،اذ سمع ذو الرمة من رؤبة أبياتا ،قال بعدها ما يشبهها،
بحسب اعتقاد رؤبة ،فكان رؤبة يعتقد انه رسقها منه ،قال األصمعي« :فاذا رؤبة يرى

((( جمالس شعراء العرب ،ص 86 :و  154و  176و  192و  264و  293و  303و  307و
.445
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ومن اهم املجالس التي جرى فيها تناول قضية الرسقات يف املجالس الشعرية،

جملس مجع بشار بن برد (168هـ) وسلم اخلارس (186هـ) ،اذ غضب بشار عىل سلم

واهتمه بالرسقة املعنوية لبيت بشار الذي يقول فيه:
(((
الط ِّي َب ِ
�ات ا ْل َفاتِ ُ
�از بِ َّ
َو َف َ
اجتِ ِه
�ج
اس مَ ْل َي ْظ َف ْر بِ َح َ
�ك ال َّل ِه ُ
َم ْن َرا َق َب ال َّن َ
اذ قال سلم بعدها بيته الذي يقول فيه:
(((
من راق��ب ال� ّن��اس م��ات غم
وف�����از ب���ال��� ّل���ذة اجل���س���ور
فقال له بشار« :فتأخذ معاينﱠ التي عنيت هبا وتعبت يف استنباطها فتكسوها الفاظا

ف من الفاظي حتى يروى ما تقول ،ويذهب شعري؟»((( ،وواضح صدق قول
اخ ﱠ
بشار ،حتى ان سلم اعرتف بذلك وطلب العفو منه  .لكن األهم يف هذا املجلس انه

يعرض أيضا لقضية اللفظ واملعنى التي شغلت النقد العريب كله ،فبشار يعتقد برسقة
املعاين التي ابتكرها دون األلفاظ ،وهذه النظرة الثنائية للنص الشعري ،بتقسيمه إىل

لفظ ومعنى ،هي التي حكمت النقد العريب بمجمله ،وجعلت النقاد يقيسون الشعر

عىل أساسها .إال ان الرسقة عند بعض النقاد تكون حممودة اذا احسن الشاعر فيام
رسق من معنى من شاعر آخر ،كام وصف ابن املعتز (296هـ) رسقة ديك اجلن
(236هـ) ملعنى من أيب نواس (199هـ) يف جملس مجعهام فقال« :فاحسن وجود
((( جمالس شعراء العرب ،ص.86 :
((( ديوان بشار بن برد ،نسخة املوسوعة الشاملة ،ج ،1ص.370 :
((( الصناعتني ،الكتابة والشعر ،أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييى بن مهران
العسكري (املتوىف :نحو 395هـ) ،تح :عيل حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة
العرصية – بريوت ،ت  1419هـ ،ج ،1ص.214 :
((( جمالس شعراء العرب ،ص.264 :
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والشك ان موضوع الرسقات الشعرية من املوضوعات املهمة التي تناوهلا النقاد

العرب القدماء واملحدثون عىل حد سواء((( ،والجمال هنا للحديث عنه بأكثر مما قليل،
إال إننا نؤرش أن املوضوع يف الدرس النقدي احلديث ،السيام الغريب ،اصبح يتناول

ضمن موضوع (التناص) الشعري ،الذي يعني يف االصطالح النقدي «ادراك القارئ

للعالقات املوجودة بني عمل وأعامل أخرى سبقته أو جاءت تالية عليه»((( أو هو وفق
رؤية بحثية « جمموعة من اليات اإلنتاج الكتايب لنص ما ،حتصل بصورة واعية أو ال
واعية بتفاعله مع نصوص سابقة عليه أو متزامنة معه»((( ،وخرج من اطار الرسقة

الشعرية أو األدبية التي جعلته مؤرشا سلبيا جتاه أي شاعر يوسم به ،بل اصبح سمة

من سامت أسلوب الكتابة يف العرص احلديث ،مع اختالف املنطلقات واإلجراءات
بالتأكيد بني الرسقات الشعرية والتناص األديب.

ب_ منطقية الصورة الشعرية :اذ ضمت املدونة الشعرية يف جمالسها عددا من اآلراء

النقدية التي كان حمورها نقد االستخدام اللفظي عند الشاعر ،لعدم تناسقها مع املعنى
املطلوب ،مما جيعل الصورة تبدو غري منطقية أو غري واقعية .وقد تكرر هذا الشكل

((( جمالس شعراء العرب ،ص.307 :
((( ينظر يف قضية الرسقات :تاريخ النقد األديب عند العرب ،إحسان عباس ،ص673 – 671 :
و النظرية النقدية عند العرب ،ص 181 :إىل  190و نقد النص األديب وقضاياه يف العرص اجلاهيل،
ص 285 :إىل .317
((( التناص بني الرتاث واملعارصة ،د .نور اهلدى لوشن ،جملة جامعة ام القرى ،ج ،15ع ،26ت
1424ه ،ص.1022 :
((( ماهية التناص ،عبد اجلبار األسدي ،جملة رافد ،الشارقة ،ع2000 ،31م ،ص.15 :
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النقدي املعياري السلبي املعلل مخس مرات((( ،ومن هذا النوع ما جرى بني إسحاق

املوصيل (235هـ) وعامرة بن عقيل (239هـ) ،اذ سمع املوصيل عامرة ينشد أبياتا

جلرير (110هـ) يقول فيها:
�ر ُت بِالدّ ْي َر ِ
ي�ن ّأر َقن�ي
ملّ�ا َت َذ ّك ْ

�ر ٌع بال ّن َو ِاق ِ
ي�س
�و ُت الدّ
ِ
َص ْ
ج�اج َو َق ْ

(((

فقال له« :اخطأ واهلل أبوك ،التأذين ال يكون يف أول الليل»((( ،ويمثل هذا الشكل

النقدي املعياري السلبي ،النواة األوىل للنقد العريب يف مراحله األوىل ،السيام يف

موضوعة املجالس الشعرية ،التي شاع فيها مثل هذا النقد املبسط ،القائم عىل معرفة
املتلقي وثقافته االجتامعية.

ج_ الشعراء املحدثني :وهذه قضية شغلت النقد العريب القديم ،السيام يف العرص

العبايس ،حني ظهر ما يسمى بشعراء البديع أو الشعراء املحدثني ،من مثل :بشار بن

برد ،وأيب نواس ،وأيب متام .

وقد تناولت املجالس الشعرية هذه القضية يف موضعني:

أوهلام يتمثل بسؤال من الشاعر دعبل اخلزاعي ( 246هـ) إىل مروان بن أيب حفصة

( 182هـ) حني قال له« :من أشعركم مجاعة املحدثني؟ فقال :أشعرنا ايرسنا بيتا،
فقلت :ومن هو؟ قال :ربيعة الرقي (198هـ)  ،(((»..وواضح من احلوار ان فيه حكام

نقديا معياريا إجيابيا ،وضع فيه الشاعر مروان ،الذي اصبح ناقدا هنا ،وضع الشاعر

الرقي يف اعىل مراتب الشعراء املحدثني ،بوصف شعره ايرس يف الرتكيب والداللة،
(((
(((
(((
(((

جمالس شعراء العرب ،ص 370 :و  398و  408و  455و .467
ديوان جرير ،نسخة املوسوعة الشاملة ،ج ،1ص.320 :
جملس شعراء العرب ،ص.370 :
املصدر ذاته ،ص.233 :
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وهو تعليل نقدي للحكم املعياري الذي حكم به مروان عىل الرقي.

ويف املوضع الثاين يربز اسم أيب العتاهية (213هـ) بوصفه ناقدا معياريا وصفيا،

حني نقد شعر ابن مناذر (198هـ) ،فقال له «شعرك مهجن ال يلحق بالفحول ،وأنت
خارج عن طبقة املحدثني ،فان كنت تشبهت بالعجاج ورؤبة فام حلقتهام ،وال أنت يف

طريقهام ،وان كنت تذهب مذهب املحدثني فام صنعت شيئا . (((»..

إن نقد أيب العتاهية قائم عىل تقييم شعر ابن مناذر ،الذي يعتقد أيب العتاهية انه شعر

غري واضح املعامل ،فال هو ينتمي للطريقة العربية القديمة ،طريقة عمود الشعر ،وال هو

يسلك طريق املحدثني ،فهو شعر مهجن حسب تعبريه ،ال يستحق ان يكون مع الشعر

العريب احلقيقي (شعر الفحول) ،وال ان حيسب عىل الشعراء املحدثني املجددين ،وهو
تقييم سلبي معياري ،مشفوع بتعليالت وصفية  .ومن اهم القضايا التي وردت يف

املجالس الشعرية ،قضية طبقات الشعراء ،التي نظرﱠ هلا وطبقها ابن سالم اجلمحي
(232هـ) يف (طبقات فحول الشعراء).

وقد جاءت هذه القضية يف حوار بني جرير وابنه حني سأله« :من اشعر الناس؟

قال :جاهلية ام إسالم ؟ قلت :جاهلية ،قال :زهري ،قلت :فاإلسالم؟ قال :الفرزدق،
قلت :فاألخطل ؟ قال :األخطل جييد نعت امللوك ،ويصيب صفة اخلمر»(((.

وهذا تقييم معياري إجيايب ،قسم فيه املتحاوران الشعراء إىل طبقات ،مع تعيني قمة

شعرية لكل طبقة ،بحسب رؤية جرير بالتأكيد ،وربام كانت هذه املحاورة ،ومثيالهتا،
هي التي أوحت إىل ابن سالم فكرة الطبقات الشعرية ،التي تعد من اهم النظريات
النقدية التي حكمت الشعر العريب القديم ،وتم عىل أساسها نقد الشعراء وتقسيمهم

((( جمالس شعراء العرب ،ص.337 :
((( املصدر ذاته ،ص.169 :
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عىل طبقات شعرية ،مثلت أحكاما نقدية معيارية إجيابية أو سلبية (((.

لقد ضمت مدونة املجالس الشعرية قضايا شعرية أخرى من مثل :املوازنة بني

الشعراء ،واالقتباس من القران الكريم ،واإلهلام الشعري ،واللفظ واملعنى ،وطبيعة

الصورة الشعرية ((( ،متت معاجلتها بطريقة معيارية تعليلية يف اغلب األحيان ،كام قدمنا
من أمثلة سابقة ،لكن الوعي النقدي املصاحب لآلراء النقدية التي متت هبا معاجلة
هذه القضايا النقدية ،كان وعيا ناقصا وغري متطور ،ويعتمد الذوق الشخيص اكثر
من النظرة املوضوعية  .ولعل اهم سبب جعل هذا الوعي النقدي يتسم هبذه السامت

السلبية ،هو انه نقد صدر من شعراء وليس من نقاد ،مما جعل آراءهم النقدية تتسم

بالذاتية ،والذوقية ،وحماولة إسقاط الشاعر املقابل ،ألنه يف احلقيقة منافس يف اإلبداع
الشعري ،ويمكن ان يكون نقد إجيايب بحقه سببا يف رفع شانه ،وعلو صوته ،حتى عىل

الشاعر الناقد يف بعض األحيان ،وهلذا الحظنا ان معظم األحكام النقدية كان سلبيا

فيه انتقاص من شاعرية الشاعر املنقود ،أو تقليل من قيمته الشعرية ،سواء كان النقد
واقعيا ام غري واقعي .

((( ينظر :حمارضات يف تاريخ النقد عند العرب ،ص 81 :إىل .95
((( ينظر يف هذه املوضوعات بالتسلسل ذاته ،جمالس شعراء العرب ،ص– 107 ،102 – 101 :
 108و  69و  319 – 80و  81و  357 – 86و . 123 – 113
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اخلامتة
بعد ان وصل البحث يف موضوع األحكام النقدية يف املجالس األدبية الشعرية إىل

هناية مداه الكتايب ،وفق ما يسمح به احلجم الكتايب لبحث جامعي حمدد ،يمكننا وضع
جمموعة من االستنتاجات التي رشحت لنا من خالل كتابة هذا البحث ،عىل الشكل

االيت:

• تعد املجالس األدبية الشعرية وجها مهام من النشاط النقدي العريب القديم،

بوصفها متثل ملتفا أدبيا شعريا ،ضم يف جلساته كثريا من اآلراء واألحكام النقدية .
وقد مثل سوقا عكاظ واملربد اهم األسواق العربية يف اجلاهلية واإلسالم ،من الناحية
الثقافية األدبية الشعرية ،ملا قاما به من دور نقدي يتعلق بقول الشعر وتلقيه ونقده .

• تطورت املجالس وتنوعت منذ بداية تشكلها األولية يف العرص اجلاهيل ،حتى

زمن نضوجها األكرب يف العرص العبايس ،اذ ظهرت جمالس ثقافية واجتامعية وسياسية

متنوعة ،بفعل عوامل خمتلفة ،منها االجتامعي والسيايس ومنها الثقايف األديب ،فضال
عن تطور شكل املجالس األدبية الشعرية القديمة ،بام يتالءم وظروف العرص ،وقد
برز اسم النابغة الذبياين ،بوصفه شاعر ومتلق للشعر وناقد له ،إال ان أمهيته النقدية

فاقت مكانته الشعرية ،بل فاقت مكانة شعراء كبار مثل :اخلنساء وحسان بن ثابت
واألعشى ،حتى يمكن عده الناقد األبرز يف املجالس الشعرية يف اجلاهلية

• ان التحليل املعجمي لداللة املجلس ،وضح كثريا املدلول االصطالحي

للمجلس ،بوصفه مكانا جيتمع فيه الشعراء واألدباء ،لإللقاء الشعري وإبداء اآلراء
النقدية ،بصيغة حوارية نقاشية ،وهو هبذا األمر خيتلف عن النادي واألمايل ،التي خيلط
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• ترتبط الداللة االصطالحية للمعيارية بكافة مستوياهتا املعرفية بمفهوم (ما

ينبغي ان يكون عليه اليشء) ،بينام ترتبط الداللة الوصفية (بام هو كائن بالفعل) ،وهذا

الفارق املفاهيمي يمثل جوهر االختالف بني املنهجني املعرفيني عىل املستويات كافة،
حتى النقدي منها ،جمال البحث اخلاص.

• مثلت املعايري الفنية واألخالقية أساس التقييم املعياري ،وفق مبدأ القياس ،بينام

كان التفسري والتحليل أساس النقد الوصفي.

• محلت املجالس األدبية الشعرية يف ثناياها كثريا من األحكام النقدية ،بلغت

 146حكام نقدا ،من ضمن  365جملسا ضمها كتاب جمالس شعراء العرب ،مثلت
األحكام املعيارية فيها  94حكام ،بينام مثلت األحكام الوصفية  52حكام نقديا ،وهذا
ما يؤكد غلبة اجلانب املعياري عىل الوصفي ،يف األحكام النقدية التي شكلتها املجالس

الشعرية ،ويمكن تعميم هذه النتيجة عىل النقد العريب القديم بمجمله .

• مل تكن األحكام النقدية املعيارية أو الوصفية ظاهرة يف عرص دون آخر ،بل ان

املعيارية والوصفية استمرت بالتوافر يف املجالس الشعرية عرب تاريخ تشكلها ،مع
ازدياد كثافة األحكام الوصفية كلام ابتعدنا عن العرص اجلاهيل ،وهذا امر طبيعي يتعلق

بتطور النقد العريب بمجمله ،مع مالحظة بقاء توافر النقد املعياري حتى يف العصور
املتأخرة .

• اعتمد النقد املعياري عىل االصطالح النقدي يف إصدار أحكامه النقدية وتقييامهتا،

حتى يمكن عده نقدا اصطالحيا اذا جاز التعبري ،واكثر االصطالحات املستعملة يف
النقد املعياري هو اصطالح (اشعر) ومشتقاته ،اذ تردد بشكل كبري يف تقييم الشعراء،
وإصدار األحكام املعيارية جتاههم ،ومل يكن النقد املعياري كله بال تعليالت نقدية
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تربر األحكام النقدية الصادرة منه ،بل ضمت املجالس الشعرية نقدا معياريا معلال،

يمكن عده مرحلة معرفية نحو التحول الكمي والنوعي إىل النقد الوصفي يف املجالس
الشعرية خصوصا ،والنقد العريب عموما .

• مل يستعمل النقد الوصفي االصطالح النقدي يف إصدار أحكامه ،بل اتبع أسلوب

التفسري والرشح ،وهذا امر طبيعي نابع من طبيعة النقد الوصفي املعرفية ،القائمة عىل

التحليل النقدي بدل التقييم احلكمي للشعر أو الشاعر ،لكن مع مالحظة ان هذا
النقد مل خيل من ملحة معيارية تقييمية ،مما جيعلنا نؤكد غياب النقد الوصفي الكامل

يف املجالس الشعرية العربية ،وقد متيز النقد الوصفي يف املجالس الشعرية ،باجلزئية
والقرص الكتايب ،وهذا نابع من كونه نقد شفاهي ومبارش ،فضال عن الطبيعة التجزيئية

للعقل العريب ،مما جعل النقد العريب بمجمله يتسم هباتني السمتني املعرفيتني .

• اختلفت اجلوانب الوصفية التي ارشها النقاد عىل الشعر أو الشاعر ،لكنها مل خترج

عن مسائل تتعلق بطبيعة الصورة الشعرية ،أو االستخدام اللغوي ،أو باملوضوعات

الشعرية ومدى تالئمها مع البناء الشعري العريب املوضوعي.

• ضمت املجالس الشعرية كثريا من اآلراء النقدية ،التي تناولت قضايا نقدية

متنوعة ،منها :قضية الرسقات الشعرية ،املوازنة بني الشعراء ،طبيعة الصورة الشعرية،

االقتباس من القران ،اإلهلام الشعري ،الطبقات الشعرية ،الشعراء املحدثني ،وقد
مثلت قضية الرسقات الشعرية ،القضية املحورية التي شغلت املجالس الشعرية،
وتكررت يف جمالس عدة ،وشغلت املتحاورين من الشعراء والنقاد كثريا ،وربام كانت

هبذه األمهية يف النقد العريب كله ،والدليل عىل هذا ما كتب من الكتب حول هذا
املوضوع النقدي  .إال ان هذه القضية استعملت غالبا لالنتقاص من الشاعر ،وثلب

قدرة خميلته عىل االبتكار الشعري .
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والبد من القول أخريا ،ان هذا املوضوع مازال مطروحا للبحث والنقاش ; ذلك

إن املجالس األدبية الشعرية وغري الشعرية (التي مل يتناوهلا البحث) ،حتوي كثريا من
القضايا واآلراء النقدية ،التي يمكن ان يتناوهلا الباحثون بالدرس والتتبع والتحليل .

وأسال اهلل ان أكون قد وفقت فيام كتبته من آراء نقدية ،وحتليالت نصية ،حاولت هبا

مقاربة مدونة البحث وحتليلها نقديا ،فإن قرصت فهذا من صفات اإلنسان ،الذي
وصفه خالقه بالضعف ،ومن صفات البحث العلمي الذي ال يمكن ان يدرك فيه كل

يشء ،وال أن يأيت فيه بكل يشء عىل متامه.
وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملني

والصالة والسالم عىل خري املرسلني ،وعىل اله وصحبه أمجعني .

*

*
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البحوث املحكمة

امل�صادر واملراجع بعد القر�آن الكرمي
 -1األسلوبية واألسلوب ،األسلوبية واألسلوب نحو بديل ألسني يف نقد األدب ،د.

عبد السالم املسدي ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا وتونس ،د .ط ،ت 1977م.

 -2اسواق العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،سعيد األفغاين ،دار العروبة ،الكويت ،ط ،4

ت 1993م.

 -3األمايل ،إسامعيل بن القاسم القايل ،تح :صالح بن فقي هلل ،والشيخ سيد بن

عباس ،املكتبة العرصية ،بريوت ،ت 1423ه – 2002م.

 -4األمايل األدبية نشأهتا وتطورها ،السيد مصطفى عمر السنويس ،رسالة دكتوراه ،كلية

دار العلوم ،جامعة القاهرة ،ت 1411ه – 1990م.

 -5بيئات نقد الشعر عند العرب من اجلاهلية إىل العرص احلديث ،إسامعيل الصيفي ،دار

املعرفة اجلامعية ،مرص ،ط ،2ت 1410ه – 1990م.

 -6تأريخ آداب العرب ،مصطفى صادق الرافعي ،دار الكتاب العريب ،بريوت -لبنان،

ط ،4ت 1974م ،ج.1

 -7تأريخ األدب العريب القديم ،عمر فروخ ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط ،3ت

1978م.

 -8تأريخ النقد األديب عند العرب ،د .إحسان عباس ،دار الرشوق ،عامن – األردن ،ط

 ،2ت 1993م

 -9تأريخ النقد األديب عند العرب حتى هناية القرن الثالث اهلجري ،د .مصطفى الصاوي

اجلويني ،دار املعرفة اجلامعية ،مرص ،ت 2000م.
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 -10التناص بني الرتاث واملعارصة ،د .نور اهلدى لوشن ،جملة جامعة ام القرى،

السعودية ،ج ،15ع ،26ت 1424ه.

 -11ديوان حسان ثابت ،رشحه :أ .عبدا منها ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط

 ،2ت 1414ه – 1994م.

 -12الشعر اجلاهيل ،قضاياه الفنية واملوضوعية ،عبد الرمحن حممد إبراهيم ،دار النهضة

العربية ،بريوت ،ت 1980م .

 -13صناعة النص يف الشعرية العربية ،ملياء دمحاين ،رسالة ماجستري ،جامعة مولود

معمري ،كلية اآلداب واللغات ،اجلزائر ،ت 2012م1.الصناعتني ،الكتابة والشعر ،أبو
هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييى بن مهران العسكري (املتوىف :نحو

395هـ) ،تح :عيل حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العرصية – بريوت،
ت  1419هـ .

 -14علم اللغة العام ،فردينان دي سوسور ،تر :د .يوئيل يوسف عزيز ،دار افاق عربية،

بغداد ،ت 1985م.

 -15العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ،أبو عىل احلسن بن رشيق القريواين األزدي (املتوىف:

 463هـ) ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار اجليل ،ط  ،5ت  1401هـ 1981 -م.
 -16عملية التلقي يف املجالس األدبية الشعرية يف اجلاهلية وصدر اإلسالم ،رسالة

ماجستري ،إعداد :سمرية جدو ،بإرشاف :د .عامر ويس ،جامعة منتوري ،كلية اآلداب

واللغات ،اجلزائر ،ت 2008م.

 -17الفلسفة املعارصة يف اوربا ،أ.م .بوشنسكي ،تر :عزت قرين ،عامل املعرفة ،الكويت،

ت 1992م.

 -18كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،حاجي خليفة ،مكتبة املثنى ،بغداد ،ت
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1941م.

البحوث املحكمة

 -19الكليات ،معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،اليب البقاء أيوب بن موسى

احلسيني الكفوي (ت 1094ه – 1683م) تح :عدنان درويش و حممد املرصي ،مؤسسة

الرسالة ،بريوت – لبنان ،ط ،2ت 1419ه – 1998م.

 -20لسان العرب ،حممد بن مكرم بن عىل ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري

الرويفعى األفريقي (املتوىف711 :هـ) ،دار صادر ،بريوت ،ط ،3ت 1414هـ 1993 -م.

 -21لغة النقد العريب القديم بني املعيارية والوصفية ،د .عبد السالم حممد رشيد ،مؤسسة

املختار ،القاهرة ،ط1429 ،1هـ2008-م.

 -22اللغة بني املعيارية والوصفية ،د .متام حسان ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط  ،4ت

2000م .

 -23ماهية التناص ،عبد اجلبار األسدي ،جملة رافد ،الشارقة ،ع2000 ،31م.

 -24املجالس الشعرية والنقدية يف جمالس اخلليفة هارون الرشيد ،رسالة ماجستري،

إعداد :عبد اهلل امحد الذنيبات ،بإرشاف :د .جهاد املجايل ،جامعة مؤتة ،الدراسات العليا،

األردن ،ت 2007م.

 -25جمالس شعراء العرب ،من العرص اجلاهيل إىل القرن الثالث عرش اهلجري ،حممد

املرصي ،دار سعد الدين ،دمشق ،ط ،1ت 1418ه – 1998م .

 -26مصادر الشعر اجلاهيل وقيمتها التارخيية ،نارص الدين األسد ،دار املعارف ،مرص،

ط  ،5ت 1978م.

 -27املصطلحات املحورية يف النقد العريب بني جاذبية املعنى وإغراء احلداثة ،د .عبد

امللك بو منجل ،امللتقى الدويل األول يف املصطلح النقدي ،جامعة قاصدي مرباح ،اجلزائر،

ت .2011
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 -28حمارضات يف تاريخ النقد عند العرب ،د .ابتسام مرهون الصفار و د .نارص حالوي،

جامعة بغداد ،العراق ،ت 1990م.

 -29معجم أعالم املورد ،د .منري البعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت – لبنان ،ط،1

ت 1992م.

 -30املعجم الفلسفي ،د .مجيل صليبا ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت – لبنان ،ت 1982م.
 -31املعجم الفلسفي ،جممع اللغة العربية ،القاهرة ،اهليئة العمة لشؤون املطابع األمريية،

ت 1403هـ – 1983م.

 -32املعجم الوسيط ،جمموعة من املؤلفني ،دار الدعوة ،تركيا ،ت 1989م.

 -33معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسن امحد بن فارس بن زكريا ،تح :عبد السالم حممد

هارون ،مطبعة البايب احللبي ،ط ،2ت 1969م.

 -34املعيار األخالقي يف نقد الشعر ،د .عباس ثابت محود ،دار دجلة ،عامن ،ط ،1ت

2011م.

 -35املغرب يف ترتيب املعرب ،أيب الفتح نارص الدين املطرزي اخلوارزمي (ت ،)610

تح :عبد احلميد فاخوري و عبد احلميد خمتار ،مكتبة أسامة بن زيد ،سوريا – حلب ،ط،1

ت 1399ه – 1979م.

 -36املفردات يف غريب القران ،اليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين

(ت  ،)502راجعه :وائل امحد عبد الرمحن ،املكتبة املوفقية ،القاهرة ،ت  2003م.

 -37مقدمة يف النقد األديب ،د .عيل جواد الطاهر ،املؤسسة العربية للدارسات والنرش،

بريوت – لبنان ،ط ،2ت 1983م.

 -38مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ،د .ديو بولد ب فان دالني ،تر :د .سيد امحد

عثامن ،مكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة ،ت  1985م.
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 -39املناهج اللغو ّية ودورها يف فهم الظاهرة اللغو ّية ،حسان حممد الزبيدي ،شبكة

صوت العربية ،ت 2011م( ،بحث يف الشبكة اإللكرتونية).

 -40مناهج النقد األديب بني املعيارية والوصفية ،د .عز الدين إسامعيل ،جملة فصول

للنقد األديب ،م  ،1ع  ،2ت 1981م.

 -41املنهج الوصفي و املعياري ،فوزي فهيم حسن ،مدونة :معجم اللهجات املحكية يف

اململكة العربية السعودية ،ت 2011م( ،بحث يف الشبكة اإللكرتونية).

 -42املوشح يف مآخذ العلامء عىل الشعراء ،أبو عبيد اهلل بن حممد بن عمران بن موسى

املرزباين (املتوىف384 :هـ) ،تح :حممد حسني شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت –

لبنان ،ط ،1ت 1415ه – 1995م.

 -43نشوء النقد األديب وتطوره ،د .رامز احلوراين ،منشورات جامعة سبها ،ليبيا ،ط ،1

ت 1996م .

 -44النظرية النقدية عند العرب ،د .هند حسني طه ،دار الرشيد للنرش ،العراق ،ت

1981م.

 -45النقد األديب احلديث ،قضاياه ومناهجه ،د .صالح هويدي ،منشورات جامعة

السابع من أبريل ،ليبيا ،ط1995 ،1م.

 -46النقد األديب يف جمالس عبد امللك بن مروان (مجع ودراسة وحتليل) رسالة ماجستري،

إعداد :أسامء بنت غانم بن بركة ،بإرشاف :د .صابر امحد عبد احلافظ ،جامعة طيبة ،كلية

الرتبية للبنات ،اململكة العربية السعودية ،ت 1429ه – 2008م.

 -47نقد النص األديب وقضاياه يف العرص اجلاهيل ،د .فضل نارص مكوع ،دار رسالن،

سوريا ،ط ،1ت .2010
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