
  عيل رحامين/ ٔا                                                                           املتلقي الرصحي يف النقد القدمي
 
 

 2016جوان                                155                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

        املتلقي الرصحي يف النقد القدمياملتلقي الرصحي يف النقد القدمياملتلقي الرصحي يف النقد القدمياملتلقي الرصحي يف النقد القدمي
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قراء مفهوم يسعى هذا املقال ٕاىل اسـت  

املتلقي يف النقد العريب القدمي، وارتباطه 
مبفهوم القارئ العارف خبباY الشعر واللغة 

كام يسعى ٕاىل حتديد هويته . سامعا وقراءة
  .gجfعية خليفة ٔاو ٔامريا ٔاوbقدا

                           
  

  

  

  

  

  

  Résumé:  

Cet article tend a designer la 

notion de récepteur dans la 

critique littéraire arabe 

ancienne ainsi que sa tendance 

avec la notion de lecteur savant 

ayant connaissance poétique et 

linguistique. 

D’autre part il tend a 

déterminer l’identité sociale en 

tant que Kalifa, ennir ou savant 

critique.        
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نسـتطيع ٔان نطلق تسمية املتلقي الرصحي عىل لك من يتلقى الشعر عندما تصدر عنه 
تعليقات ٔاو مالحظات حول الشعر اzي مسعه ٔاو قرٔاه، وبناء عليه فٕان تسمية املتلقي 
الرصحي تنطبق عىل اخلليفة ٔاو أالمري اzي يُنَْشُد الشعر يف حرضته، ٔاو عىل احلضور يف 

. ٔاه رٔايه يف الشعر اzي مسعه ٔاو يقر و عىل الناقد اzي يديل بجمالس اخللفاء والوالة، أ 
فال يكتفي املبدع : ((وكذ� نسـتطيع ٕاطالق تسمية املتلقي الرصحي عىل املبدع ذاته

بتدوين ما انثال عليه من أاللفاظ واملعاين انثياًال ٕاال يف أالشعار اليت تفرضها بعض وضعيات 
شعراء من يعود ٕاىل شعره ٕالعامل النظر فيه �لزYدة ولكن من الثابت ٔان من ال ... اخلطاب

وقد اصطلح القداىم عىل تسمية هذه القصائد . واحلذف بغية جتويده وٕاخراجه عىل ٔامت وجه
: ومثال ذ� خرب مفاده ٔان ٔا� ا قاق قال). 1))(�حلوليات واملنقحات واملق�ات واحملكامت

ٍة ِفهيَا �: دح فهيا الفضل بن الربيعقرٔات عىل ٔايب متام ٔارجوزة ٔايب نواس اليت م(( َوبَْ�َ
 ل مثلها، جفعل خيرج ٕاىل اجلنينةسأروض نفيس يف مع: فاسـتحسـهنا وقال �َزَورٌ 

 �لعيش، حىت فعل ذ� ثالثة ٔاYم ويشـتغل مبا يعم¹، وجيلس عىل ماء جاٍر، مث ينرصف
َق ما معل، وقال لشاعر يعاين حني ينظم هذا يعين أن ا). 2))(مل ا¾ْرَض ما جاءين: مث َخر½

قه واسـتغىن عنه   .الشعر ويعود ٕاىل شعره لينظر فيه وجيري التعديل عليه وٕاذا مل يرضه خر½
ونذكر من ٔامثh املتلقي الرصحي مواقف بعض اخللفاء من الشعر، فقد اكن ملالحظاهتم 

دور يف حتديد مفاصل النص، سواء ٔااكن ذ� يف ترتيب ٔاجزاء ((النقدية عىل الشعر 
لقول من Ëة تدرËا وتسلسلها، ٔام يف ترتيب معانيه مضن اجلزء الواحد، ليدل عىل وعيه ا

بأمهية البناء الشعري وترتيبه عىل حنو خمصوص يرعى احلاالت اليت يكون علهيا 
ومثال تدخل املتلقي الرصحي يف ترتيب معاين النص هو مالحظة سـيف ). 3))(السامع

  : قائالً  ا وÓ عىل شعر املتنيب حني مدحه
  َوقَْفَت َوَما ِيف الَْمْوِت َشٌك ِلَواِقٍف 

  
َدى َوُهَو bَِمئُ   ½َك ِيف َجْفِن الر½   َ×¾ن

  

  َك اال¾بَْطاُل َلكَْمى َهزِميَةً تَُمرØ بِ 
  

اٌح َوثَْغُرَك َ�ِمسُ   َك َوض½ ُËَْوَو  
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Ü البيتني عىل صدرهيام، وقال Óأالول عىل  ينبغي ٔان تطبق جعز: فقد ٔانكر سـيف ا و
Ü الثاين، وجعز الثاين عىل أالول، مث قال :Üؤانت يف هذا مثل امرئ القيس يف قو :  

ةٍ  ½áَّينِ لَْم ا¾ْرَكِب َجَواًدا ِل¾×َ  
  

ْن َاكِعًبا َذاَت َخلَْخال    َولَْم ا¾تََبط½
  

ِوي½ َولَْم ا¾قُلْ  ق½ الر½ َبأِ الّزِ   َولَْم ا¾سـْ
  

ةً   ْجَفال ِلَخْيَيل½ ُكّرِي َكر½
ä
  بَْعَد ا

  
ووجه الæم يف البيتني كام قال ٔاهل العمل �لشعر ٔان يكون جعز أالول عىل الثاين، والثاين 
، سبء امخلر مع  عىل أالول ليسـتقمي املعىن، فيكون ركوب اخليل مع أالمر للخيل �لَكّرِ

  .تبطن الاكعب
  .وÓ هنا يف ترتيب املعاينويف ذ� دالÓ عىل تدخل املتلقي الرصحي وهو أالمري سـيف ا 

كام حيىك عن شاعر ٔاىت نرص بن سـيار بأرجوزة فهيا مئة بيت نسيبًا وعرشة ٔابيات مدحيًا ((
وهللا، ما بقيت لكمة عذبة وال معىن لطيفًا ٕاال وقد شغلته عن مدحيي : فقال Ü نرص

  :بنسيبك، فٕان ٔاردت مدحيي فاقتصد يف النسيب، فغدا عليه فأنشده
اَر الïّمِ الْغَْمِر  َهْل تَْعِرُف    ا ½

  
ْ َمْدَحًة ِيف نَْرصٍ      َدْع َذا، َوَحّربِ

  
  ).4)(ال هذا وال ذاك، ولكن بني أالمرين: فقال نرص

نسـتنتج من هذا اخلرب ٔان أالصل يف بناء املدحي ٔان يقترص النسيب ويطول املدح، 
نرصاف املسـمتع وعدول النص عن هذه الناحية اليت يه سـنة يف بناء الشعر سبب يف ا((

عنه، ٔاو ٔانه يضطر ٕاىل ٕاكراه املنشئ ٕاىل اسنن املتبعة يف البناء، ومن هنا حدد اzوق 
النقدي اzي ميثل من وËة نظرb جانبًا ÷امً من جوانب تلقي الشعر، ٔاسلوً� يف بناء 
ا الشعر وترتيب ٔاجزائه ومعانيه يف املدح والرùء والهجاء يناسب احلاالت اليت يكون علهي

وٕاذا ما خرج الشاعر عن هذه الرسوم حدث كام يقول املبخوت خلل ظاهر يف . السامع
  ).5))(بناء املعاهدة أالدبية اليت تنعقد بني النص واملتلقي

ويتجىل لنا عبد املþ بن مروان اخلليفة أالموي متلقيًا رصحيًا يف تعليقه عىل بيت مدحه 
  :فيه عبيد هللا بن قيس الرقيات
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  الت½اُج فَْوَق َمْفرِِقهِ  يَْعتَِدلُ 
  

َهُب    ½zُه ا½ ن   عََىل َجِبٍني َ×¾
  þعبد امل Ü متدحين �لتاج ٔ×ين من العجم، وتقول يف مصعب: فقال :  

½َما ُمْصَعٌب ِشهَاٌب ِمَن هللاِ  ن
ä
  ا
  

لَْماءُ   ِه الظ½ ِËَْجتَل½ْت َعْن َو  
  ُملُْكُه ُمþُْ َعّزٍ لَيَْس ِفيهِ   

  
وٌت مِ   Yَءُ َجَربُ   نُْه َوَال ِكْربِ

مل يتلق ) 6))(ٔاما أالمان فقد سـبق �، ولكن وهللا ال تأخذ مع املسلمني عطاء ٔابداً   
اخلليفة املدحي �لقبول واحلفاوة ٔالن الشاعر اكن قد مدح عدو اخلليفة بفضائل نفيسة، يف 

  .حني ٔانه مدحه بفضائل جسـمية
  : ًا يف قوÜ ٔاليب متامويبدو محمد بن عبد املþ الزYت متلقيًا رصحي

Y ٔا� متام ٕانك لتحيل شعرك من جواهر لفظك وبديع معانيك ما يزيد حسـنًا هبـي ((
وما يدخر � يشء من جزيل املاكفأة ٕاال ويقرص عن شعرك . اجلواهر يف ٔاجياد الكواعب

  ).7))(يف املوازنة
ام ملّا ٔانشد قصيدته بني ومثال آخر عن املتلقي الرصحي يبدو لنا ف� رواه الصويل عن ٔايب مت

  :يدي ٔامحد بن املعتصم، واكن الكندي موجودًا يف جملس أالمري
شهدت ٔا� متام ينشد ٔامحد بن : حدثين ٔايب قال: حدثين محمد بن حيىي بن ٔايب عباد قال((

  :املعتصم قصيدته اليت مدحه هبا
  َما ِيف ُوقُوِفَك َساعًَة ِمْن َ�ِس 

  
  ِ   اال¾ْدَراِس  تَْقِيض ِذَماَم اال¾ْربَع

  
  فَلََعل½ َعْينََك ا¾ْن تُِعَني ِبَماِهئَا

  
ْمُع ِمنُْه َخاِذٌل َوُمَواِيس     َوا ½

  
  :فلام قال

  ا¾بْلَْيَت َهَذا املَْجَد ا¾بَْعَد غَايَةً 
  

ْيَمة َخنَاِس     ِفيَه َوا¾ْحَرَم شـَ
اَحة َِحاِمتِ    ُرو ِيف َمسَ ْقَداُم َمعْ

ä
  ا
  

Yَِس ِيف ِحْملِ ا¾ْحنََف ِيف  
ä
  َذَاكِء ا
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أالمري فوق من وصفت، فأطرق قليًال، مث : قال Ü الكندي واكن حارضًا ؤاراد الطعن عليه
  :زاد القصيدة بيتني مل يكوb فيه

ِيب Üَُ َمْن ُدونَهُ    َال تُْنِكُروا َرضْ
  

وًدا ِيف الن½َدى َوالَْباِس     َمثًَال ُرشُ
  

َب اال¾قَل½ ِلُنَوِرهِ    فَاُ� قَْد َرضَ
  

اِس     َمثًَال ِمَن اِملْشَاكِة َوالِنْربَ
  

  . )8))(قال فعجبنا من رسعته وفطنته
  :ومثال تدخل املتلقي الرصحي يف الشعر وٕاكراه املبدع عىل تغيري معانيه

)) þَخف½ القَِطُني فََراُحوا َمنَْك ا¾ْو بََكُروا�ملا ٔانشد أالخطل عبد امل�  
þفعاد فقال! بل منك، ال ٔام½ �: قال عبد امل ،Üمن قو þوتطري عبد امل :  

  ).9(�فراحوا الَْيْوَم ٔاو بكروا�
  .لئال ينفر املتلقي من الشعر) اليوم(ٕاىل لفظ ) منك(فعدل عن لفظ 

دخل العجاج عىل الوليد بن : ((يبدوا لنا الوليد بن عبد املþ متلقيًا رصحيًا يف اخلرب التايل
  :عبد املþ فأنشد

  �bَ ِمْن عََالٍة عَنِْس َمكْ قَْد َحَرسْ �
Üفصار يف قو:  

  بَْنيَ ِابِْن َمْرَواَن قَرِيعِ إالنِْس 
  

  َوابْنَِة َعب½اٍس قَرِيعِ عَبِْس   
  

  : ما صنعت شيئًا، ٔافرغت مدحك يف معر بن عبيد هللا بن معمر ٕاذ قلت:  فقال الوليد
ْن َوتَْر 

ä
اَء َحَصاٍن ا   َحْوَل ِابِْن غَر½

  
ْن َطا 

ä
  لََب ِ�لَْوْمغِ اْقتََدرْ فَاَز َوا

  
َذا الِْكَراُم ابْتَاُعوا الَْباَع بََدرْ 

ä
  ا

  :وتقول يف½ 
  بَْنيَ ِابِْن َمْرَواَن قَرِيعِ إالنِْس 

  
  َوابْنَِة َعب½اٍس قَرِيعِ عَبِْس   
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  .ٕان للك شاعر غر�، وٕان غريب ذهب يف ابن معمر: Y ٔامري املؤمنني: فقال
  . )10))(ن للك شاعر ُمحة، واكنت هذه أالرجوزة ُمحيت فقذفهتافإ : فقال: وقال ٔابو عبيدة

مل يتقبل الوليد هذا املدح تقبًال حسـنًا ٔالنه رٔاى ٔانه ُمدح مبعاين ٔاقل ٔامهية وجامًال مما مدح 
  .به عبيد هللا بن معمر فاحلمك هنا متأثر �لعوالق النفسـية للمتلقي

))Üقو þٔانشد ذو الرمة عبد امل:  
  ِنَك ِمْهنَا الَْماُء يَنَْسِكُب َما َ�ُل َعيْ 

  
½ٍة َرسُِب    ½ُه ِمْن ِلكَى ِمْفري ن ¾×َ  

  
ٕامنا دهاك ! وحيك: فغضب عليه وَحن½اُه، فقيل Ü: واكنت عينا عبد املþ تسـيالن ماًء، قال

ٔانشد، : ، فاقلب #مك، فصرب حىت دخل الثانية فقال Ü...ما �ل عينك: عنده قو�
  :فأنَشدَ 
  �َعْيَين½ ِمْهنَا الَْماُء يَنَْسِكُب  َما َ�لُ �

  . )11))(حىت ٔاىت عىل آخرها، فأجازه ؤاكرمه
مرة ٔاخرى اسـتطاع املتلقي وهو هنا رصحي ٔان جيرب املنشئ عىل تغيري لفظه ٕاىل لفظ آخر 

  . ليتلقاه تلقيًا حسـنًا وال ينفر منه
ٔالهواء ب مبا ٔان لٕان التقبل ال ميكن ٔان يكون حمايدًا قامئًا عىل جودة النص حفس((

ٔاثرًا يف احلمك للقول أالديب ٔاو  -هينة قليh أالمهية توٕان بد–وأالغراض ا فينة 
  : ، وتبدو مصداقية هذا القول يف املثال التايل)12))(عليه
  :اكن زYد يعطي الشعراء عىل قدر الشعر، فأ*ه يومًا ٔابو أالهمت، فأنشده((

ــ   ُمَعاِويَُة الت½ِقيØ الس½
  

  Øا¾ِمُري الُْمْؤِمِنينَا ِري  
  ا¾ْعَطى ابَْن َجْعَفٍر َماالً   

  
  َbيُو Ø فَقََىض َعْنُه ا  

  Ü العطاء، فقيل Ü ٔاتعطي عىل مثل هذا الشعر؟ قال نعم، ٕان الشعر كذٌب : فأجزل
 ُÜُه �لتفضيل ٔاهَزØ13))(وهزٌل، ؤاحق.(  

ٌل، ولكنه وافق هوى يف نفسه فقد تلقى زYد الشعر تلقيًا حسـنًا مع علمه بأنه كذٌب وهز 
  .وية، فقد اكن حمكه متأثرًا بدوافع سـياسـيةاالمتداح الشاعر ملع
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½hًَ يف بعض املواقف  وقد بدا بعض اخللفاء متلقني رصحاء للشعر، يصدرون ٔاحاكمًا ُمَعل
  :ٔاذكر ٔامثh مهنا

بغة اجلعدي ٔانشدت الرشـيد ٔابيات النا: ٔاخربين الصويل عن ٔايب العيناء، عن أالمصعي، قال
hمن قصيدته الطوي:  

  فًَىت َمت½ ِفيِه َما يَُرسØ َصِديقَهُ 
  

  َYعََىل ا¾ن½ ِفيِه َما يَُسوُء اال¾عَاِد  
  

½هُ    فًَىت َمكُلَْت ا¾ْعَراقُُه غَْريَ ا¾ن
  

  َجَواٌد فََال يُْبِقي ِمَن الَْماِل َ�ِقيَا 
  

ْرَدلٌ  اِعَديِْن َمشَ َمشØ َطِويُل الس½   ا¾
  

ذَ  
ä
  ا لَْم يَُرْح ِللَْمْجِد ا¾ْصَبَح غَاِدYَ ا
  

  : وي¹، ومل مل يروحه يف ا2د كام ٔاغداه؟ ٔاال قال: فقال الرشـيد
� َYَذا َراَح ِللَْمْعُروِف ا¾ْصَبَح غَاِد
ä
  �ا
  ).14))(ٔانت وهللا Y ٔامري املؤمنني يف هذا ٔاعمل منه �لشعر: فقلت

 Yًاملمدوح يروح  ليدل عىل علمه �لشعر جفعاسـتطاع هارون الرشـيد ٔان يصدر حكامً نقد
  .ويغدو للمعروف بدل ٔان يكون غادYً فقط

  :ٕان لبيدًا الشاعر قام عىل ٔايب بكر رمحه هللا فقال((... 
ٍء َما َخَال َهللا َ�ِطلُ �   �ا¾َال ُلكØ َيشْ
  : صدقت، قال:  فقال
  �َوُلكØ نَِعٍمي َال َمَحاÓََ َزائِلُ �
  . )15))(نعمي ال يزولكذبت، عند هللا : فقال

لصدق الواقعي، فا� تعاىل حق ٔاصدر اخلليفة ٔابو بكر حمكه عىل الشعر هنا من معيار ا
  :ومث¹ قول جرير يف عبد املþ بن مروان. ميه دامئ ال يزولع ون 

  َهَذا ابُْن َمعِّي ِيف ِدَمْشَق َخِليَفةٌ 
  

َيل½ قَِطينَا   ä
  لَْو ِشئُْت َساقَُمكْ ا

  
! جعزت ٔان تفخر بقومك حىت تعديت ٕاىل ذكر اخللفاء!  حرزة، مل تصنع شيئاً فقيل Y Ü ٔا�
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þعبد امل Ü لو شاء ساقمك ٕايل½ قطينا لسقهتم : جعلتين رشطيا �، ٔاما لو قلت: فقال
  . )16))(ٕاليك عن آخرمه

ٔالنه ٔانزÜ مزنÓ دنيا فقد جع¹ رشطيًا عنده، zا ) شئت(فقد اعرتض عبد املþ عىل لفظ 
  .تقبل مدحه تقبًال جيداً مل ي 
))Üبن مروان قصيدته فبلغ قو þا ٔانشد الراعي عبد امل½   :مل

b½ َمْعَرشٌ 
ä
ْمحَن ِا   ا¾َخِليَفَة الر½

  
  ُحنََفاُء نَْسُجُد بُْكَرًة َوا¾ِصيالَ  

  َعَرٌب نََرى َهللا ِيف ا¾ْمَواِلنَا  
  

ًال تَْزنِيالَ   َاكِة ُمَزن½   َحق½ الز½
  ).17))(ليس هذا شعرًا، هذا رشح ٕاسالم، وقراءة آية: ملþفقال Ü عبد ا  

 þمل جيد ف� مسعه من معاين الشعر شيئًا فأنكر ٔان ) وهو هنا املتلقي الرصحي(فعبد امل
  .يكون ما مسعه شعراً 

لينشدين : ابن ٔايب عاصية، وابن ٔايب حفصة، والضمري، فقال: اجمتع عند معن بن زائدة((
  :فأنشده ابن ٔايب حفصة. قاÜ يف½ لك رجل منمك ٔامدح بيت 

  َمَسَحْت َرِبيَعُة َوْجَه َمْعٍن َساِبقًا
  

ا َجَرى َذُوو اال¾ْحَساِب      لَم½
  .اجلواد يعرث فُُيْمَسُح وËه من العثار والغبار وغريهام: فقال Ü معن  

  :ؤانشد الضمري
  ا¾نَْت اْمُرٌؤ َمهØَك الَْمَعاِيل 

  
ِبي     عُ َوُدوَن َمْعُروِفَك الر½

  : فقال ابن ٔايب عاصية. ولكن تسمين ومل تذكرين، مفن شاء انتح¹! قال ما ٔاحسن ما قلت  
يٍْك لَْم يََزلْ  ْن َزاَل َمَعُه بَِين ُرشَ

ä
  ا
  

َىل بََ�ٍ بَِعُري ُمَساِفر  
ä
  ِلنََدى ا

  
  . )18))(ففض¹ علهيم

معلًِّال ذ� بأن اجلواد  نالحظ ٔان أالمري معن بن زائدة مل يتقب½ْل بييت املدحي تقبًال حسـناً 
ميكن ٔان يقع فميسح وËه من العثار وهذا غري مناسب يف مدح أالمري، ؤان البيت الثاين 
مل يذكر فيه امسه مفن السهل انتحاÜ، ٔاما البيت أالخري عىل الرمغ من ٔانه مل يعلل سبب هذا 

  .إالجعاب
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اه، وقالماتت ٔام سل�ن بن وهب، جفاء ٔابو ٔايوب ابن ٔاخت ٔايب الوزي(( ال بد من : ر فَعز½
  :فأنشده! هات، ٔاعزك هللا: ٔان نسمع مرثييت لها رمحها هللا تعاىل، قال

  
تََفاَدةٌ    الïّمِ َسِلٍمي ِنْعَمٌة ُمسـْ

  
  عَلَْينَا َكَسّلِ الُْمْرَهَفاِت الَْبَواِترِ  

  
  َعَراِين َمه= آِخٌذ ِحبَنَاِجرِ 

  
  الïّمِ َسِلٍمي ِمْن ِكَراِم الَْعنَاِرصِ  

  
اَج الَْبيِْت Yَ اïم½ َساِلمٍ    َوُكْنُت ِرسَ

  
اُج الَْبيِْت َوْسَط الَْمقَاِبرِ     فََساَر ِرسَ

  
  .جفزاه خريًا وانرصف

ما امتحن ٔاحد مبثل ٔاحد مبثل حمنيت، ماتت : فأقبل سل�ن بن وهب عىل الناس، فقال
ال نعرف واحدة  ٔايم، ويه ٔاعز الناس عيل، وُرِثت مبثل هذا الشعر، وُكنيت بكنيتني

ومرة ساملًا، وتُرَك امسي اzي سامين به ٔابواي، مفن  -مصغراً -مهنام، وجعلت ٔاb مرة سل�ً 
  ).19!))(ُمِحَن مبثل حمنيت

املتلقي الرصحي هنا وهو سل�ن بن وهب مل يتقبل شعر الرùء تقبًال حسـنًا مع ٔانه ٔاجزل 
Üٕان : العطاء للشاعر، لٔالسـباب اليت بين½اها بقو َ ٔامه كنيت بكنيتني مل تُْعَرْف هبام، وغُّريِ

  . امسه من سل�ن ٕاىل سلمي وٕاىل سامل ٔاخرى، حفمكه النقدي هنا ُمَعل½لٌ 
تباحث مرة مع اجللساء يف بيت املتنيب اzي ((ويربز املعمتد بن عباد متلقيًا رصحيًا، عندما 

  : زمع ٔانه ٔامري شعره
½ْيِل يَشْ    َفُع ِيل ا¾ُزوُرُمهْ َوَسَواُد الل

  
ْبِح يُْغرِي ِيب    Øَوا¾نْثَِين َوبََياُض الص  

  
ما قرص يف مقابh لفظة بضدها ٕاال ٔان فيه نقدًا خفيًا، ففكروا فيه، فلام فكروا قالوا : فقال

Ü :الليل ال يطابق ٕاال �لهنار وال يطابق �لصبح ٔالن الليل لكي : ما وقفنا عىل يشء، فقال
  ).20))(ن، ؤاثنوا عىل تدقيق انتقادهوالصبح جزيئ، فتعجب احلارضو

نالحظ ٔان املعمتد ٔاصدر حكامً معلًال يف هذا البيت، لكن حمكه مل يُرق للصفدي اzي ((
  : قال
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  :ليس هذا بنقد حصيح، والصواب مع ٔايب الطيب، ٔالنه قال((
فهذا حمب يزور ٔاحبابه يف سواد الليل خوفًا ممن ييش يه، ) ٔازورمه وسواد الليل يشفع يل(
ٕاذا الح الصبح أغرى به الوشاة، ودل عليه ٔاهل المنمية، والصبح ٔاول ما يغرى به قبل ف

الهنار، وعادة الزائر املريب ٔان يزور ليًال، وينرصف عند انفجار الصبح خوفًا من الرقباء، 
ِر العادة ٔان اخلائف يتلبث ٕاىل ٔان يتوحض الهنار وميتلئ أالفق نورًا، فذكر الصبح هنا  ومل َجتْ

  ).21))(من ذكر الهنار وهللا ٔاعمل، انهتـى ٔاوىل
كام اكنت ٔاحاكم اخللفاء والوالة غري معلh يف مواقف كثرية ٔاخرى، ٔاو اكنت ٔاحاكمًا عامة 

  : عىل شعر الشاعر باكم¹ ويبدو ذ� خاصة عند املوازنة بني شاعر وآخر مفن ذ� مثالً 
))þفرزدق؟ٔاي الشاعرين ٔاشعر جرير ٔام ال: قيل ملسلمة بن عبد امل.  

  ).22))(ٕان الفرزدق يبين وجرير هيدم، وليس يقوم مع اخلراب يشء: قال
كنا يومًا عند عبد هللا بن املعزت، فقرٔا شعرًا ملتوج بن محمود بن : حدثنا محمد بن حيىي قال((

مروان أالصغر بن ٔايب اجلنوب بن مروان االٔكرب، واكن شعرًا رديئًا جدًا، فقال ٔاشـبه لمك 
ٔ×نه ماء ٔاخسن : ٕان شاء أالمري، فقال: فقلنا. ة وتناقصه حاًال بعد حالشعر آل ٔايب حفص

لعليل يف قدح مث اسـتغىن عنه، فاكن ٔاYم مروان االٔكرب عىل حرارته، مث انهتـى ٕاىل عبد 
هللا بن السمط، وقد برد قليًال، مث ٕاىل ٕادريس بن ٔايب حفصة، وقد زاد برده، وٕاىل ٔايب 

 ٕاىل ٔايب هذا متوج، وقد Hن لربده، وقد اشـتد برده، اجلنوب كذ� وٕاىل مروان أالصغر
فهذا حمك عام عىل الشعراء ). 23))(وٕاىل متوج هذا وقد مجد فمل يبق بعد امجلود يشء

  : ؤاذكر مثاًال آخر عن أالحاكم العامة عىل الشعر هو. يقوم عىل اzوق ال عىل التعليل
د عن ٔامحد بن احلارث اخلراز، عن حدثنا ٔامحد بن محم: ٔاخربين عبيد هللا بن ٔامحد، قال((

 ٔا*ين بدمشق ميدح محمد بن اجلهم العباس بن خا  الربميك، قال، ٔاو ملا نبغ ٔابو متام الطايئ
ٕان : مث قال. فلكمته فيه فأذن Ü، فدخل عليه، ؤانشده، مث خرج، فأمر Ü بدرامه يسرية

قاق، فرمبا وقع يغوص عىل املعاين: وما ذ�؟ قال: فقلت! عاش هذا ليخرجن شاعراً   اّ ِ
  . )24))(من شدة غوصه عىل احملال
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كيف ترى؟ فقال Ü : ٔانشدb شداد بن عقبة شعرًا، وقال: قال ٕاحساق بن ٕابراهمي املوصيل
ٕان من بيوت الشعر بيتًا ملس املتون، قليh العيون، ٕان مسعهتا مل تَْفَكْه : الفضل بن الربيع

  .)25(ٕالهيا، ون مل تسمعها مل حتتج ٕالهيا
َ ٔاسـباب عدم  وقوÜ هذا دليل عىل عدم تقب¹Ø شعر شداد وعدم ٕاجعابه به، دون ٔان يَُبّنيِ

Ü ¹تقب.  
ٕاذا قدم عىل هشام بن عبد املþ ٔاخىل Ü جملسه واسـتنشده مرايث بين ((اكن نصيب 

  :ٔامية، فٕاذا ٔانشده بىك وبىك معه، فأنشده يومًا قصيدة Ü مدحه هبا، يقول فهيا
َذا اْستَبَ 

ä
َبقَْهتُمْ ا   َق الن½اُس الُْعَال سـَ
  

الُهَا     يَِميُنَك َعْفًوا ُمث½ َصل½ْت ِمشَ
  

يدك �لعطية ٔاجود ؤابسط من : Y ٔاسود، بلغت غاية املدح فسلين، فقال: فقال Ü هشام
هذا وهللا ٔاحسن من الشعر، وحباه وكساه ؤاحسن : لساين مبسألتك، فقال

  ).26))(جائزته
دحي تقبًال جيدًا ؤاجزل العطاء لقائ¹ وقد عرب½ املتلقي الرصحي عن ٕاجعابه تقبل اخلليفة شعر امل

Üبلغت غاية املدح فََسلِْين : (�لشعر بقو.(  
  :ٔانشد عبد املþ قول الشامخ يف عرابة بن ٔاوس((

½ْغِتِين َوَمحَلِْت ِرْحِيل  َذا بَل
ä
  ا
  

ِيق ِبَدِم الَْوتِنيِ      َعَرابََة فَاْرشِ
مل ). 27!))(محلت رح¹ وبلغته بغيته جفعل ماكفأهتا حنرها! فأة اكفأهابئست املاك: فقال  

  .يعجب هذا املعىن عبد املþ فرص½ح بذ�
ودخل ابن جناح عىل املعتضد بن عباد يف اليوم اzي ٔاعده للشعراء، واكن الشعراء ال ((

يعرفونه ويظنونه ال جييد الشعر، فاتفقوا عىل تقدميه، فأنشده قصيدته الفائقة اليت يقول يف 
  :مطلعها

ْعَت Yَ يَْوَم الن½َوى ا¾ْكَباِدي   قَط½
  

يَذ ُرقَادِ    ِzَ يَونََفْيَت َعْن َعْيِين  
  Ü سة الشعراء، ومل يسمع من غريه يف ذ� اليوم، وهذه : فلام انهتـى مهنا قالYقد وليتك ر

  :القصيدة يقول فهيا
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ن½ الْقَرِيَض لََاكِسٌد ِيف ا¾ْرِضنَا ä
  ا
  

  . )28))(َوÜَُ ُهنَا ُسوُق ِبغَْريِ َكَسادِ   
يف ذ� اليوم، دون ٔان ٔاجعب املعتضد �لقصيدة فاكفا¾ صاحهبا ومل يرَض ٔان يسمع من غريه   

  .يذكر سبب ٕاجعابه هبا
))Üؤانشد ٔابو متام يف جملس احلسن بن رجاء قصيدته الالمية املعروفة وملّا وصل ٕاىل قو :  

  َال تُْنِكرِي َعَطَل الَْكِرِمي ِمَن الِْغَىن 
  

ْيُل َحْرٌب ِللَْمَاكِن الَْعاِيل     فَالسـ½
  

هَ Øاَوتَْنُظرِي َحْيُث الّرَِاكُب يَُنص  
  

َىل ُمِميِت الَْمالِ  
ä
  ُمْحِيي الْقَرِيِض ا

  
  . )29)) (وهللا ال ٔامتمهتا ٕاال ؤاb قامئ: قام احلسن عىل رجليه وقال ٔاليب متام

  .وهذا دليل عىل ٕاجعاب احلسن �لقصيدة وتقب¹ لها
كام برز الشعراء ٔايضًا يف كتب نقدb القدمي مكتلقني رصحاء، وسيتضح ذ� من خالل 

  : تاليةأالمثh ال 
حتامك الزيرقان بن بدر، ومعرو بن أالهمت، وعبدة بن الطبيب، واTبل السعدي ٕاىل ربيعة بن 

ا ٔانت فشعرك لكحم ٔاخسن ال هو : حذار أالسدي يف الشعر ٔاهيم اشعر؟ فقال للزبرقان ٔام½
ؤاما ٔانت Y معرو فٕان شعرك كربود حرب، يتٔالٔال فهيا . نضج فألك وال ترك نيئًا فينتفع به

  .لبرص، فكام ٔاعيد فهيا النظر نقص البرصا
  .ؤاما ٔانت Y خمبل فٕان شعرك قرص عن شعرمه، وارتفع عن شعر غريمه
  ).30))(ؤاما ٔانت Y عبدة فٕان شعرك مكزادة ٔاحمك خرزها فيس تقطر وال متطر

  .وهذا ٔايضًا حمك عام عىل الشعر يبتعد عن التعليل
  :ًا ؤاطال ففي ذ� يقولقدم معر بن ٔايب ربيعة املدينة فأقام هبا حين
  Yَ َخِليَيل½ قَْد َملَلُْت ثََواِيئ 

  
نَئُْت الَْبِقيَعا    ِ�لُْمَصىل½ َوقَْد شـَ

  
ِّغَاِين ِدYََر ِهْنٍد َوُسْعَدى   بَل

  
ُجوعَا  Øَواْرِجَعاِين فَقَْد َهَويُْت الر  
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ان . ٔاشـيعك: مث أراد gنرصاف، فقال Ü أالحوص وهبا مزنل وخرج معه حىت نزال ود½
نصيب، فعارضهام وصار معهام، حىت ٕاذا نزلوا اجلحفة ٔاو عسفان خرج أالحوص حلاجة فه 

ٔاهو يصري : فقال أالحوص. ابعثوا ٕاليه ليصري ٕالينا: فرٔاى كثريًا، فرجع فأخربهام، فقال معر
فروة  فٕاذًا نصري ٕاليه، فوجدوه جاسًا عىل: قال. ٕاليك هو وهللا ٔاعظم ِكْربًا من ذ� َوا¾ِتَيهُ 

جفلسوا ٕاليه فتحدثوا قليًال، مث : فوهللا ما رفع مهنم ٔاحدًا، وال ٔاوسع لعمر بن ٔايب ربيعة، قال
وهللا لقد قلت  -Y ٔاخا قريش: وقال بعضهم–Y معر : ٔاقبل عىل ابن ٔايب ربيعة فقال

فأحسنت يف كثري من شعرك، ولكنك ختطئ الطريق، تشبب هبا مث تدعها وتشبب 
  :قو�بنفسك، ٔاخربين عن 

Wَُا ّدِ ٍب لَهَا ُحتَ   قَالَْت ِلِرتْ
  

َواَف ِيف ُمعَر    لَُنْفِسَدن½ الط½
نَنَا   ْي Üَُ ِلُيْبِرصْ   قُوِمي تََصد½

  
زِيِه Yَ اïْخُت ِيف َخَفرْ     ُمث½ اْمغُ

   þٔاو قال مزن�–ٔاردت ٔان تنسب هبا فنسبت بنفسك، وهللا لو وصفت هبذا هرة ٔاه- 
كذا يقال للمرٔاة؟ ٕامنا توصف �خلفر، ؤاهنا مطلوبة ممنعة، هال ٔاه. كنت قد ٔاسأت صفهتا

  :عىل كتف أالحوص -ورضب بيده–قلت كام قال هذا 
 Øمïَىل َمْعُروِفهَا لََفِقريُ  لَقَْد َمنََعْت َمْعُروفَهَا ا

ä
ّينِ ا

ä
  َوا

هيَا عََيل½ َوقَْد َوغََرْت فِ  َوقَْد ا¾نَْكُروا ِعْنَد 
ِبا¾بَْياِتُمكْ َما ُزْرُت َحْيُث  ا¾ُزوُر َولَْوَال ا¾ْن ا¾َرى اïم½ 
ا¾تَيُْت عَُدو= ِ�لَْبنَاِن  ا¾ُزوُر عََىل ا¾ْن لَيَْس 
اًرا َولَِكن½  َ  َوَما ُكْنُت َزو½ َذا ل

ä
ْم يَُزْر َال بُد½ ا¾ْن ا

  
  .هكذا وهللا يكون الشعر وصفة النساء، فار*ح أالحوص وامتٔال رسورًا وانكرس معر

  :ؤانت Y ٔاحوص، ٔاخربين عن قو�: مث ٔاقبل عىل أالحوص فقال
  فٕان تصيل ٔاصþ وٕان تبيين

  
  برصمك قبل وصþ ال ٔا�يل 

  وٕاين للمودة ذو حفاظ  
  

  ٕاىل وصايل اصل من هيشو أ  
  ؤاقطع حبل ذي ملق كذوب  

  
  رسيع يف اخلطوب ٕاىل انتقال 
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þوقال بعضهم ٔاما –ٔاهكذا يقول الفحول؟ ٔاما وهللا لو كنت حفًال ما قلت هذا لها ! وي
ورضب بيده –وهللا لو كنت من حفول الشعراء لباليت، هال قلت كام قا هذا أالسود 

  :عىل جنب نصيب
ْكُب ِبَزيْنََب ا¾لِْمْم قَبْ    َل ا¾ْن يَْرَحَل الر½

  
ِ الْقَلُْب   ½þِّينَا فََما َم ن½ تََمل ä

  َوقُْل ا
اِر يَْطلُُبُه الِْعَدى   ن½ قُْرَب ا ½ ä

  َوقُْل ا
  

اِر يَْطلُُبُه الُْقْرُب     قَِدميًا َونَاZُي ا ½
ًة    ْن ا¾نَْل ِ�لُْحِب ِمنَْك َمَود½

ä
  َوقُْل ا

  
ُمكْ ُحبØ  فََما فَْوَق َما َالقَْيُت     ِمْن ُحبِّ

½َما   ن
ä
نُْب ا ½zنِّهيَا َ�َ ا   َوقَاَل ِيف َجتَ

  
  ِعتَابَُك َمْن عَاتَبَْت ِفميَا Üَُ َذنُْب  

ولكن ٔاخربين عن قو� : قال فانتفخ نصيب، وانكرس أالحوص، مث ٔاقبل عىل نصيب فقال  
  :Y بن السوداء

ْن ا¾ُمْت 
ä
  ا¾ِهُمي ِبَدعٍْد َما َحِييُت فَا

  
ُمي ِهبَا بَْعِدي فَ   َوا ُحْزbً َمْن َذا َهيِ

ميًَة    اِل تُوِليَك شـِ   َوَدعٌْد َمُشوُب ا ½
  

  ِلَشّكٍ فََال قُْرَيب ِبَدعٍْد َوَال بَْعِدي 
فلام . اهنضوا فقد اسـتوت الفرقة: قال بعض القوم لبعض. ٔ×نك اغمتمت ٔاال يفعل هبا هبا  

  ).31))(ل عليه يف العربهذا ٔاخبث مدخو : خرجوا من عنده قال معر
فاملتلقي هنا ُكثري الشاعر رصحي ٔاصدر ٔاحاكمه النقدية عىل ٔاشعار زمالئه االٓخرين وعلل 

  .ٔاسـباب اسـتحسانه بعضها ونفوره من بعضها االٓخر
وٕان نقده ذايت جعل معاين الغزل ùبتة جيب ٔان حتتذى، يف حني ٔاهنا ميكن ٔان ختتلف من 

  .شاعر ٕاىل آخر، ومن عرص ٕاىل عرص
  : ؤاذكر شاهدًا آخر يبدو فيه الشاعر متلقيًا رصحيًا لشعر غريه وهو التايل

  : اسـتنشد نصيٌب المكيَت من شعره فأنشده المكيُت ((
  �َهْل ا¾نَْت َعْن َطلَِب اال¾يَْفاعِ ُمنْقَِلُب �

Üحىت بلغ ٕاىل قو:  
  ا¾ْم َهْل َظَعائُِن ِ�لَْعلَْياِء bَِفَعةٌ 

  
ْن تََاكَمَل ِفهيَ   

ä
نَُب َوا   ا االïنُْس َوالش½
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ٔاحيص خطأك، تباعدت يف قو� : ما هذا؟ قال: فقال المكيت. فعقد نصيب بيده واحداً 
  :ٔاال قلت كام قال ذو الرمة) أالنس والشنب(

ٌة لََعٌس    لَْمَياُء ِيف َشَفتَْهيَا ُحو½
  

½ثَاِت َوِيف ا¾نَْياِهبَا َشنَبُ      َوِيف الل
  

  � اداكرأابت هذه النفس ٕاال�: مث ٔانشده
Üفلام بلغ ٕاىل قو:  

َذا َما الْهََجاِرُس غَن½يَْهنَا
ä
  ا
  

  ُجيَاِويَْن ِ�لَْفلََواِت الِْوَ�رَ   
  

  .الفلوات ال تسكهنا الو�ر: فقال Ü نصيب
Üفلام بلغ ٕاىل قو:  

  َ×¾ن½ الْغََطاِمطَ ِمْن غَلِْهيَا
  

ُجو غََفاَرا     ا¾َراِجُزي ا¾ْسَملَ َهتْ
  

  .ما َجهَْت ٔاسُمل غفارًا قط: قال Ü نصيب
  ).32))(فانكرس المكيت ؤامسك

فالشاعر نصيب هنا هو املتلقي الرصحي، وقد اكن يستشهد المكيب شعره بيتًا بيتًا، فعد½ 
  .عليه ٔاخطاءه الواحد تلو االٓخر ومل يسـتطع المكيت ٔان يدافع عن شعره فانكرس ؤاحفم

 بيتًا ٕاال مدخوال معيبًا ساقطاً  ما ٔاعمل �: اجمتع ٔابو نواس ومسمل يوامًا، فقال Ü مسمل((و 
  :فأنشد ٔاي بيت ٔاحببت، فأنشد ٔابو نواس ٕانشاد املدلِّ 

ُبوحِ ِبُسْحَرٍة فَاْرَ*َحا   َذَكَر الص½
  

َباحِ ِصَياَحا   ¹َُ ِديٌك الص½   َوا¾م½
 قف عند جحتك، ِلَم ٔام½¹ صياحًا وهو يبرشه �لصبوح اzي ار*ح Ü؟: فقال Ü مسمل  

Ü معارضة، فقال Ü نًا، جفعل اجلواب ِّ ٔانشد ٔانت ما ٔاحببت من : فانقطع ٔابو نواس انقطاعا بي
  :فأنشد مسمل! شعرك

َباَب فََراَح غَْريَ  عَاِىص الشـ½
  ُمَفن½دِ 

   ِ Ø�ََوا¾قَاَم بَْنيَ َعزِميٍَة َوَجت  
نتقال من ذكرت ٔانه راح، والرواح ال يكون ٕاال �! حسـبك حيث بلغت: فقال ٔابو نواس  
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جفعلته منتقًال مق�ً، فانقطع مسمل، ) وأقام بني عزمية وجت�: (ماكن ٕاىل ماكن، مث قلت
  ).33))(وتشاغبا وافرتقا

، لكن هذا التلقي مشوب  يَْنيِ َرصَِحيْنيِ برز لك من مسمل ؤايب نواس يف هذا املثال َمكُتَلَقِّ
  .افرتقا متشاغبني بروح التنافس، فاكن لك مهنام يذكر عيوب شعر االٓخر حىت

وهذا املثال خري دليل عىل حتمك اzوق اخلالص يف أالحاكم النقدية اليت يصدرها املتلقون 
عىل الشعر اzي يسمعونه، فأبو نواس ٔانس بوقت السحر و�لصمت اzي يسوده فتذكر 
الصبوح وار*ح zكرها، غري ٔان صياح ا يك ٔازجعه وقطع عليه ٔانسه �لصمت فمل يطرب 

ح ا يك، يف حني رٔاى مسمل ٔان عىل ٔايب نواس ٔان ير*ح لصوت ا يك ٔالنه يذكره لصيا
وكذ� رٔاى مسمل يف بيته ٔانه قلق مضطرب . �لصباح اzي ذكره �لصبوح يف الوقت نفسه

من الشـيخوخة اليت بدٔات تزحف ٕاليه فوجد املالذ الوحيد Ü يف الصرب والتج�، بيb مل 
ْ ٔابو نواس كيف ينت وليست املساÓٔ مساÓٔ تناقض، ٔالن . ((قل إالنسان وكيف يقمييتبني½

مشاعر النفس ليست ٔ×حاكم العقل ال ميكن ٔان ميسها التناقض، بل كثريًا ما تكون النفس 
  ). 34))(منطوية عىل النقائض يف مشاعرها املضطربة

ه، دخلت عىل ٔايب متام الطايئ، وقد معل شعرًا مل ٔامسع ٔاحسن من: ((قال مثقال الشاعر
  .ويف أالبيات بيت واحد ليس كسائرها، فعمل ٔاين قد وقفت عىل البيت

ٕامنا مثل هذا مثل رجل Ü بنون جامعة : لو ٔاسقطت هذا البينت فضحك وقال يل: فقلت
لكهم ٔاديب مجيل متقدم، ومهنم واحد قبيح متخلف، فهو يعرف ٔامره، ويرى ماكنه، وال 

  . )35))(ٔاشعار الناس يشـهتـي ٔان ميوت، ولهذه العh ما وقع هذا يف
املتلقي الرصحي وهو الشاعر مثقال هنا ٔاصدر حمكه النقدي من دون تعليل فقد اسـتحسن 
قصيدة ٔايب متام �سـتثناء بيت واحد مهنا دون ٔان يبني السبب يف ذ�، حفمكه ٔايضًا ذايت 

  .يقوم عىل اzوق احملض
ترده عىل شـيطانك ال  ٔارى ٔان: كيف تراه؟ قال: ٔانشد رجل الفرزدق شعرًا Ü، وقال((

  . )36!))(مينت به عليك
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فالفرزدق بدا bقدا ومتلقيا خفيف الظل يف حمكه عىل شعر الرجل، لكن حمكه ٔايضًا اكن 
  . غري معلل قامئًا عىل اzوق فقط

لشعر –كيف ترى شعري هذا Y ٔا� فراس : زمع املدائين ٔان ذا الرمة قال للفرزدق((
َ : قال -ٔانشده؟ َرياِن، ٕان مشمت مشمت راحئة طيبة، وٕان فت½ت½ ٔارى شعرًا مثل ب ْعِر الّصِ

  .  )37( ))فَت½ت½ عن ننت
ٔاما حمك املتلقي الرصحي هنا وهو الفرزدق فقد اقرتن بتعليل عام يدل عىل عدم إالجعاب 

  .مبضمون الشعر، فهو حمك يقوم عىل اzوق
))Üبن مروان قو þٔانشد كثري عزة عبد امل :  

ةٍ  لََما َرَجُعوَها   ُعْنَوًة َعْن َمَود½
  

ِتقَالُهَا   ِيفِّ اسـْ ّدِ الَْمْرشَ   َولَِكْن ِحبَ
  

بل حسدته؟، فقال : هجاك Y ٔامري املؤمنني، قال: فقال لٔالخطل كيف تسمع؟ قال
  :ما قلت � Y ٔامري املؤمنني ٔاحسن من هذا حيث ٔاقول: أالخطل

هِْر الَْحَراِم فَا¾ْصَبحُوا   ا¾َهلØوا ِمَن الش½
  

  َواِيل ُمþٍْ َال َطرِيٍف َوَال غَْصِب مَ   
  

  . )38))(جفع¹ � حقًا وجعþ اغتصبته
بدا الشاعر أالخطل يف هذا املثال متلقيًا رصحيًا �ٕالضافة ٕاىل اخلليفة عبد املþ بن مروان 
فبيb ٔاجعب عبد املþ بشعر كثري عزة مل حيَظ هذا البيت ٕ�جعاب أالخطل اzي عل½ل 

  .ًا جعل عبد املþ مغتصبًا للمþ يف حني جع¹ أالخطل حقًا رشعيًا Üٕان كثري : قائالً 
حىك صاحب بن عباد يف صدر رساÓ صنعها عىل ٔايب الطيب، قال حدثين محمد بن ((

Y :  حرضت جملس عبيد هللا بن الطاهر وقد حرضه البحرتي، فقال: يوسف امحلادي، قال
ويتنوع  و نواس ٔالنه يترصف يف لك طريقل ٔابب: ٔا� عبادة ٔامسمل ٔاشعر ٔام ٔابو نواس؟ فقال

يف لك مذهب، ٕان شاء جد، وٕان شاء هزل، ومسمل يلزم طريقًا واحدًا ال يتعداه، ويتحقق 
  . )39))(مبذهب ال يتخطاه

فالبحرتي الشاعر بدا متلقيًا رصحيًا عندما وازن بني مسمل ين الوليد ؤايب نواس فأصدر 
  .حكامً نقدYً معل½الً 
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الشاعر برباعة شعر بعض معارصيه، فٕان التنافس اzي يقع بني الشعراء يبلغ وقد يشهد (
ٔان يصد الشاعر عن ٔان يشهد لشاعر يعارصه �ٕالبداع، ٕاال ٔان يكون الشعر قد ٔاخذ 

  .مبجامع قلبه، واكن فيه يشء من خلق إالنصاف
مفال  حارضاً ار ٔانشد ٔابو العتاهية بني يدي املهدي قصيدته اليت هنأه فهيا �خلالفة، واكن بش

Üوصل ٔابو العتاهية ٕاىل قو :  
  ا¾تَْتُه الِْخَالفَُة ُمنْقَاَدةً 

  
ُر ا¾ْذYَلَهَا  ّرِ لَْيِه ُجتَ

ä
  ا
  

 ُÜَ ½ال
ä
  فََملْ تَُك تَْصلُُح ا

  
  َولَْم َيُك يَْصلُُح ٕاال½ لَهَا 

  
ن½ الَْخِليَفَة من بغض ال

ä
  َوا
  

  ٕالْيِه لَُيْبِغُض َمْن قَالَهَا 
  

 þٔاترى اخلليفة مل يَِطْر من فراشه طرً� ملا يأيت به هذا : بشارًا الطرب، وقال ملن جبانبهمت
  ).40))(الكويف

 أالبيات دون تعليل لهذا إالجعاب فبشار هنا هو املتلقي الرصحي ٔابدى ٕاجعاً� شديدًا هبذه
ُ من bحية ٔاخرى عن ٔانه يتحىل بر  وح حفمكه عىل الشعر يقوم عىل اzوق، لكنه يعّربِ

  .إالنصاف
  :وهام قصيدة ميدح هبا عبد هللا بن طاهرؤاجعب الشاعر ٔابو العميثل ببيتني ٔاليب متام من ((

  يَُقوُل ِيف قَْوِمَس قُوِمي َوقَْد ا¾َخَذْت 
  

½ة الُقودِ   ى َوُخَطا املُهْري َ Øِمن½ا الرس  
  

ْمِس تَْبِغي ا¾ْن تَُؤم½ ِبنَا   ا¾َمْطلََع الش½
  

  َولَِكْن َمْطلََع الُْجودِ َ#½ : فَُقلُْت  
  

فبالغ  اهر عىل ٔايب متام ذكر Ü البيتنيحىت ٕان ٔا� العميثل ملا ٔاراد اسـتعطاف عبد هللا بن ط
  ).41))(عبد هللا يف ٕاكرام ٔايب متام

يتبني لنا من هذا املثال أالثر اzي تركه النص الشعري يف املتلقي الرصحي، فاملتلقي الرصحي 
العميثل أجعب ببييت ٔايب متام فاختذ مهنام وسـيh ليسـتعطف عبد هللا  أالول وهو الشاعر ٔابو
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بن طاهر اzي ميثل املتلقي الرصحي الثاين اzي تفاعل مع بييت املدحي مما جع¹ يبالغ يف ٕاكرام 
  .ٔايب متام

نسـتنتج من الشواهد وأالمثh النقدية اليت مرت بنا ٔان املتلقي الرصحي اكن حارضًا حضورًا 
  :قف النقدية وتباينت مسـتوYت تلقيه الشعر مع تباين ٔانواعهيف املوا

خليفة، شاعرًا، لكن غلب عىل ٔاحاكم املتلقي الرصحي اzوق وعد التعليل ٕاال يف بعض 
أالحيان، كام حصل عندما انتقد سـيف ا وÓ عىل املتنيب بيتني من الشعر، وهو مندرج 

قد اكنت ٔاحاكمه النقدية انفعالية تقوم ف. مضن ما يسميه النقاد تناسب أالبيات يف الشعر
  . عىل اzوق احملض ٔاكرث مما تقوم عىل ٔاسس نقدية علمية
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        ::::    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
                                                                        

  لوم واالٓداب والفنون، بيت احلمكة، ا2مع التونيس للعشكري املبخوت :جاملية أاللفة) 1(
 .54، ص1993تونس، 

( وي، دار هنضة مرص للنرش والتوزيع، القاهرة، حتقيق عيل محمد جبا  املوحش املرز�ين) 2(
 .467ص)دت

 )22( ٔامحد محمد، جمh جامعة البعث، ا�2. د: ظواهر التلقي يف الرتاث النقدي) 3(
 .205لعدد أالول، صا
عبد الواحد النبوي شعالن، مكتبة : يف صناعة الشعر ونقده ، حتقيق العمدة ) 4(

 .764-763، ص2،ج2000، 1اخلاجني، ط
 )22(، جمh جامعة البعث، ا�2 ٔامحد محمد. د: ظواهر التلقي يف الرتاث النقدي) 5(

 .206العدد أالول، ص
 ا�2 اخلامس اهمي الّسعافني، بكر عّباس،  ٕاحسان عباس، ٕابر : حتقيق: أالغاين) 6(

 .1723، ص3، ط2008
 1981مرص للطبع والنرش، القاهرة، ، دار هنضة ٔامحد الزYت: *رخي أالدب العريب) 7(

 .273، ص2ط
خليل محمود عساكر، محمد عبده : ، رشحه وحققه وعلق عليهالصويل: ٔاخبار ٔايب متام) 8(

 3دار االٓفاق اجلديدة ، بريوت، ط وراتعزام، نظري إالسالم الهندي، منش
    .232-230،ص1980

 .226ص ،املوحش) 9(
 . 338- 337، صاملوحش) 10(
 . 374، صاملوحش) 11(
 . 56ص ،جاملية أاللفة) 12(
 . 554، صاملوحش) 13(
 . 93، صاملوحش) 14(
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 .101،ص املصدر نفسه) 15(
 .201، ص املصدر نفسه) 16(
 .249،صاملوحش) 17(
 .395، 394، صاملوحش) 18(
 .537،538، صاملصدر نفسه) 19(
: ٔامحد بن محمد املقري التلمساين، حتقيق : نفح الطيب من غسن أالندلس الرطيب) 20(

 .38، ص6 ، ج1968ٕاحسان عباس، دار صادر، 
 .38، ص6 ، جاملرجع نفسه) 21(
 .181/املوحش ) 22(
 .464-463،صاملصدر نفسه ) 23(
 .499-498، صاملصدر نفسه ) 24(
 .548،صدر نفسه املص) 25(
 .339-338، 1ج ٔابو الفرج أالصفهاين : أالغاين) 26(
 .3289، ص 9ج ،املصدر نفسه) 27(
 .89، ص1922حسني،املطبعة الرحامنية،مرص، محمد اخلرض،اخليال يف الشعر العريب) 28(
 .100املرجع نفسه،ص) 29(
 .108، صاملوحش) 30(
 .260-257، صاملصدر نفسه)31(
 .305-304، صاملصدر نفسه) 32(
 .437-436، صاملصدر نفسه) 33(
، منشورات جامعة حلب، سورY،  عصام قصبجي. د: ٔاصول النقد العريب القدمي) 34(

 .37،  ص1996
 .492/املوحش ) 35(
 .553/املصدر نفسه ) 36(
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 .551/املصدر نفسه ) 37(
 .236/املوحش ) 38(
 .5، ص1965، مكتبة الهنضة ، بغداد، الكشف عن مساوئ شعر املتنيب) 39(
 .96، صاخليال يف الشعر العريب) 40(
 .، املوضع نفسهاملصدر نفسه ) 41(


