
                                                                                           وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعت القادسيت / كليت الرتبيت

                                      قسم اللغت العربيت
 

 

 

 المجالسالدرس األدبي في كتب 
 الطالبت رسالت قدَّمتها

 ين هاشم ـــــعلياء حس

 الشريفي

 املاجستري يف اللغت العربيت وآداهبا / أدب شهادة نيل إىل قسم اللغت العربيت / كليت الرتبيت ، وهي جسء من متطلباث

 بإشراف

 ر حسينـــد. مزاحم مط .أ

 
 م4192                                                             هـ               9241



 

 بسم ا الرحمن الرحيم

َتَفسَُّحوا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم  ﴿ َيا    
َذا ِقيَل  ْفَسُحوا َيْفَسحِ أِفي اْلَمَجاِلِس فَ  المَُّه َلُكْم َواِ 
المَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم  َيْرَفعِ  انُشُزوا َفانُشُزوا

َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم َدَرَجاٍت َوالمَُّه ِبَما َتْعَمُموَن 
 َخِبيٌر﴾
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 لى روحك أبيإ
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 شكر وتقدير

أتقدم بالشكر الجزٌل إلى أساتذتً فً قسم اللغة العربٌة / كلٌة التربٌة الذٌن       

تتلمذت على أٌدهم فً مرحلتً البكالورٌوس والماجستٌر ، وأخص بالذكر األستاذ 

الدكتور سعٌد عدنان ، واألستاذ الدكتور حمزة فاضل ٌوسف ، واألستاذ الدكتور 

واألستاذ الدكتور عبد هللا ، واألستاذ الدكتور رحمن غركان  سرحان جفات سلمان ،

، واألستاذ المساعد واألستاذ المساعد الدكتور كرٌم المسعودي حبٌب التمٌمً ، 

 .الدكتور عقٌل عكموش 

، وخالً  غالٌةكذلك اتقدم بالشكر الجزٌل إلى عائلتً وأخص بالذكر أمً ال    

، وكل من كابد معً وتحمل خواتً وأخوتً وأالعزٌز حٌدر حمزة مهدي ، 

 تقصٌري وقلة اهتمامً ورعاٌتً ، الى من ال ٌسعنً المقام لذكرهم بكلمات ...

فً مرحلة الماجستٌر الذٌن كانوا لً نعم العون وزمٌالتً وأشكر زمالئً     

ً بقوٍل أو كل من له علً فضل فً اتمام رسالتً هذه ولم ٌبخل عل، ووالمساعد 

 هللا بفضله . نصٌحة ، فجزاهم
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ويفتخر بذكره  المتأدبون بآدابو ويتأدبالدارسون  آلالئوالحمد هلل الذي يصبو     
 تأديببال  والمتأدبفي المجالس القائمون والصالة عمى المعمم بال تعميم 
 .  والمتفسح بالمجمس وىو قريب محمد والو الطيبين الطاىرين

 : وبعد

األدبي عند القدماء قد حظي بالنصيب الوافر من أن الدرس  في فال شك      
لما يحتوي من مادة عممية وما يمتمكو من ثراء معرفي ؛ لذا عكف  كتبيم

الدارسون قديمًا عمى مواصمة ىذا الجيد دون كمل ، حيث نجدىم يكثرون 
األدب من شعر ونثر ؛ متخصصين تارًة  أنواعالتصانيف ويتوسعون في 
قد حتى اذا ما وصمنا الى كتب المجالس وجدناىا  وموسوعيين تارًة أخرى ،

ىذا الدرس وقدمتو بشكمو الموسوعي المفّصل ، في اجمل حمة وأكمميا ،  احتوت
فجاءت مجالسيا بدرس أدبي متكامل ، قطع اشواطًا ميمة في االنتقال من مرحمة 

ين ، الشفاىية ، التي ُتشير الى المجمس او المكان ، الى مرحمة الكتابية والتدو 
ا مفيومًا ميََّز عطاىخاصة وىو ما ا نالتي ُتشير الى مجالس مكتوبة ذات معا

ىذه المجموعة من الكتب عن غيرىا ، حتى اتسقت في وتيرة واحدة وتوحدت في 
من  ادتيا االدبية ومميزًا ليذا النوعميدلُّ عمى عناوينيا ، فكان عنوان المجالس 

 بي القديم .األدب العر  أنواعالتأليف عن غيره من 

مكانيتو في أن ُيييئ لي فرصة في        وألىمية ىذا الموضوع من جانب ، وا 
أن اضع قدمي عمى جادة البحث األصيل في األدب العربي القديم كون 
الموضوع لم تمتد إليو أيدي الدارسين فيما أعمم ، وال ينبغي لي أن أبخس حق 



 
 

 ب

من جيدىم ، لكن الدرس االدبي  ىذه الكتب ، وقد افدتُ تناولوا الباحثين الذين 
فييا لم ينل ما يستحقُو من دراسة مستقمة ، تكشف عن جيود اصحاب المجالس 
في ىذا الدرس وعنايتيم بو ، وكان ُمرشدي الى ىذا الموضوع ىو استاذي 
المشرف الدكتور مزاحم مطر حسين الذي اقترح عميَّ دراستو ، فبدأ السؤال في 

ولية تنامت شيئًا فشيئًا عندما اخذت بجمع المادة من داخمي يتمّخض عن رؤية أ
بطون ىذه الكتب ، فوجدتيا ذخيرًة واسعة ممتدة ، فاشفقت من قصر مدة الدراسة 

الدرس االدبي فييا ، إْذ لم ُتوضع كتب  أجمع مادةأاّل أُلمَّ بيذه الخزانة وأنا 
ت مادتيا جامعة لمغة والنحو والصرف المجالس لمدرس األدبي خاصة ، بل كان

والبالغة والعروض والنقد والتاريخ وغيرىا ، فكان ىذا من اىم الصعوبات التي 
واجيتني أثناء الدراسة ، وقد ىّون عمي صعوبات البحث االخرى ، فعزمت االمر 
ان ُأواصل البحث الى ان استقرَّت لدي خطة الكتابة المترشحة عن ىذه المادة 

ة ، تتعمق بمنيج الدرس األدبي وقضاياُه ومكوناتو ، وقد يمجاميع رئيس في ثالثة
مّيدت لذلك بمدخل عام عن الموضوع ، وختمتيا بأىم ما توصمت إليو من 

 نتائـــــــج .

اذ حاولت فيو  دبي( ؛الدرس ا)كتب المجالس وال عنوانو:كان التمييد ف ماأ      
مفيوم المجمس :  وضوعي وىيأحسب أنيا عمى صمة بممفاىيم  قتراب منالا

دبي في ىذه ال،وكتب المجالس ، والمجالس والمصطمحات المجاورة ، والدرس ا
 الكتب(

دبي ونظام التأليف ( ،وقد ال) منيج الدرس ا تناولت :ول الالفصل افي ف      
)دواعي التأليف وعرض  :ول تحت عنوانالأنبنى عمى مبحثين ؛ كان المبحث ا



 
 

 ت

دبي ال) اصول الدرس ا المبحث الثاني ، فكان تحت عنوان: ماأ، دبية( الالمادة ا
 . في كتب المجالس(

دبي في كتب القضايا الدرس ا لدراسة )الفصل الثاني  تُ خصصو      
 القضايا النقدية ، و : ثة مباحث ؛ ىي عمى التواليال( ، وقام عمى ث الســـــــالمج

 . دبيةالغية ، والقضايا االالب القضايا

) مكونات الدرس : عناية الفصل الثالث مخصصة لمحديث عن وكانت       
ول تناول ال؛ االفصل الى مبحثين  دبي في كتب المجالس ( ، وانقسم ىذاالا
اغراض الشعر في كتب المجالس (، في حين انصب الثاني حول دراسة )الفنون )

 . النثرية في كتب المجالس (

ــــــوتني بعــــــد ىــــــذه الخالوبعــــــد ،       ــــــدأصــــــة أن اليف ــــــى تق ــــــان ال م بالشــــــكر والعرف
الـــــدكتور ) مـــــزاحم مطـــــر حســـــين( ؛ لجيـــــوده الطيبـــــة األســـــتاذ  المشـــــرفســـــتاذي أ

ــــــى مــــــا ىــــــي الرســــــالة  ولوالىــــــا لمــــــا ظيــــــرت،  ، وتوجيياتــــــو القيمــــــة واســــــتوت عم
ــــو ــــأدعو اهلل جــــل وعــــز أن  ، عمي ـــــب ف ــــُو ســــميٌع مجيـــــ ــــالتوفيق والســــداد ، إّن  يمــــدُه ب
نني قـــــــد بـــــــذلت بـــــــأ أقـــــــرُّ الة ؛ لكننـــــــي رســـــــىـــــــذه الفـــــــي أدعـــــــي الكمـــــــال  الو      

ـــــأجـــــل أقصـــــارى جيـــــدي مـــــن  ة ، فـــــأن حصـــــل ن تكـــــون ىـــــذه الرســـــالة ثمـــــرة طيب
فيـــــذه نعمـــــة تســـــتحق  فـــــي المجنـــــة العمميـــــة ؛ســـــاتذتي أعممـــــي ىـــــذا رضـــــا وقبـــــول 

 والحمد هلل رب العالمين .سابق ،  فاعتذاريخرى ألن كانت اا  الشكر ، و 
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 مفهوم المجمسأّواًل : 
ألشخاص ىيئة ا:  إلىتشير مادة ) جمس ( في معناىا المغوي      

يقول ثعـــــــــــــــمب : )) الموضـــــــع الــذي يجــــمس بو  والمكان الذي يجمعيم ،
يدور ، فالمعنى  (2)المجمس الجماعة من الجموس ((أو ))  (1)ـوم ((ــــــــــــــــــــــالقــــــــ

حول القعود واالجتماع في مكان ما ، وقيل : )) لما مات الكسائي اجتمع 
اصحاب الفراء وسألوه الجموس ليم وقالوا أنت اعممنا فأبى أن يفعل فألحوا عميو 

، فيذا ُيكمل ما جاء بو المعجم من معاني  (3)في ذلك بالمسألة فأجابيم (( 
 والخطأ .القعود واالجتماع وكذلك الحوار حول الصواب 

وُيعد المجمس الفضاء أو المجال المتمّيز لمتواصل في الثقافة العربية     
، أو الفضاء الخاص باإلنتاج والتمقي ، فتعدد المجالس بتعدد الطبقات 
والجماعات االجتماعية ، لذلك يمكن التمييز بين مجالس خاصة ىي مجالس 

بنوعييا ،  ، ذه المجالسالعمماء ، ومجالس شعبية ىي مجالس العامة ، ووسط ى
  (4)تتكون الثقافة العربية في صورىا المختمفة .

فالمجالس نوع من التأليف العممي شاع عند القدماء ولم يقتصر عمى     
 مجالسفحسب ، فيناك مجالس الفقو والسمر والكالم والمغة وغيرىا من ال دباأل

قد فُتع، ))  غير رسمية المعرفية التي ُتعقد في اماكن معينة قد تكون رسمية أو

                              
 1/528مجالس ثعمب : ( 1)
 . 47/ 6( لسان العرب : مادة ) جمس ( : 2)
 . 79( الفيرست : 3)
 . 151( ينظر : السرد العربي مفاىيم وتجميات : سعيد يقطين : 4)
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ىذه المجالس لعمٍم من العموم يتولى فييا الحديث عالم من العمماء ، وقد تكون 
في بالط الخميفة أو في المسجد أو دار فيي مقترنة كما يوحي اسميا بالمكان 

  (1)... لذلك نجد  لكل عالم جميل مجمسًا يجتمع إليو تالمذتو ومريدوه ((.
ىي : المتكمم والسامع والكالم ،  أركانثالثة  فالمجمس يتكون من    

ويأخذ المتكمم الدور الفاعل في انتاج المادة والفعل الكالمي ، ويبقى السامع 
ما الكالم فيو المادة التي يقوم عمييا المجمس مقيًا ليذا الفعل ويتفاعل معو ، أمت

آخر مختمف  لىإوتكون غير مرّتبة غالبًا وعفوية بحيث يتمُّ االنتقال من موضوع 
  (2)عنو .

 
 ُكتب المجالسثانيًا : 

 ييذا المفيوم شاعت لدى القدماء فكرة تحّول الجيد الشفاىي الذوب    
مدونات ومؤلفات تأخذ عمى عاتقيا تحويل المادة  إلىكان يدور في ىذه المجالس 

مادة كتابية مدونة ومقيدة في كتب ُتعنى  إلىية التي تدور في المجالس دباأل
اء والعمماء وىم يتحمقون حول شيخيم ، دبفس ما كانت ُتعنى بو مجالس األبن

واقترن ذلك بظيور عصر التدوين ووضع المؤلفات في مختمف العموم العربية 
التي شاعت في العصر العباسي ، لذلك نجد أول ىذه المؤلفات ىو مجالس 

ونقاشات  ثعمب ، حيث يمثل ىذا الكتاب ما كان يدور في مجالسو من حوارات

                              
الصفدي  أركانمطمع القرن الخامس اليجري : د.  ( الفن القصصي في النثر العربي حتى1)

 :92 . 
 . 163-151( ينظر : السرد العربي مفاىيم وتجميات : 2)
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دل رواية واألخبار والنوادر وغيرىا ، وت دبفي قضايا المغة وتفسير الغريب واأل
لشفاىية ىذه الطريقة اعمى بعض  إلىتالميذ ثعمب بعضيم  إلىالكتاب بإسناد 

كتاب  إلىيدي المتأخرين من حممة ىذه الروايات في الكالم ثم تحولو عمى أ
 .دون في مخطوط معيــــــــــن مُ 

يذا المفيوم يكون التفاعل في المجالس بين الُجمساء أمرًا ظاىرًا ل اً ووفق    
 –ويدّون التالميذ ، ؛ فال يقتصر فييا الحديث عمى أمر واحد ؛ إذ يتحدث الشيخ 

فتأخذ طابع الحوار والنقاش العممي ؛ فالتالميذ يسألون والشيخ يجيب ويحاور 
ما  لسج  ، ويُ  ن لم يحضره جوابتذر عن الجواب إويع – أيضاً  –ويناقش ويسأل 

  (1)ل مجمسًا .ج  صدر من الشيخ وغيره من الحضور ويسمى كل ما سُ 
: كتاب ىي ي منيا دبوكتب المجالس كثيرة ، وما ُعني بالدرس األ    

، والمجالسة وجواىر العمم لمقاضي الدينوري (2)(ىـ291) مجالس ثعمب
، والجميس الصالح الكافي (1) (341) ، ومجالس العمماء لمزجاجي (3)(ه333)

                              
القرن الثالث اليجري ، مصطفى  إلىية : نشأتيا وتطورىا دب( ينظر : رواية اآلثار األ1)

 . 51/ 1971إبراىيم حسين ، رسالة ماجستير ، كمية دار العموم ، جامعة القاىرة ، 
أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار ، النحوي الشيباني ، امام الكوفيين ، وثالث ثالثة قامت  (2)

عمى اعماليم مدرسة الكوفة النحوية ، لو األولوية والقدم في النحو والمغة والحديث ، حسن 
وفيات االعيان وانباه ابناء الزمان ،   111ينظر : الفيرست :المحاضرة وراويًا لمشعر . 

 215-5/214وتاريخ بغداد : ، 157/ 8، والوافي بالوفيات : 1/112:
الفقيو العالمة المحدِّث المعروف بالخياش ، وىو أحمد بن جعفر بن مروان بن محمد  (3)

القاضي الدينوري المالكي ، حّدث ببغداد وبمصر فكان عمى قضاء القمزم ثم ولي قضاء 
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، (2)ه (391واألنيس الناصح الشافي لممعافى بن زكريا الجريري النيرواني )
، والجميس الصالح واألنيس الناصح البن  (3)(ه463وبيجة المجالس لمقرطبي )

  (5)(ه1169، وطراز المجالس لمخفاجي ) (4) (ه597الجوزي )

                                                                                
، واالعالم  88ينظر : الديباج المذىب : اسوان لو مؤلفات كثيرة ، توفي في القاىرة ،

 . 428-427/ 15، وسير اعالم النبالء : 1/256:
عبد الرحمن بن اسحاق ، البغدادي النحوي ، ولد في نياوند ، وكان سبب تسميتو  (1)

استاذه العالمة أبي اسحاق ابن السري الزجاج ، كان حافل االنجاز  إلىبالزجاجي ؛ نسبة 
، والعقد الثمين  127ينظر : الفيرست :قل والرقي والنضج والتفكير ، واالنتاج ، خصب الع
 151-151في تراجم النحويين :

القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد النيرواني الجريري ، ولد في  (2)
النيروان ، نشأ في كنف والده زكريا بن يحيى المعروف ب ) ابن طرار ( إذ كان من 

،  13/231تاريخ بغداد :  1/236الفيرست :بالعمم . لو تصانيف كثيرة ، ينظر : المشتغمين
 7/261وينظر : االعالم :

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن البر النمري القرطبي ولد في قرطبة ألسرة  (3) 
ينظر : من بني النمر بن قاسط ، تنقل ما بين قرطبة ودانية وبطميوس وبمنسية وشاطبة ، 

 285جميرة االنساب : ، 318/ 3، وشذرات الذىب  64/ 6فيات االعيان و 
أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد ابن الجوزي القرشي التيمي البكري ، ولد في  (4)

   3/141ينظر : وفيات االعيان :ه ، لو تصانيف كثيرة ، 511درب حبيب في بغداد سنة 
 2/463بمة :، وذيل طبقات الحنا 1/47: شذرات الذىب

.  334-1/331ينظر : خالصة األثر في اعيان القرن الحادي عشر :مصر،   إلىتم نفيو 
 1/238االعالم :
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 توطئة
ف      المجالس نظامًا خاصًا في تأليفيا ، فيي واف كانت تشترؾ مع  كتبُ  ُتكوِّ

 ما انفردت بو أفَّ ليا إالكتب التراث العربي في كثير مف قضايا المنيج ومكوناتو 
التي بالوقوؼ عمى أىـ االسس  إالكشؼ ذلؾ عف غيرىا مف كتب التراث ، وال ين
التي تقؼ خمؼ وضع ىذه الكتب  ألسباباقاـ عمييا تأليؼ المجالس وىي 

التي  دبي والعوامؿ المؤثرة في ذلؾ ، حيث تتوارى ىذه االسباب خمؼ المادة األ
تتصدى كتب المجالس لتقديميا في بني  مخصوص  يتسـ بيا نظاـ المجالس ، 
وتختمؼ بني  المجمس باختالؼ المؤلفيف واف كانت تتقارب فيما بينيا مف حيث 

االساسي  وما يحتوي عميو مف مادة عممي  يقدميا الشيخ لطالبو  مكونات المجمس
 .، أو ُتمقى في محضٍر عممي يجمع العاِلػػػػػػػػػـ والُمتعمػػػػـ 

ولكي يكتمؿ البحث في منيج الدرس األدبي في ىذه المؤلفات البّد مف     
ني لذا يتناوؿ الشؽ الثاالوقوؼ عمى أصوؿ ىذا الدرس المساىم  في صياغتو ، 

بآيات القرآف الكريـ وتوظيفيا في كتب مف ىذا الفصؿ أىـ ىذه األصوؿ متمثم  
أصحاب  آراءالعمماء والنقؿ عنيـ ؛ لموقوؼ عند  أقواؿالمجالس ، والرواي  و 

 المجالس .
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 دبيةالمبحث األّول : دواعي التأليف وعرض المادة األ
 فــــأليــي التــدواعأّواًل : 
عث عمى التأليؼ األدبي عند العرب مف مؤلؼ إلى آخر بحسب يختمؼ البا    

نوع المادة التي يتناوليا الكتاب وبحسب شخصي  المؤلؼ وبحسب العصر الذي 
 ، فتميؿ العصور األولى كالقرف األوؿ والثاني اليجرييف الى اف ال ينتمي إليو

رف الثالث أما في العصور المتأخرة في القيذكر المؤلؼ سبب التأليؼ غالبًا ، 
 . وما بعده نجد أكثر المؤلفيف يذكر السبب

المادة العممي  التي يحمميا الكتاب تحتاج إلى توضيح ذلؾ الداعي مف وراء ف   
التأليؼ ، وىناؾ مواد عممي  ال تحتاج إلي توضيح السبب كالمادة المعجمي  التي 

ضيح سبب وضعت في كتب المعاجـ المختمف  ، أما الشخصي  فقد تحتاج الى تو 
 التأليؼ او يعتبره حاج  ممح  البد مف تفسير العمـ وتقديمو نفعًا لآلخريف .

و ال أفي مقدم  كتابو ويشير لو صراح   وقد يذكر المؤلؼ سبب التأليؼ    
يفعؿ ذلؾ . اي يتركُو لمدارس يستنتجو مف مادة الكتاب . وفي كتب المجالس 

كتابًا في المجالس ي مف اجمو وضع نجد الطريقتيف . فمنيـ مف ذكر الداعي الذ
 . إليويشير  وال يتركوُ . ومنيـ مف 

 إجماليا باآلتي :وتوسعت ويمكف  ىذه الكتبددت دواعي التأليؼ في وقد تع    
 _ الجمع والتدويف .

 والموعظ  . تعمُّـ والحكم _ ال
 _ األُنس والمجالس  .

 متفرق  ._ دوافع 
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 الجمع والتدوين. 4
وتدوينيا مرحم  ميم  مف مراحؿ التأليؼ عند العرب  دبي المادة األإّف جمع     

وتتصؿ بمجاالت الحياة الثقافي  واالجتماعي  والسياسي  عندىـ ، فبعد أف كانت 
الثقاف  والعمـو تنتقؿ شفاىًا مف جيؿ إلى جيؿ وخوفًا مف ضياعيا وتغيرىا ظيرت 

 .جمع في كتب ومدونات الالحاج  الى التدويف و 
أما فيما يخص كتب المجالس فإننا سنجد أفَّ ىذا الدافع كاف حاضرًا في     

لدينا ثالث  مف كتب المجالس جاء التأليؼ فييا لحاج  جمع بعض ىذه الكتب ، و 
المتناثرة عمى شكؿ روايات ووضعيا في كتاب أو إمالؤىا في كتاب  دبي المادة األ

 لمزجاجي و (العمماء مجالس) و (مجالس ثعمب)معمـو ، وىذه الكتب ىي : 
 قرطبي .لم (بيج  المجالس)

في الجمع والتدويف ،  التأليؼويؤكد مجالس ثعمب ىذه الطريق  في 
فالكتاب بدأ عمى شكؿ روايات تحفظيا القموب وتتناقميا الى االسماع جياًل بعد 

أبي الفرج  ))عنده تسند إلى  فالرواياتجيؿ الى اف امالىا ثعمب عمى تالميذه ، 
وىو  (ٔ) ((المنعـ بف عبد الوىاب بف سعد بف صدق  بف كميب الحراني عبد 

 (ٕ) ((أبي العباس أحمد بف يحيى ثعمب  ))بدوره ينقؿ عف راٍو آخر وآخر عف 
إلى اف يصؿ الى الخبر الذي  (ٖ) ((  عمر بف ُشبَّ  ))وثعمب بدوره يروي عف 

ـّ سعيد بنت سعيد بف عثماف بف عفاف  ))يريده وىو خبر  وىكذا الحاؿ  (ٗ) ((أ
 في روايات وأخبار الكتاب االخرى ، مف دوف اف يضع لمكتاب مقدم  أو خطب  .

                                                           

  ٖ/ٔمجالس ثعمب (  ٔ
  ٗ/ٔ( مجالس ثعمب  ٕ
  ٗ/ٔ( مجالس ثعمب  ٖ
  ٗ/ٔ( مجالس ثعمب  ٗ
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وفي كتاب مجالس العمماء لمزجاجي نجد أف الطريق  الشفاىي  تتكرر فيو 
التي حفظيا ورواىا عف أساتذتو وثُقاتو في  األخبار، فالزجاجي يريد أف يجمع 

نَّما  أو خطب  و كتاب واحد ، لذا بدأىا بدوف مقدم اقتصر عمى رواي  المجمس  ا 
األوؿ لينتقؿ بعده الى الثاني وىكذا الى نياي  الكتاب . قاؿ في المجمس األوؿ 

حدثني  ))وعنوانو ) مجمس عيسى بف عمر الثقفي مع أبي عمرو بف العالء ( : 
أبو عبد اهلل الحسف بف عمي قاؿ : حدثني أبو عبد اهلل اليزيدي عف عمو عف 

: حبيب : ذكر أبو محمد اليزيدي قاؿأبي محمد ، وقاؿ أبو جعفر محمد بف  جده
ثـ أتـ  (ٔ) ((ونحف عنده ... جاء عيسى بف عمر إلى أبي عمرو بف العالء 

 الخبر الى آخره .
ذا لـ يصرح ثعمب والزجاجي بالدافع الذي دعا الى التأليؼ فإّف القرطبي  وا 

مجالس( فذكر جمم  مف الدواعي التي )بيج  ال قد صّرح بذلؾ في مقدم  كتابو
وال لشيٍء أنظـ  ))، قاؿ :  دبي دفعتو الى وضع كتابو ىذا منيا : جمع المادة األ

لذلؾ كمو ، وأجمع لفنونو ، وأىدى إلى عيونو ، وأعقؿ لشارده ، وأثقؼ لنادره ، 
 األخبارالسائرة ، واألبيات النادرة ، والفصوؿ الشريف  ، و مف تقييد األمثاؿ 

 . (ٕ) ((الظريف  
لتي يتشكؿ  دبي ىي مكونات المادة األ األخبارفاألمثاؿ واألبيات الشعري  و 

ىو السبب الباعث عمى عناي  منيا الدرس األدبي ، وعممي  تقييدىا وجمعيا 
القرطبي في كتابو ىذا حيث عطؼ عمييا النوادر األجوب  الُمسكت  والِحَكـ ، قاؿ 

، وأجوبتيا ومقاطعيا ، ومبادييا وفصوليا ، وما  ونوادر العرب وأمثاليا )): 

                                                           

 ٖ( مجالس العمماء ، الزجاجي  ٔ
  ٖ٘/ٔ( بيج  المجالس ، القرطبي  ٕ
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حَوْوُه مف حكـ العجـ ، وسائر األمـ ، ففي تقييد أخبارىـ وحفظ مذاىبيـ ، ما 
تباعامتثاؿ طرقيـ واحتذائيا ،  يبعث عمى  . (ٔ) ((آثارىـ واقتفائيا  وا 

توكيدًا لسبب التأليؼ وتعميمًا لمفائدة مف ىذا  التدويفوكرر القرطبي 
وقد  ))ييد  أما صف  الجمع والتدويف فقد أّكدىا القرطبي في مقدمتو أيضًا : التق

جمعت في كتابي ىذا مف األمثاؿ السائرة واألبيات النادرة والحكـ البالغ  
 . (ٕ) ((والحكايات الممتع  في فنوف كثيرة وأنواع جمَّ  

ويظير التطور في ىذا الدافع أي الجمع والتدويف واضحًا ، فثعمب 
نَّماو الزجاجي لـ يشيرا الى الداعي لوضع المجالس صراحً  و  يستنتج مف  ا 

يذا النوع مف وال غراب  في ذلؾ ، فكالميما ، ولـ يضعا مقدم  لكتابييما ، 
 . (ٖ)التأليؼ شائع في عصرىما

ذا وصمنا الى القرطبي في )بيج  المجالس( _ وىو متأخر بأكثر مف  وا 
نجدُه ُيصرِّح بدواعي التأليؼ عنده ويضع  قرف تقريبًا عف ثعمب والزجاجي _

 لكتابو المذكور . طويم  مقدم 
 التعمُّم والحكمة والموعظة. 2

رشاد الطالب والمتمقييكوف  لتأليؼ كتب  اً باعث الدافع التعميمي وا 
الحكم  ، وىذا االمر مشترؾ في حقوؿ أخرى يكوف الباعث فييا ىو المجالس

تجارب  لنظر فيا تحثُّ عمىليف وفنونيـ التي والموعظ  واالعتبار بأخبار األو 
مما يكسب الموعظ  لمف يطمع عمى أخبارىـ ؛ مـ وما حصؿ لآلخريف األ

                                                           

  ٖٙ/ٔ( بيج  المجالس   ٔ
  ٖٙ/ٔ( نفسو    ٕ
، فالمؤلؼ لـ يضع مقدم   ٗر:  أمالي المرتضى )غرر الفوائد وُدرر القالئد(  ( ينظ ٖ

 لكتابو .
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ـْ ِعْبَرٌة أِلُوِلي اأْلَْلَباِب وتجاربيـ ، قاؿ تعالى : ) لذلؾ  (ٔ) ( َلَقْد َكاَف ِفي َقَصِصِي
وضخم   ةيرى ىؤالء العمماء مف أصحاب المجالس أّف اختيار مجموعات كبير 

 سيثمر المحال  عف طريؽ الموعظ  واالعتبار . األخبارمف ىذه 
في الزىد وذـ الدنيا الواردة في كتب المجالس  واألشعار األخباروتدؿُّ 

، ويشير كؿ مف كتاب :  (ٕ)عمى دافع العبرة والموعظ  عند مؤلفي ىذه الكتب
ميس الصالح وكتاب )الج)المجالس  وجواىر العمـ( وكتاب )بيج  المجالس( 

 وا صراحً  في مقدم  كتبيـ ىذاقد ذكر  واألنيس الناصح( إلى ىذا الدافع ، وكميـ
 السبب .

ففي )المجالس  وجواىر العمـ( يدؿ كالـ الدينوري عمى اختيار ىذه المادة 
يحث عمى الزىد والعبرة واالتعاظ بأخبار األوليف ، فقاؿ في  جاء لدافع ديني
شيئًا يحتاج اليو العالـ والمتعمـ ويجري ذكره في  أدعولـ  ))مقدم  كتابو : 

 (ٖ) ((وقد ذكرت في كتابي ىذا منو طرفًا ، وجعمتو مختصرًا ...  إالمجالسيـ 
 وما يحتاجو العالـ والمتعمـ مف اشياء تضمنيا الكتاب ىي : 

 _ التفسير ومعاني القرآف .
 _ الحديث النبوي الشريؼ .

 _ حديث الصحاب  وأخبارىـ .
 خبار التابعيف والزىاد والحكماء ._ أ

 (ٗ) _ الشعر والنوادر وأياـ العرب .
                                                           

  ٔٔٔ( يوسؼ :  ٔ
  ٙٔٔ_٘ٔٔ/ٖ( ينظر : األنيس الصالح الكافي  ٕ
  ٖٕٛ/ٔ( المجالس  وجواىر العمـ  ٖ
 ٖٕٛ/ٔ( نفسو    ٗ
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وقد وصؼ ىذه االشياء بما يجعميا أىاًل لتعمميا والعمؿ بيا وأخذ العبرة 
 فإّف خير العمـو أنفعيا ، وأنفعيا أحمدىا مغب  ما ))والموعظ  مما جاء فييا : 

وجيو ، ونحف نسأؿ اهلل أف يجعمنا بما عممنا  تبارؾ وتعالى وُأريد بوُتُعمِّـَ وُعمِّـَ هلل 
 . (ٔ) ((عامميف ، وبأحسنو آخذيف 

التي تمّثؿ الدرس  دبي عند الدينوري مع المادة األ التأليؼويتناسب دافع 
االدبي عنده والتي ذكرىا في كتابو ىذا كالحديث عف االعتبار واالعتذار 

االمان  وعمؿ المعروؼ  اءوأدواالستقام  واالستغفار واالستعطاؼ  واإلصالح
. وىذه الموضوعات تحّث عمى العظ  واالعتبار واخذ الحكم  مف (ٕ)وغيرىا 

 تجارب االمـ .
أما القرطبي فقد اختار ىذا السبب أيضًا ليكوف احد الدواعي التي ذكرىا 

 كتابو بيج  المجالس وتدؿ المقدم  عمى ىذا الكالـ حيث قاؿ :  تأليؼلغرض 
، وصرؼ اليو  اولى ما ُعنَي بو الطالب ورغب فيو الراغب وبعُد : فإفَّ  ))

وأكد فيو عزمو ، بعد الوقوؼ عمى معاني الُسنف والكتاب ، مطالع  العاقؿ ىّمو ، 
فنوف اآلداب ، وما اشتممت عميو وجوه الصواب ، مف انواع الحكـ التي تحيي 

نيي عف الدنايا وتشحذ الذىف والُمب ، وتبعث عمى المكاـر ، وت النفس والقمب ،
 . (ٖ) ((والمحاـر 

مف ايات إحياء النفس والقمب وشحذ الذىف يكوف بمطالع  ىذه االشياء 
وحكايات التي اختارىا المؤلؼ ونظميا في مجالس متنّوع   وأخبار وأحاديث

 تتصؿ موادىا بما ُذكر مف سبب أو داعي لمتأليؼ .
                                                           

 ٖٕٛ/ٔ   المجالس  وجواىر العمـ(  ٔ
 يارس الموضوعات . ( ينظر : نفسو ، الجزء الخاص بف ٕ
  ٖ٘/ٔ( بيج  المجالس  ٖ
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 ))ي  المجمس ويدؿ افتتاح مجالسو بحديث نبوي شريؼ يتكرر في بدا
وافتتحُت أكثر أبوابو بحديث الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ تبرُّكًا بتذكاره ، وتيمنًا 

 . (ٔ) ((بآثاره 
وقد جعؿ القرطبي عممو ىذا ىدي  يقدميا الى قرائو ليزيده اهلل مف رضاه 
وييديو ويصرؼ عنو السوء وذلؾ اتباعًا لمحديث النبوي الشريؼ الذي ذكره 

دمتو وىو :) ما أىدى المسمـ ألخيو ىدي  أفضؿ مف كمم  واحدة القرطبي في مق
 . (ٕ) يزيده اهلل بيا ىدًى ، ويصرفو بيا عف ردى(

في ورد دافع العبرة والموعظ  في المجالس التي اختارىا ابف الجوزي  
كتابو )الجميس الصالح واألنيس الناصح( وذكر في مقدمتو خمس  دوفع جعمتو 

س ، الثالث والرابع منيا يتصالف بالعبرة والموعظ  . يؤلؼ في موضوع المجال
الثالث : التذكير بسير مف سمؼ مف المتقدميف لُيقتدى  ))قاؿ ابف الجوزي : 

الرابع : إّنُو لما لـ يكف عندي ما أىديو عمى مقدار ما اعتقد فيو واف  بسيرىـ .
ف كاف غنيًا عنيا بما عنده مف  كاف مستغنيًا عنو آثرُت أف أىدي إليو موعظ  وا 

 .(ٗ) ((..  (ٖ) العمـو غير إّف )الذكرى تنفع المؤمنيف(
وىو التذكير بسير االمـ السالف  يكوف  التأليؼعف دوافع فيذا بياف مفّصؿ 

يي الدافع االخر التي يقدميا الغرض منو االىتداء بيذه السير ، اما الموعظ  ف
عظ  او لـ يكف محتاج الييا لؼ لقرائو سواء كاف القارئ محتاج الى ىذه المو ؤ الم

 ، فيأتي بيا لغرض الذكرى ، ودّؿ النص القراني عمى ذلؾ .
                                                           

  ٖ٘/ٔ   بيج  المجالس(  ٔ
  ٖٚ/ٔ( نفسو    ٕ
  ٘٘( الذاريات :  ٖ
  ٕٚ( الجميس الصالح ، ابف الجوزي  ٗ
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 اأُلنس والمجالسة. 3
مف الدوافع في التأليؼ األدبي في كتب المجالس عندما يكوف غرض 
المؤلؼ أف يضع كتابًا ألجؿ اف يستأنس القارئ بو وبمجالستو واتخاذه صديقًا لو 

قديم  اىتمت بفكرة اف يحادث االنساف كتابًا يطَّمع مف كثير مف كتب االدب ال، ف
آثارىـ وحكميـ وأمثاليـ فيحدث خاللو عمى تجارب الناس والماضيف ويقؼ عمى 

ىذه الفكرة الى لو اف يتأثر بيا ، ففي كتاب األغاني يشير أبو الفرج األصفياني 
 .  (ٔ)ويذكر ىذا المعنى

اعمـ اف مف كماؿ  ))د العرب ويكمؿ ىذا األُنس بالظَرؼ والمجالس  عن
ادب األدباء وحسف تظرؼ الظرفاء صبرىـ عمى ما تولدت بو المكاـر واجتنابيـ 

 . (ٕ)(( الرضي   واألخالؽلخسيس المآتـ ، وأخذىـ بالشيـ السني  
ومف بيف كتب األدب كانت كتب المجالس التي يكوف الدافع عمى تأليفيا 

إليو المعافى في كتابو )الجميس الصالح  ىو األُنس والمجالس  ، وىذا ما أشار
 واألنيسوصدؽ وسمو بالجميس  ))الكافي واألنيس الناصح الشافي( حيث قاؿ : 
الفائدة ، كاف لمقتنيو والناظر  وأنواع، فإّف الكتاب إذا حوى ما وصفنا مف الحكم  

فيو بمنزل  جميس كامؿ وأنيس فاضؿ وصاحب أميف عاقؿ ، وقد قيؿ في الكتاب 
معناه انو حاضر نفعو ، مأموف ضره ، ينشط بنشاطؾ فينبسط اليؾ ، ويمؿ ما 

يبغيؾ شرًا وال يفشي  بماللؾ فينفض عنؾ ، إف ادنيتو دنا ، واف أنأيتو نأى ، ال
 . (ٖ) ((لؾ سرًا ... 

                                                           

  ٖٕ/ٔ( ينظر : األغاني ، أبو الفرج األصفياني  ٔ
  ٜٔٔ( الظرؼ والظرفاء ، محمد بف اسحاؽ الوشاء   ٕ
  ٖٙٔ_ٕٙٔ/ٔ ( الجميس الصالح الكافي ٖ
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المجالس  واألنس لـ تكف الدافع الذي اكتفى بذكره المؤلؼ في مقدم  كتابو 
نَّماو  ، وىذا الكتاب بمحتوياتو يكوف لمقارئ كالجميس  تضّمف العنواف ايضاً  ا 

واالنيس والصاحب الذي وصفو المؤلؼ بيذه الصفات : الكماؿ والفضؿ والعقؿ ، 
ثـ ذكر المؤلؼ ابياتًا مف الشعر في مدح الجمساء مف الكتب التي يطالعيا 

 . (ٔ)االنساف فيحصؿ بيا عمى المؤانس 
و تؤكد فضؿ األنس تجرب  شخصي  حصمت معكذلؾ ذكر المعافى 

وفضؿ المطالع  فييا ، فذكر أف بعض والروايات  األخباروالمجالس  ليذه 
أصحابو مف ذوي السمطاف عاتبو عمى عدـ خروجو مف منزلو ، وعدـ استيحاشو 

وىو يطالع ىذه الكتب  (ٕ) ((في أحسف ُأنس وأجممو  ))مف الوحدة ، فذكر لُو أنو 
اء والصالحيف والخمفاء وغيرىـ مف األعالـ وينظر في أخبار المالئك  واألنبي

ُمجالٌس ليـ ، ومستأنس بيـ وغير ناٍء عف محاضرتيـ لوقوفي  ))والحكماء فكأنُو 
 . (ٖ) ((عمى أنبائيـ ونظري فيما انتيى إليَّ مف حكميـ وآرائيـ 

أما كتاب )بيج  المجالس( لمقرطبي فذكر مؤلفو أنو سيكوف أنيسًا لمف 
تو روايتي وعنايتي ، ليكوف لمف حفظو ووعاه وأتقنو وأحصاه وضمن ))ُيجالسو : 

زينًا في مجالسو ، وُأنسًا لُمجالسو ، وشحذًا لذىنو وىاجسو .... ويكوف لقارئو 
كما ىو زيف لو في المالء ، وصاحبًا في االغتراب ، كما ىو ُأنسًا في الخالء ، 

 . (ٗ) ((حميٌّ بيف األصحاب 

                                                           

  ٖٙٔ/ٔالجميس الصالح الكافي ( ينظر :  ٔ
 ٗٙٔ/ٔنفسو (  ٕ
  ٗٙٔ/ٔ( ينظر : نفسو  ٖ
 ٖٙ/ٔ( بيج  المجالس ، القرطبي  ٗ
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يج  وىي تتصؿ باألنس والمجالس  وتكوف فعنواف الكتاب يدؿ عمى الب
 نتيج  ليما ، لذلؾ اختارىا المؤلؼ عنوانًا لكتابو .

وذكر في مقدم  كتابو ىذا أف الدافع الذي دفعو لمتأليؼ ىو أف يكوف ُأنسًا 
الكثيرة والنوادر التي ذكرىا القرطبي في  األخبارلمقارئ وشحذًا لذىنو . كذلؾ تدؿ 

افع الذي مف أجمو ألَّؼ كتابو ىذا وىو األُنس )بيج  المجالس( عمى الد
والمجالس  حيث تكوف ىذه المادة مف اخبار وروايات ونوادر ىي مادة األنس 

 . (ٔ)والمجالس 
شارات في مقدم  كتاب )طراز المجالس( لمخفاجي الى المجالس  إوتوجد 

ؽ ىذا الكتاب بحسب ما يقولو المؤلؼ ، عمى بقي  كتب لمجالس ا واألُنس ، وتفوُّ
مجالس أمميتيا  وآماليفيذه بنات فكر زففتيا إليؾ  ))األخرى بيذه الصفات 

عميؾ مّما تقرُّ بو عيف األدب ويتحمى بذوقو لساف العرب لو رآىا ابف الشجري 
لقاؿ ىذه ثمرات األلباب أو ابف الحاجب لقاـ بيف يدييا مف جمم  الحجاب أو 

 . (ٕ) ((أماله وقاله .... ثعمب لراغ عما أماله أو القالي ليجر ما 
كتابو فاَؽ  فَّ ألس واألمالي الذيف سبقوه ، ويرى فذكر ىنا اصحاب المجا

 مجالسيـ .
 
 
 
 

                                                           

 ٙٙ٘/ٔ بيج  المجالس( ينظر :  ٔ
 ٕ( طراز المجالس ، الخفاجي ، المقدم   ٕ
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  متفرقة. دوافع 4
صحاب المجالس ، أى لـ ترد فيما تقدـ مما كثر عند خر أوىناؾ دوافع 

الباب  واستيفاء التأليؼ في ىذا دبي ومف ىذه الدوافع : سّد النقص في المكتب  األ
، فقد ذكر أّنو ألََّؼ وىذا ما ورد عند الُمعافى في كتابو )الجميس الصالح الكافي( 

كتابو ليتدارؾ النقص الذي وقع فيو سابقوه مف المؤلفيف في ىذا الموضوع ، 
 . (ٔ)صولي في كتابو )األنواع( وغيرىـكالمبرد في كتابو )الكامؿ( وال

ومف وقؼ عمى  ))ستوفى المادة كذلؾ ذكر اف كتابو ىذا تدارؾ الخمؿ وا
ـَ اف كتابنا أحؽ بأف يوصؼ بالكماؿ واالستيفاء والتماـ  ما أتيت بو مف ىذا ، َعِم

 . (ٕ) ((واالستقصاء 
وفي كتاب ابف الجوزي وىو )الجميس الصالح واالنيس الناصح( ذكر أف 
و مف الدوافع لوضع كتابو ىذا في المجالس ىو تخميد ذكر الممؾ الذي أىدى إلي

أف ُيخّمد ذكر محاسف ىذا الممؾ ببقاء ىذا المؤلؼ ،  ))كتابو فقاؿ في مقدمتو 
فإف دعاء الداعي ينقطع بموتو وتصنيؼ الفضائؿ يبقى عمى اآلباد فتصانيؼ 

 . (ٖ) ((العالـ ىـ أوالده المخمدوف 
ىدائيافذكر المحاسف يخمد عف طريؽ وضع ىذه المجالس  الى الممؾ  وا 

 لؾ ىناؾ سببيذه المحاسف حسب ما يرى ابف الجوزي ، كذىو الُمجّسد لكونو 
آخر لمتأليؼ ووضع المجالس وىو المحب  والمواالة ليذا الممؾ ، فجاء كتابو تمبي  

إعالمي ىذا المجمس السامي بمواالتي ومحبتي واتصاؿ دعائي  ))ليذه الحاج  

                                                           

 ٕٙٔ/ٔ( ينظر : الجميس الصالح الكافي  ٔ
 ٕٙٔ/ٔ( نفسو  ٕ
 ٕٚصالح واألنيس الناصح ( الجميس ال ٖ
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ا أحب أحدكـ ثـ ذكر حديثًا نبويًا في المحب  واإلخاء ىو : )إذ (ٔ) ((ومدحتي 
 . (ٕ) اخاه فميعممو(

وتؤكد ىذه الموضوعات في المجالس التي تناوليا ابف الجوزي في كتابو 
 . (ٖ)عمى ىذا الدافع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ٕٛ الجميس الصالح واألنيس الناصح(  ٔ
 ٕٛ( نفسو  ٕ
 ٜٕنفسو ( ينظر :  ٖ
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 وبنية المجمس ثانيًا : المنهج
، والمنيج ىو الطريؽ الواضح البّيف ،  (ٔ)النيج ىو الطريؽ المستقيـ

ىدؼ معيف في البحث والتأليؼ او في  والمنيج ىو االسموب الذي يقود الى
 . (ٖ)، بمعنى إفَّ المنيج وسيم  محددة توصؿ إلى غاي  معين  (ٕ)السموؾ

والبحث في منيج مؤلؼ معيف او كتاب معيف يعني النظر في بناء ىذا 
الكتاب مف حيث الييكؿ العاـ لمكتاب منذ البداي  وحتى النياي  ومالحظ  ما بيف 

 . (ٗ)بشكؿ كمي او جزئي العممي ادة ذلؾ مف صور توزيع الم
والبحث في كتب المجالس يشير الى اف اصحاب المجالس ينطمقوف مف 

حسب المنيج المتبع عند بمنيج عممي في وضع الكتاب وتأليفو ، ويقسـ المجمس 
مؤلفي المجالس الى أشكاؿ ثالث  ىي : المجمس القصير والمجمس الطويؿ 

تنطمؽ مف  أنَّيا في منيج التأليؼ في األنواعوالمجمس الممتد ، وتتشابو ىذه 
 هوقصر المجمس طوؿ ا جميعًا لكف الفارؽ بينيما ىو منيج واحد يكوف مشتركًا فيي

 وامتداده .
 (ختصرالمالمجمس البناء القصير ) .4
ويتبع فيو المؤلؼ بناًء مختصرًا قائـ عمى خبر واحد او رواي  واحدة ُيعالج       

ف اف يتشعب ىذا الموضوع ، ويمثؿ ىذا االتجاه في بني  دو  اً محدد اً فيو موضوع
                                                           

 ( لساف العرب ، مادة )نيج( ٔ
 ٛٓٗ( ينظر: معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ ، أحمد مطموب  ٕ
( ينظر : معجـ المصطمحات العريي  في المغ  واألدب ، مجدي وىب  ، كامؿ الميندس  ٖ

ٖٜٖ 
( ينظر: الخطاب االبداعي الجاىمي والصورة الفني  ، القدام  وتحميؿ النص ، عبد االلو  ٗ

 ٜٕٓالصائغ 
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فقد وضعو مؤلفو لنقؿ أخبار حوؿ  المجالس كتاب )مجالس العمماء( لمزجاجي ،
عف طريؽ الرواي  والسند ، فاختار  مسائؿ حصمت بيف العمماء ووصمت إليو

الزجاجي منيا مجموع  ووضعيا في كتابو تحت عنواف )المجالس( وخصصو 
ألنو ينقؿ ىذه المسائؿ التي دارت بينيـ نتيج  اجاب  عمى سؤاؿ طرح  بالعمماء

 في حضرة أحدىـ فيجيب عنو اآلخر .
، فيو رواي  بيف اثنيف مف الذي ُيعالجُو المجمس المنقطع ونبدأ بالموضوع      

، وال يعالج في  وفييا نكت  معين العمماء ينقميا الزجاجي ويعمؽ عمييا أحيانًا 
ف تعددت الروايات موض إالّ حد المجمس الوا  حيانًا .أوعًا واحدًا وا 

ويبدأ المجمس القصير بالسند ومفاتيحو وىي )حدثنا ، حدثني ، سمعت ، قاؿ     
ألف الزجاجي اختار ىذه ؛ عف عمماء دائمًا  إالتصدر  ال ... ( وىذه الروايات
امًا منو ولـ يتجاوزه الى غيره التز ، معيف عممي ومعرفي الروايات مف وسط 

 بعنواف الكتاب )مجالس العمماء( .
وافتتح مجالسو بالحديث عف اإلعراب والميجات العربي  بنقؿ بعض الروايات     

حدثني أبو عبد اهلل الحسف  ))التي ُأثرت عف العمماء في ىذا الموضوع ، قاؿ : 
وقاؿ  أبو عبد اهلل اليزيدي عف عمو عف جده أبي محمدبف عمي قاؿ : حدثني ا
بو جعفر محمد بف حبيب : ذكر أبو محمد اليزيدي قاؿ : جاء عيسى بف عمر أ

إلى أبي عمرو بف العالء ونحف عنده ، فقاؿ : يا أبا عمرو ، ما شيء بمغني 
ليس الطيب إال المسؾ  ((: أنؾ تجيزه ؟ قاؿ : وما ىو ؟ قاؿ : بمغني أنؾ تجيز 

عمر وأدلج الناس ، ليس في فقاؿ لو أبو عمرو : نمت يا أبا بالرفع ، قاؿ :  ))
 ي األرض تميمي إال وىو يرفعاألرض حجازي إال وىو ينصب ، وال ف

قاؿ اليزيدي : ثـ قاؿ أبو عمرو : تعاؿ أنت يا يحيى ، وتعاؿ أنت يا خمؼ ػ 
، واذىبا إلى الرفع فإنو ال يرفع لخمؼ األحمر ػ اذىبا إلى أبي الميدي فمقناه 
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قاؿ : فذىبت أنا وخمؼ وأتينا فإّنُو ال ينصب .  المنتجع التميمي ولقناه النصب
ذا ىو يقوؿ في الصالة :  أبا الميدي فإذا ىو يصمي وكاف بو عارض ، وا 

قمنا : إخسأناف عني ! قاؿ : ثـ قضى صالتو وانفتؿ إلينا ، فقاؿ : ما خطبكما ؟ 
فقمت لو : كيؼ تقوؿ : ليس الطيب إال جئنا نسألؾ عف شيٍء مف كالـ العرب . 

مسؾ ؟ فقاؿ : أتأمراني بالكذب عمى كبرة سني فأيف الجادي ؟ قاؿ ابف حبيب : ال
فقاؿ وحكى ابف األعرابي : فأيف بن  اإلبؿ ؛ وأيف كذا وأيف كذا ؟ قاؿ اليزيدي : 

قاؿ : فما يصنع سوداف ىجر ، ما ليـ لُو خمؼ : ليس الشراب إاّل العسؿ ، 
 . (ٔ) (( ...شراب إال ىذا التمر

الزجاجي أخبارًا عف المعنى ورواي  الشعر وتصحيح الرواي   ثـ نقؿ    
يطيؿ المؤلؼ في بنائيا ، فتكوف  ، وكؿ ىذه المجالس متشابي  وال (ٕ)والسرقات

 بني  المجمس عند الزجاجي بالشكؿ االتي :
 
 ( ... + تعميق أو شرح 4+ الراوي  2+ الراوي  3ي فعل النقل + الراو )  

 )حدثني ، قال ...(
 

ففعؿ النقؿ في المجمس ىو )حدثني( أو )قاؿ( ، ثـ يأتي بعدُه الراوي األوؿ     
يدي ـ الراوي الثاني الذي أخذ عف اليز : أبو محمد اليزيدي ، ثليذا المجمس وىو 

، ثـ الراوي الذي أخذ عف الذي أخذ عف اليزيدي ، وىكذا ، ثـ الشرح لما دار في 
 ف عيسى بف عمرىذا المجمس بيف أبي عمرو بف العالء وبي

                                                           

 ٗ_ٖ( مجالس العمماء  ٔ
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 الشعراء ُنقادا  :  ثالثا  
في عممية النقد تتفاكت فيما بينيـ بحسب ال تخفى لمشعراء إسيامات         

كال يكفي اتجاه كاحد كركائزه كمككناتو ، ثقافة الشاعر كمعرفة طرؽ قكؿ الشعر 
كالتمكُّف مف القكؿ فيو أك اصدار األحكاـ النقدية عنو ، يقكؿ ـ بالشعر في اإللما

يحسف إال غريبوي ،  الجاحظ : )) طمبتي عمـ الشعر عند األصمعي فكجدتو ال
اعرابو ، فعطفت عمى أبي عبيدة فكجدتو  إاليتقف  االخفش فكجدتو ال إلىفرجعت 

 . (ُ) (( نسابكاأل باألياـما اٌتصؿ باألخبار كتعمؽ  إالينقؿ  ال
الجمالي ، كال فعمـ الشعر يتكزع بيف ىذه األقساـ كغيرىا مف طرؽ التعبير    

إال بعد اف يأخذ بكؿ ىذه الطرؽ مجتمعة  يمكف لمشاعر أف يصدر أحكامو النقدية
؛ لذا كاف ابف قتيبة ميتمان بقضية نقد الشعراء  يميَـّ بثقافةو شعرية ييعتدُّ بياحتى 

ىـ ، فالشعراء عنده نكعاف : متكٌمؼ كمطبكع ، )) فالميتكىمَّؼ لشعرىـ كلشعر غير 
ـ شعرهي بالثقاؼ ، كنقحوي بطكؿ التفتيش ، كاعاد فيو النظر بعد النظر  ىك الذم قكَّ
، كزىير كالحطيئة ، ككاف االصمعي يقكؿ : زىير كالحطيئة كاشباىيما مف 

 . (ِ) المطبكعيف (( الشعراء عبيد الشعر ، ألنيـ نٌقحكه كلـ يذىبكا فيو مذىب
 قكؿفيذا الكالـ يدؿ عمى أف الشاعر يككف ناقدان لشعره عف طريؽ احاطتو ب    

كالتعديؿ المستمر في ألفاظو كمعانيو كالحرص عمى تناسقو كسبكو  كطرقو الشعر
لقدماء ، كما يفعؿ بعض الشعراء ا أخرل، فالبد مف مراجعة ىذا الشعر مرة بعد 

 ة .مف امثاؿ زىير كالحطيئ

                                                           

،  ٓالجاحظ ، تح: عبد السالـ محمد ىاركف ، مكتبة الخانجي ، ط ، البياف كالتبييف(  ُ
 ِٗٓ/ُـ ُٖٓٗالقاىرة 

 ٖٕ/ُالشعر كالشعراء ، ابف قتيبة ، تح: أحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، القاىرة  (  ِ
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عممية ممارسة كدربة يتدرب فييا الشعراء عمى عممية  كما ركاية الشعر إال    
، فالعرب يضعكف  تذكؽ الشعر كبناء القدرة عمى نقده كتمييز جيده مف الردمء

 . (ُ)المقدمة الشاعر الراكية الذم يركم لغيره مف الشعراءأكؿ الشعراء قدران كفي 
النقدية في كتب المجالس ، كىي ككف كقد كردت نماذج مف ىذه القضية     

 الشاعر ناقدان لشعره كلشعر غيره ، جاء في مجالس ثعمب :
)) حدثني يحيى بف عركة قاؿ : لما قدـ الفرزدؽ المدينة أتى مجمس أيبي ،     

قاؿ : مف أنت ؟ قاؿ : األحكص بف محمد ، قاؿ : ما فأنشدهي األحكص شعران ، 
لي ، فكاهلل ألنا أشعر منؾ ، قاؿ : ككيؼ  أحسف شعرؾ ! قاؿ : أىكذا تقكؿ

 تككف أشعر مني كانت تقكؿ :
 . (ّ) (( (ِ)ي ما يقرُّ بعينيا     كأفضؿ شيء ما بو العيف قٌرتً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقرُّ بعين     
فالفرزدؽ بحذقو كتبصره في الشعر اثبت أف األحكص قد اخفؽ في شعره      

كجعؿ مكانتو كمكانتيا سكاء ، مع اف األحكص  كخمط نفسو في المعنى بالمرأة
شاعر مشيكر كمعركؼ ، لكٌف الثقافة الشعرية كمعرفة طرؽ قكؿ الشعر كقكاعده 

الخمؿ  إلىغيره لذلؾ كجدنا الفرزدؽ ييخٌطؤهي كينسبو  مفذا الشاعر ىي المميزة لي
 في قكؿ الشعر .

جاجي مف اجتماع نيصيب كمف نقد الشعراء لغيرىـ ، ما جاء بو أبك القاسـ الز     
 ، فاستنشد نصيب الكميتى مف شعره فأنشده الكميت : (ُ)مع الكميت

                                                           

ـ: ُٖٔٗالشعراء نيقادان ، د.عبد الجبار المطمبي ، دار الشؤكف الثقافية ، بغداد ينظر : (  ُ
َُ 
، جمع كتحقيؽ : عادؿ سميماف جماؿ ، مكتبة الخانجي ، األحكص األنصارم  رشع(  ِ

 َُٕـ: َُٗٗالقاىرة 
 ّْْ/ُمجالس ثعمب (  ّ
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 ىؿ انت عف طمب االيفاع منقمب  ، حتى بمغ قكلو :))    
ف تكامؿ فييا األنس كالشنبي ىؿ أـ          (ِ)ظعائف بالعمياء نافعة    كا 

أيحصي خطأؾ ، فعقد نصيب في يده كاحدة ، فقاؿ الكميت : ما ىذا ؟ قاؿ : 
 أال قمت كما قاؿ ذك الرمة :تباعدت في قكلؾ : )األنس كالشنب( 

  (ّ)لمياء في شفتييا حٌكةه لعس    كفي المثات كفي أنيابيا شنبي       
 ثـ أنشد :

 قكلو :  إلىأبت ىذه النفس إال اٌدكارا ، فمما بمغ       
 (ْ)في الفمكات الكبارا فى بٍ جاكً ا    تي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينيغنَّ  إذا ما اليجارسي       

 قكلو : إلىقاؿ نصيب : الفمكات التسكنيا الكبار ، فمما بمغ 
 اراػػػػػط مف غمييا    أراجيز أسمـ تيجك غفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأف الغطام     

 . (ٓ) قاؿ نصيب : ما ىجت أسمـ غفاران قط ، فانكسر الكميت كأمسؾ ((
أحكامو النقدية حكؿ شعر الكميت منطمقان مف قياسيا عمى ما  رصدفنصيب أ    

، لذا احتكـ في نقده لبيت الكميت  قدماء كالشعراء المشيكريفيحفظ مف شعر ال
بيتو لذم الرمة ، كبٌيف الخمؿ فيو ، ثـ اعتمد عمى المعنى كصدؽ التشبييات في ب

: )الفمكات التسكنيا  التي ال تطابؽ كاقعان كما في قكلو لمكميت خرلاالبيات األ
د نصيب الكبار( أك قكلو : )ما ىجت أسمـ غفاران( ، فثقافة الشاعر تتمثؿ عن

                                                                                                                                                               

 َُِ/ُٓينظر : األغاني (  ُ
 ّٗ/ُـ : ُٗٔٗديكاف الكميت ، تح: داكد سمـك ، دار النعماف ، النجؼ (  ِ
 ٓـ :  ُُٗٗديكاف ذم الرمة ، طبعة كمبردج (  ّ
 ُٓٗ/ُالكميت ديكاف (  ْ
 َُْ_ُّٗمجالس العمماء (  ٓ
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بالصحراء كنباتيا كحيكاناتيا كمعرفة بأياـ العرب  توً بركاية الشعر كحفظو كمعرف
 دح .مذلؾ مف شعر في اليجاء كالككقائعيـ كما يتصؿ ب

، ما نقمو الزجاجي في مجالسو  ـأمثمة نقد الشعراء كدفاعيـ عف شعرىكمف     
رم ، حيث اجتمع االثناف يكمان في مجمسو قياـ العتابي بنقد منصكر النممف 

 فأنشد العتابي :
 رة    حتى تكمـ في الصبح العصافير ػػػػػػػػػػليمة لي بحكاريف ساى يا ))     

نطؽ ، نعـ تتكمـ كت فقاؿ لو منصكر النمرم : العصافير تتكمـ ؟ فقاؿ العتابي :
كيقاؿ ذلؾ لما أعرب عف نفسو بحاؿ ترل فيو ، فيقاؿ : أخبرت الدار بكذا ، 

 كتكممت بكذا ، فكيؼ ما لو نطؽ ؟ ! أما سمعت قكؿ كثير : 
 (ُ)يـ النكاطؽكىبت عصافير الصرَّ     كا ػػسكل ذكرة منيا إذا الركب عرس   
 كقكؿ الكميت :  
 (ِ)ت الكاسقات مف الذخائر        ات الصادقاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالناطق         
 . (ّ) ان ((قاؿ : فسكت منصكر منقطع  

رم فظ الشعر في الدفاع عف تيمة النمبالركاية كح كيبدك أفَّ العتابي استعاف    
لو حيف عاب عميو تكمـ الطيكر ، فرٌده العتابي بشاىد مف شعر كثير عزة يدؿ 

، كبشاىد آخر مف شعر الكميت يدؿ عمى عمى استعماؿ التكمـ مع العصافير 
 عف الحديث . فسكت النميرم كانقطعذلؾ ايضان ، 

اعتمادان المجالس نقد جرير لشعر غيره كتعريضو لميزاف النقد  أصحابكذكر     
 عمى ركاية الشعر كحفظو كالمعرفة بطرؽ قكلو :

                                                           

 ُْٕق :  ُُّٗديكاف كثير ، تح: د.إحساف عباس ، بيركت (  ُ
 ِِٖ/ُديكاف الكميت (  ِ
 ُِمجالس العمماء (  ّ
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 )) قيؿ لجرير : أييما اشعر انت في قكلؾ :   
 (ُ)االػػػػػػػػػػحمان تحٌمؿ أىمو فأػػػػػػػػػػػرس الال    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة برامة األطحيّْ الغد          

 أـ األخطؿ في جكابيا :
 (ِ)غمس الظالـ مف الرباب خياال  كذبتؾ عينيؾ أـ رأيت بكاسط               

بيتان لك اٌف األفاعي نيشتيـ قاؿ : ىك أشعر مني ، اال اني قد قمت في قصيدتي 
 ستاىـ ما حٌككىا حيث أقكؿ :أفي 

 . (ْ) (( (ّ)كالتغمبي إذا تنحنح لمقرل    حؾَّ أستو كتمٌثؿ األمثاال
أشادى مف خاللو بفصاحة جرير كلممعافى بف زكريا تعميؽ عمى ىذا النص     

قاؿ فيو : )) مف فضؿ جرير تفضيمو االخطؿ في كقدرتو عمى قكؿ الشعر ، 
ضؿ شعر نفسو ، عمى ما بينيما مف العداكة الشعر كاعترافو بأف شعره يف

كالمالحاة كالمقارعة كالمياجاة كالمفاخرة كالمباراة ، مع اف جرير قد اتى في 
قصيدتو ىذه بما ليس في قصيدة االخطؿ كالغيرىا مف شعره ما يدانيو كيقارب 

 معناه ، كذلؾ قكلو :
 االػػػػػػػػػػػػػػرجما زلت تحسب كؿ شيء بعدىـ    خيالن تكرُّ عميكـ ك         

كىذا مف اخصر كالـ كافصحو ، كابمغ نظاـ كاكضحو ، كقد ركم اف االخطؿ لما 
 . (ٓ) أينشد ىذا البيت بيًيتى عنده ككثر تعجبو منو ((

                                                           

 ْٕ/ُـ: ُٗٔٗديكاف جرير ، تح: د.نعماف أميف طو (  ُ
 ُْـ : ُُٖٗديكاف األخطؿ ، تح: انطكاف صالحاني اليسكعي ، بيركت (  ِ
 ّٓ_ِٓ/ُديكاف جرير (  ّ
 َُٖ_َُٕ/ّالجميس الصالح الكافي كاألنيس الناصح الشافي (  ْ
 َُٖ/ّالجميس الصالح الكافي  (  ٓ
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ففي ىذا النص أكضح المؤلؼ قدرة جرير عمى نقد الشعر كتبصره بو ، حتى     
ت االخطؿ كجعمو يتعجب ، بؿ ال يدع مجاالن لألخطؿ في المنافسو ، كىذا ما أبي

يعترؼ بأفَّ مصادر شعرية جرير متعددة كال يستطيع ىك االحاطة بيا ، فنقؿ 
 المعافى بف زكريا قكؿ االخطؿ :

)) مف أيف البف المراغة ىذا ؟ فقيؿ لو: اف ىذا المعنى في القرآف كتمي عميو     
فقاؿ االخطؿ :  (ُ) ( العدكُّ  ـي عمييـ ى صيحةو  كؿَّ  قكؿ اهلل جؿ كعز : ) يحسبكفى 
القراف بو في  ىآخذ منو كاستعيف بو ؟! كالذم أت انا مف ايف لي مثؿ كتاب محمد

قالو الشعراء فيو ألمرو متفاكت في قمة عدد حركفو كقيرب مآخذه  عمى ما برو مي ىذا 
 . (ِ) ككضكح معناه ((

ؿ فمف خالبي بيف جرير كاألخطؿ متبادلة بينيما ، دكعممية النقد األ    
عصر  إلىفكالىما ينتمياف النصكص المتقدمة اٌتضحت قدرة الشاعريف النقدية ، 

فجرير استحسف كاحد كبيئة كاحدة ، لكف مشاربيما كمصادر ثقافتيما مختمفة ، 
كقعان مف ىجاء شعر االخطؿ لكنو اثبت اف شعره افضؿ مف شعره كىجاءه اشٌد 

ادر جرير الثقافية التي نيؿ مص كفي قبالة ذلؾ اعترؼ األخطؿ بأفَّ ، األخطؿ 
جرير كىذا راجع  فعؿلـ يأخذ مف القرآف الكريـ كما  يكتتكفر لديو ، ف منيا ال

 لالختالؼ الديني بيف الشاعريف .
 

     

                                                           

 ْالمنافقكف :  (  ُ
تدؿ عمى اف  أخرلالمجالس مكاضع  أصحابكذكر  َُٖ/ّ الجميس الصالح الكافي(  ِ

 ِٗٔ_ِٓٔ/ِ  َْْ_ّْٖ/ُالشعراء نقاد ، ينظر : الجريرم النيركاني 
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 رابعا  : الطبع والصنعة
الطبع كالصنعة مف القضايا الميمة في النقد العربي القديـ كالتي شغمت نقاد      

كابان كبسطكا فييا أقكاليـ ، فالشعر المطبكع مفضؿ عندىـ األدب كأفردكا ليا أب
عمى الشعر المصنكع ، فالطبع حتى مع رداءة النص يككف عامالن مف عكامؿ 

ة مف كالشعر المطبكع ىك الشعر الذم يأتي عمى السجية كالخاطر الثقة كالقبكؿ ، 
اف مف عكامؿ الطعف عمى الشاعر كاف ك تحضير ، كالصنعة عامؿ أكغير قصد 

، كالشعر المصنكع ىك الشعر المفارؽ لمطبع حيث المشقة كاعتماد الشاعر مجيدان 
 . (ُ)قمة الحالكة كذىاب الركنؽمما يرل النقاد كالفكر بصكرة كمية كغير ذلؾ 

فالمطبكعكف مف الشعراء كما يرل ابف رشيؽ القيركاني ىـ الذيف يقكلكف     
نما نظرىـ في  شعرىـ )) عمى السجية كال ينظركف في اعطاؼ اشعارىـ بزينة كا 

حكاـ عقد  فصاحة الكالـ كجزالتو ، كبسط المعنى كابرازه ، كاتقاف بنية الشعر ، كا 
 .(ِ) القكافي كتالحـ الكالـ بعضو ببعض ((

المجالس ، فذكر القاضي  أصحابثارت ىذه القضية النقدية اىتماـ أك     
ارى فيو الجداؿ حكؿ قضية الجريرم مجمسان في قصر المقتدر باهلل العباسي د

الطبع كالصنعة في الشعر ، فتحدث الحاضركف عف انكاع االدب ، قاؿ 
 الجريرم:

                                                           

ند ، النظرية النقدية ع ِِْ، كالمصطمح النقدم في نقد الشعر  ُٗينظر : الكساطة (  ُ
 ُّٕ_ُّٔالعرب 

في محاسف الشعر كآدابو كنقده ، ابف رشيؽ القيركاني ، تح: محمد محيي الديف  العمدة(  ِ
 ُِٗ/ُ:  عبد الحميد ، ، دار الجيؿ ، بيركت ، د.ت 
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ذكر أبي تماـ كمسمـ بف الكليد كقاؿ كؿ كاحد منيا في  إلىاف انتيكا  إلى))     
ما أتكا بو مف ذلؾ ... فذلؾ  إلىتجميؿ اكصافيما ... كلـ أصغ كؿ االصغاء 

، كابداع في احكاـ الصنعة كحبؾ االلفاظ كالمطابقة المستعذبة  أبك تماـ لو التقدـ
المعاني المطيفة المستغربة ، كاالستعارة المتقبمة الغريبة ...، كمسمـ لو الطبع 

إف ابا تماـ أصنع  كقرب المآخذ ، فقبمكا بيذا كاعجبكا بو ، كاظيركا استحسانو ...
ختيارىـ ما يختاركنو مف ، كمسمـ أطبع ... ثـ ذكرت لو أحكاؿ الناس في ا

 . (ُ) الشعر((
كالصنعة  عما يمكف اف يدؿ عمى رأيو في الطبالقاضي الجريرم كأضاؼ     

 التي عٌبر عنيا بالتكمؼ فقاؿ :
ف الناقد الذم يعتمد في النقد      )) إف نقد الشعر عمى التحقيؽ عزيز جدان ، كا 

ككف مفرقان عمى الصحة يككف كامالن حتى ي ، ال إليوعميو ، كيرجع في صحتو 
كبيف النظـ المتكٌمؼ ، كالطريؽ المتعسؼ ، بيف المطبكع عمى المنظـك المؤلؼ ، 

كيككف ناقدان في فقو المغة غير مقصر عمى تأدية مسمكعيا ، كحفظ منصكبيا 
كمسعكدىا ، كمضطمعان بمطيؼ االعراب كقياس النحك ، حافظان لألمثاؿ 

 . (ِ) لمنصكبة ... ((المضركبة ميتديان بأعالـ العقؿ ا
فيذه سمات الناقد كما يجب أف يككف عميو مف القدرة عمى التفريؽ بيف     

العمماء ذكر  كفي مكضع اخر مف مجالس الشعر المطبكع كالشعر المصنكع ،
الزجاجي اف األصمعي تحٌدث عف الكعيد كالتيدد مع أبي زيد سعيد بف آكس 

 فقاؿ :

                                                           

 َُِ_َِٖالجميس الصالح الكافي  (  ُ
 َُِ_َِٗنفسو (  ِ
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د : قد رعد فالف لنا كبرؽ ، كرعدنا كبرقنا ، كال ييقاؿ )) ييقاؿ في الكعيد كالتيد    
: أرعد فالف كال أبرؽ ، قاؿ أبك زيد : بؿ ييقاؿ ذلؾ ، قمت لألصمعي : الكميت 

 يقكؿ :
 ائرػػػػػػػػػد يا يزيػػػػػػػػػػ     د فما كعيدؾ لي بضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبرؽ كأرع          

 . (ُ) ... ((و يقكؿ : ىك مكلد فقاؿ الكميت ليس بحجة ، كأن
مف  إليوثـ إف االصمعي انشد لرجؿ مف بني كنانة بيتان يؤكد ما ذىب     

 كالتيدد ، كىك قكلو : استعماؿ العرب الكعيد
 (ِ)إذا جاكزت مف ذات عرؽو ثنيةن     فقؿ ألبي قابكس ما شئت فارعيدً         

اؿ ألف الشاىد الذم جاء بو فاألصمعي لـ يعتد بحجة أبي زيد في االستعم    
لمكميت ، كىك شاعر مكٌلد كما يرل األصمعي ؛ أم تغمب عمى شعره الصنعة 
كليس الطبع ، لذلؾ نجد االصمعي يحث أبا زيد عمى النظر في الشعر القديـ ، 

 . (ّ)فأكثرهي جاء عمى الطبع  كأف يقتدم بو في القكؿ كاالستعماؿ
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 َُٗ( مجالس العمماء  ُ
 َُٗينظر : مجالس العمماء (  ِ
 َُٗ( ينظر : نفسو  ّ
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 بالغيةالقضايا ال المبحث الثاني :
 أّوال  : االقتباس

تتصؿ بالقيمة الجمالية  يعد االقتباس مف القضايا البالغية الميمة التي    
حاجة المتكمـ لتضميف كالمو مف النصكص الرفيعة كالمقدسة بك  لمتعبير األدبي

مف دكف أف ابتغاءن لمفائدة اك دعمان لفكرة معينة أك زخرفان جماليان لتزييف الكالـ ، 
 و لمعمـ بو . ينٌبو عمي
كاالقتباس بالمعنى االصطالحي ىك ادخاؿ المؤلؼ كالمان لغيره في نصو ،      

االقتباس بكسائؿ معينة كعالمات  إلىلغرض االستدالؿ أك التحمية ، كيشار 
يطغى عمى النص  الترقيـ ، كالبد مف اف يككف النص المقتبس صغيران ال

 . (ُ)المتضمف لالقتباس
المجالس بيذه القضية البالغية كبسطكا الحديث فييا ،  ابأصحكقد اىتـ      

حديث أبي نكاس الذم اقتبس مف فمف ذلؾ ما ذكره الجريرم النيركاني مف 
 الحديث النبكم الشريؼ كزيف بو شعره ، قاؿ :

)) عف أبي ىريرة قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو كسمـ : )القمكب     
قاؿ أبك نكاس  (ِ) إئتمؼ كما تناكر منيا اختمؼ ( منيا جنكد مجندة ، فما تعارؼ

                                                           

( ينظر : معجـ المصطمحات العربية في المغة كاالدب ، مجدم كىبة ، ككامؿ الميندس   ُ
ٓٔ 
 ِٓٗ/ِـ: ُٗٔٗ، بيركت ، دار صادر  مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ(  ِ
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تأنس بي كسأجعؿ ىذا الحديث منظكمان بشعر ، قمت : فإف قمت ذلؾ  : انت ال
 : (ُ)فجئني بو ، فجاءني فانشدني

 كمف كمفت بو جافو كما تصؼي  ؼ    ػػػػػػقمب رفقان اجد منؾ في التكم يا    
 مؼي ػػػا الغابر السػػػػػبذاؾ خبر من   ان   دػػػككاف في الحؽ اف ييكاؾ مجتي    
 هلل في االرض باألىكاء تعترؼي        كب ألجناد مجندةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف القم    
 (ِ) (( كما تعارؼ منيا فيك مؤتمؼي    ا تناكر منيا فيك مختمؼ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفم    
اس الحديث النبكم الشريؼ ككظفو في ابياتو ىذه ليدؿ عمى فقد اخذ ابك نك     

النصكص الفصيحة كالمقدسة ككضعيا في نصكص شعرية  باسقدرتو في اقت
النص الشعرم عف النص في مع مالحظة اختالؼ الداللة المكظفة  الحقة ،

النبكم كعدـ تشاكؿ السياؽ ، فمكؿو مف النصيف سياقو الخاص كظركؼ القكؿ 
معنى الحديث النبكم عاـ يصدؽ عمى مجمؿ القمكب كالمحدد في المعينة ، ف

االئتالؼ كاالختالؼ ىك التعارؼ كالتناكر ، اما ابك نكاس فاخذ فحكل ىذا 
متكمـ محدد كمعمكـ  إلىالحديث كالفاظو ليصبو في معنى محدد يتكجو فيو 

 لذلؾ قاؿ لو : )انت التأنس بي( كتحداهي بأف سيجعؿ مفبالنسبة لمشاعر ، 
الحديث اقتباسان في ابياتو الشعرية ليعبر عف ىذا المعنى فقط كليس مطمؽ 
الحديث ، كاف كاف اطالؽ معنى الحديث قد اتى بو الشاعر ليدعـ فكرتو 

                                                           

، كالبيتاف اآلخيراف في العقد  َٗـ: َُٖٗبيجت الحديثي ، بغداد  ديكاف أبي نكاس ،(  ُ
 ِّٗ/ِالفريد : 

 َّٓ/ّ( الجميس الصالح الكافي  ِ
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سية التي يريد ايصاليا لمسامع ، فالشاعر ينظر في النص الذم يريد االسا
 .(ُ) ا ((إليييؼ اقتباسو )) فيستقي منيا صكرة كيستفرغيا كاممة مف دكف اف يض

المجالس باالقتباس ذكر القرطبي ليذا  أصحابكمما يدؿُّ عمى اىتماـ     
 . (ِ)في باب )امتحاف أخالؽ الرجاؿ(  الحديث الشريؼ كاقتباس الشاعر لو

كيبدك أفَّ في اقتباس الشاعر لمحديث النبكم الشريؼ نكتة ما ، فالحديث جاء     
بدؿ )األركاح( ، ككال م فجاء بمفظ )القمكب( بمفظ )األركاح( أما النظـ الشعر 

المفظتيف تككناف معان عندما تينفخ الركح في الجسـ ، فيبدأ القمب بالنبض كالحركة 
، أما عندما المكت فيتكقؼ القمب مع الجسد كتككف الركح باقية مستمرة ، لذلؾ 

أبعاد  كانت لفظة )األركاح( في الحديث النبكم متسقة مع سياقو اآلخركم أك مع
 الحديث النبكية الدينية التي تيعمي مف قيمة الركح .

أما الشاعر فقد استعاف بمفظ )القمكب( ألف مقاصد الشعر دنيكية ؛ فيناسب     
ى التي األكلىذا المفظ سياقو الذم جاء بو ، كيعزز ذلؾ ما جاء في االبيات 
ب( ك)ييكاؾ( تسبؽ ىذا البيت كالسيما في األلفاظ : )األىكاء ( ك)كمؼ القم

 كداللتيا .
كما  المجالس ليذا المثاؿ في اقتباس الشاعر مف الحديث أصحابإف ايراد     
جكاز التكسع في الكالـ يدؿُّ عمى بيجة المجالس( )ك (الجميس الصالحفي )

                                                           

، أبك منصكر الثعالبي ، تح: ابتساـ مرىكف الصفار ،  ( االقتباس مف القرآف الكريـ ُ
بي كينظر : اخبار ا  ٕٓ/ِـ: ُِٗٗكمجاىد مصطفى بيجت ، دار الكفاء ، المنصكرة 

، الصكلي ، تح: خميؿ محمكد عساكر كمحمد عبده عزاـ كنظير االسالـ اليندم ،  تماـ
 ُُِالمكتب التجارم لمطباعة ، بيركت ، د.ط ، د.ت : 

 َٓٔ/ُ( بيجة المجالس كأينس المجالس كشحذ الذاىف كالياجس  ِ
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الميقتبس كذلؾ بتغيير أحد ألفاظو لمعنى دقيؽ ييممح مف السياؽ الجديد الذم 
 .كيظّْؼ فيو النص الميقتبس 

حديث  مف أخذً  العتاىية ما قاـ بو أبكاالقتباس أيضان التكسع في كمف     
كنظمو في أبيات مف  (ُ) ؽ(الرسكؿ )ص( : )إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخال

 :  (ِ)المجالس( كىيالقرطبي في )بيجة  الشعر ذكرىا
 اـر األخالؽً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليس دنيا بغير ديفو كليس الد      يف إاٌل مك      
 ا       س ىما مف فركع أىؿ النفاؽً ػػػػػإنما المكر كالخديعة في الن      

فالشاعر _ كما لحظى القرطبي في مجالسو _ اقتبس )مكاـر األخالؽ( مف    
الحديث النبكم الشريؼ ككظفيا في أبياتو الشعرية في سياؽ حديث عف الديف 

التي بيعث مف أجؿ اتماميا الرسكؿ )ص( ال تككف إاٌل كالدنيا ، فمكاـر األخالؽ 
 متصمة بالديف كالدنيا .

 إلىكألبي العتاىية تكسع آخر في االقتباس أكرده القرطبي في باب )التكدد     
الناس( حيث اقتبس الشاعر الحديث النبكم الشريؼ : ) أحبب حبيبؾ ىكنان ما 

ىكنان ما فعسى اف يككف فعسى أف يككف بغيضؾ يكمان ما ، كابغض بغيضؾ 
 ككظفوي في ابياتو نظميا في المعنى نفسو : (ّ) حبيبؾ يكمان ما (

 حيسًف رجكعي كمقالي  قؿ لمف يعجب مف           
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىكل بعد تقال  د كدٍّ     ػػػػػػػػػػػػريبَّ صدٍّ بع      

                                                           

(ىػ ، ِٖٓفتح البارم بشرح صحيح الخارم ، اإلماـ الحافظ أحمد بف حجر العسقالني )(  ُ
 ّّٔٔـ: رقـ الحديث ُٖٔٗ، دار الرياف لمتراث ، بيركت محمد فؤاد عبد الباقي 

 ََٔ/ُ بيجة المجالس( ينظر :  ِ
صحيح الجامع الصغير )الفتح الكبير( ، محمد ناصر الديف األلباني ، المكتب (  ّ

 ُٖٕ/ُاإلسالمي ، د.ت : 
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 (ُ)اؿً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاريان بيف الرج   ران   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقد رأينا ذا كثي      
فذكر القرطبي أف الشاعر تكسع في ىذا االقتباس كأخذ الحديث الشريؼ    

ىذا  لمفظبمعناه أكثر مف لفظو ، لذا غٌير في ألفاظو ، أما االقتباس المقارب 
 : (ِ)الحديث فيك ما ذكره القرطبي في المجمس نفسو مف قكؿ الشاعر

 ال تدرم متى انت نازعي ؾ مقاربان     فإنٍب إذا أحببت حبان كأحب      
 (ّ)كابغض إذا ابغضت بغضان مقاربان     فإٌنؾ ال تدرم متى انت راجعي 

فالشاعر احتفظ بيذا االقتباس بأغمب ألفاظ الحديث الشريؼ كمعناه ، لذا      
اعر صاغيا نجد األلفاظ تكررت ىنا كالسيما الدالة عمى الحب كالكره ، لكف الش

 في قالب الشرط .
كذكر القرطبي اقتباسان أخذه أحد الشعراء مف حديث النبي )ص( كنظمو في     

 بيت مف الشعر كىك :
ذا أحبَّ اهلل يكمان عب         (ْ)ده    ألقى عميو محبة في الناسً ػػػػػػػػػػػكا 

، كىذا  (ٓ) حيث أقتبسو مف الحديث الشريؼ : ) إذا أحٌب اهلل عبدان أحبوي الناس (
الشاعر اقتباس كمي كلـ يغير في لفظو كمعناه ، بؿ  إليواالقتباس الذم عمد 

                                                           

 ََِديكاف أبي العتاىية  (  ُ
بة بف خشـر العذرم ، ينظر : أمالي القالي ، ط دار الكتب المصرية ، نيسب البيتاف ليد(  ِ

 َِْ/ِـ: ُِٔٗالقاىرة 
 ٕٔٔ/ُ بيجة المجالس كأنس المجالس(  ّ
 ّٔٔ/ُ بيجة المجالس( ينظر :  ْ
ـ: رقـ ُٔٗٗ(ىػ ، تكزيع دار السالـ ، القاىرة ٕٔٔصحيح مسمـ بشرح اإلماـ النكرم )(  ٓ

 )) إذا أحب اهلل عبدان أحببوي إلى عباده (( . كقد كرد :  ِّٕٔالحديث : 
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بعض األلفاظ محتفظان بأسمكب الشرط الذم يقرف محبة الناس لمعبد  إليوأضاؼ 
 . (ُ)بمحبة اهلل كيجعميا شرطان في ىذا الفعؿ

 ثانيا  : التضمين
لشعر شيئان مف شعر الغير التضميف في معناه االصطالحي ىك أف يضٌمف ا    

، إف لـ يكف مشيكران عند البمغاء ، ككظيفتو اكساب المفظ (ِ)مع التنبيو عميو 
 .(ّ)حالكة كركنقان ، كيزيده سدادان كتأكيدان 

، كمنيا ما أكردهي كقد ذكرت لنا كتب المجالس بعض ىذه التضمينات     
 صاحب كتاب )بيجة المجالس( مف أٌف المبرد يرل أف قكؿ الباىمي :

 (ْ)اذىب إليؾ فما الدنيا بأجمعيا     مف الشباب بيـك كاحدو بدؿي 
 رم قبموي في أبياتو في الشيب :المعنى الذم ذكره ي منصكر النم قد ضيمّْفى 

ف كمقت  يا نبكة عنو كمرتدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإال ل         ما كاجو الشيب مف عيف كا 
 تكفي بقيمتو الدنيا كال تسع     اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبكي شبابان سمبناه ككاف كم

 ال يعزيؾ أف العيش منقطعػػػػػػػػػػػػػػػك ل   قد كدت تقضي عمى فكت الشباب أسنى

                                                           

 ِٗٓ/ُكلمزيد مف األمثمة الدالة عمى االقتباس ينظر : نفسو  ّٔٔ/ُ( ينظر : نفسو  ُ
، تح: جماعة مف عمماء األزىر الشريؼ ، القاىرة  القزكينيالخطيب ( ينظر : اإليضاح ،  ِ

، ِح: عبد الرحمف البرقكقي ط، القزكيني ، ت كالتمخيص في عمكـ البالغة ُْٗ، د.ت : 
كالمنيج البالغي في قراءة النص الشعرم ، شركح الدكاكيف العباسية  ِِـ:  ُِّٗالقاىرة

  ُِٓـ: ََُِ، دمشؽ  ُأنمكذجان ، د.مزاحـ مطر حسيف ، دار الينابيع ، ط
، في صناعة المنظكـ مف الكالـ كالمنثكر ، ضياء الديف بف  الجامع الكبير( ينظر :  ّ
 ِِّـ:  ُٔٓٗثير ، تح: د.مصطفى جكاد ، د.جميؿ سعيد ، بغداد األ
 ْٔ/ّكينظر : العقد الفريد  ُِٖ/ِ( ينظر : بيجة المجالس  ْ
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    (ُ) حتى انقضى فإذا الدنيا لو تبع       زتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػما كدت أكفي شبابي كن
فالشباب  رم كضمنو في بيتو ،ي معنى البيت الثاني مف قكؿ النمفأخذ الباىم    

رم ال يمكف أف تكفيو دنيا المشيب كتتسع لو ، كقاربوي معنى بيت الذم يبكيو النم
 مف أياـ الشباب التي كٌلت . كاحدان  تساكم يكمان الباىمي في أف الدنيا ال 

 أصحابكىذا التضميف الذم ذكرهي القرطبي في مجالسو مطابؽ لما عيرؼ عند    
االختصاص الذم مرَّ تعريفيـ ، فالشاعر المتأٌخر أخذ شيئان مف قكؿ المتقدـ 

 كضمنو في شعره ، كلشيرتو عند البمغاء لـ يدؿ عميو .
لكا عناية خاصة بمبحث التضميف الخفاجي المجالس الذيف أك  أصحابكمف     

حيث عقد لو مجمسان مستقالن تحٌدث فيو عف التضميف في كتابو )طراز المجالس( 
كفي كذكر ما يمكف أف يدؿ عميو ىذا المصطمح عند البالغييف كعند العركضييف 

 ، كما ييمنا ىنا ىك التضميف بالمعنى البالغي الذم ذكر لو تعريفان بقكلو (ِ)المغة
، كذكر لذلؾ مثالن مف  (ّ) (( إليو)) ذكر شيء مف كالـ الغير مف دكف اإلشارة 

 : (ْ)قكؿ الشاعر
 يا تطفيالػػػػػػػػػػػػػػػػػكأتتؾ قبؿ أكان دائؽ كردة    ػػػػػػػػػسبقت إليؾ مف الح     
 الب تقبيالػػػػػػػػػػػػػػػػفميا إليؾ كط  عت   ػػػػػػطمعت بمثمؾ إٍذ رأتؾ فجمٌ      

 فيك مأخكذ مف قكؿ الشاعر :   
 عاػػػػػاالغصاف كيؼ تعانقت     كتفارقت بعد التعانؽ رج إلىانظر      

                                                           

 ُِٖ( ينظر : نفسو  ُ
 َِ_ُٗ( ينظر : طراز المجالس  ِ
 ُٗ( طراز المجالس  ّ
دار ( ىػ ، تح: عصاـ شفيتك ، ّٕٖخزانة األدب كغاية األرب ، بف حجة الحمكدم )(  ْ

 ـ .ُٕٖٗاليالؿ ، بيركت 
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 كالصبّْ حاكؿ قيبمةن مف إلفًو    كرأل المراقب فانثنى ميسترجعا
المجالس مكقؼ سمبي مف التضميف إذ ذكركه عمى أنو  صحابكلـ يكف أل    

ؼ عند ر لية كمعنكية ، كلـ نجد عندىـ ما عي زٌيف لمكالـ كلو فائدة جماحٌسف كمي مي 
 . (ُ)بعضيـ مف عيكب الشعر هي المختصيف مف اختالفيـ في التضميف حيف عدَّ 

 
 ثالثا  : التلميح

أك شعر نادر أك قصة مثؿ سائر  إلىالتمميح ىك أف ييشار في فحكل الكالـ     
ثؿ مف دكف القصة أك الم إلىأك أف يشير الكاتب مشيكرة مف غير أف يذكره ، 

 . (ِ)أف يرد األلفاظ
كعيني كتاب المجالس بالتمميح ، كذكركا أمثمة لو ، كمنيا ما تحدث بو     

األحنؼ بف  الدينكرم في )المجالسة كجكاىر العمـ( عف بيت شعرم تمثؿ بو
 قيس:

 (ّ)لؾ معجب    زيادتوي أك نقصو في التكمـً  ككائف ترل مف صامتو        
قصةو حدثت معو ذكرىا صاحب كتاب  إلىعرم كأشار فتمٌثؿ في البيت الش

االحنؼ بف قيس كاف يجالسوي رجؿ ييطيؿ )المجالسة كجكاىر العمـ( كىي : أف 
الصمت حتى أيعجب بو االحنؼ ، ثـ انو تكمـ ، فقاؿ : يا ابا بحر ! أتقدر أف 

                                                           

 ّٗٓ_ّٖٓكمعجـ البالغة العربية ، بدكم طبانة  َُٖ/ِ( ينظر: العمدة  ُ
 .ق:ُُّٕ، د.ط ، القاىرة  الرازمفخر الديف ( ينظر : نياية االيجاز كدراية االعجاز ،  ِ

عبد  ، د.بسيكني كفنية ألصكؿ البالغة كمسائؿ البديع كعمـ البديع دراسة تاريخية  ُُِ
 ِِٕـ:  ُِٖٗالفتاح فيكد ، مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع ، دار المعالـ الثقافية 

 ّٔٔ/ْ( ينظر: المجالسة كجكاىر العمـ  ّ
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 ةىذه القص فيالمذككر بيذا البيت االحنؼ تمٌثؿ ؟ ف(ُ)سجدلمتمشي عمى شيرؼ ا
 ف دكف اف يذكر أية لفظ منيا كىي قصة حقيقية حدثت معو .م

كذكر القرطبي ىذا البيت مع بيت آخر في كتابو )بيجة المجالس( مف دكف     
 ذكر القصة السابقة :

 ـً ػػػػػػػػػػػزيادتوي أك نقصو في التكم  ب    ػػػػػككائف ترل مف ساكتو لؾ معج      
 (ِ)فمـ يبؽ إال صكرة المحـ كالدـً       لساف الفتى نصؼ ، كنصؼ فؤادهي       
)ساكت( بدؿ )صامت( مع زيادة البيت الثاني حيث كردت ركاية البيت بمفظة     

 الذم تمـ المعنى .
_ كما تقدـ في  (ّ)ائرمثؿو س إلىكلما كاف التمميح ىك االشارة في الكالـ     
ا النكع مف التمميح أمثمة ليذ المجالس قد اكردكا أصحاب_ نجد  تعريؼ السابؽال

، فذكر الدينكرم في )المجالسة كجكاىر العمـ( أف الفرزدؽ قاؿ بيتان مف الشعر 
 مثؿ مف أمثاؿ العرب كذلؾ في قكلو : إلىألمح فيو 

  (ْ)كفي ػػػػػػػػػػارىا     كضبة إٍذ قاؿ الحديث شجػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتأمنىفَّ الحرب إفَّ استع    
ككانت قصتو  (ٓ) الشاعر ىك )الحديث ذك شجكف( إليو كالمثؿ الذم ألمح    

اف سعد بحسب ما ركاىا الدينكرم في مجالسو عف ضٌبة بف أيدٍّ )) ككاف لو ابن
كسيعيد ، فخرجا في طمب ابؿو ليما ، فرجع سعد كلـ يرجع سيعيد ، فكاف ضبة 
 كمما رأل شخصان قاؿ : أسعده أـ سعيد ، ... فبينما ىك يسير مع الحارث بف

                                                           

 ّٔٔ/ْالمجالسة كجكاىر العمـ ( ينظر:  ُ
 ٔٓ/ُ( ينظر: بيجة المجالس  ِ
 ُُِ( ينظر: نياية االيجاز كدراية االعجاز  ّ
 ِّٔ( ديكاف الفرزدؽ  ْ
 ْ، د.ت :   ُالعرب ، المفضؿ الضبي ، مطبعة الجكائب ، ط ( أمثاؿ ٓ
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كعب في الشير الحراـ ... فقاؿ الحارث لضبة : أترل ىذا المكضع ، فإني لقيت 
ذا ىي صفة  فتى مف ىيئتو كحسنو كذا ككذا ، فقتمتو كاخذت ىذا السيؼ منو ، كا 
سعيد ابنو ، فقاؿ لو : أرني السيؼ ، فناكلو السيؼ ، فعرؼ انو سيؼ ابنو ، 

 . (ُ) الحارث فقتمو ... (( فقاؿ عندىا : إٌف الحديث لو شجكف ، ثـ ضرب بو
صاحب كتاب  وى نبَّ ، ك  قصتو إلى ىذا المثؿ كاشار إلىفالفرزدؽ ألمح في بيتو     

 . قصة المثؿ كذكرىا كاممة)المجالسة كجكاىر العمـ(عمى 
ما كقد ييعٌبر القرطبي في مجالسو عف التمميح باألخذ ،عندما يمحظ أفَّ قائالن     

فكرة كصاغيا في عباراتو أك في أبياتو ليؤدم مف  أك شاعران ما أخذ معنى أك
خالليا معنى معينان ، كمف ذلؾ قكلو في أخذ ابف شبرمة كابف المعتز معنى مف 

 كصية أردشير البنو : 
بني اياؾ كطكؿ المجالسة ، فإٌف األيسد إنما  )) قاؿ ابف شبرمة البنو : يا    

 مأخكذ مف قكؿ أردشير البنو : ا ، كىذا عندمإليييجترىئ عمييا مف اداـ النظر 
تمٌكف الناس مف نفسؾ فإفَّ أجرأ الناس عمى السباع أكثرىـ ليا معاينة ،  بني ال يا

 كمف ىذا كاهلل أعمـ أخذ ابف المعتز قكلو :
 درهي    فإف مات أغفمتوي المنايا الطكائحي ػػػػػػػرأيت حياة المرء ترخص ق      
 . (ِ) الوي    كذا تخمؽ المرء العيكف المكامحي ((كما يخمؽ الثكب الجديد ابتذ      
ككذلؾ مف االلماح ما ذكرهي القرطبي في مجالسو مف أخذ أبي نكاس قكؿ     

فنظمو في أبياتو كألمح  (ّ) عمر بف عبد العزيز : )المحظكظ التقي ييمجـ لسانو(
 فقاؿ أبك نكاس :،  إليو

                                                           

 ّٕٔ/ْ( المجالسة كجكاىر العمـ  ُ
 ْٗ/ُ( بيجة المجالس  ِ
 ٖٓ/ُ( ينظر : بيجة المجالس  ّ
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 ػػػػػػػػػجـ فػػػػػػػاهي بمػػػػػجاـٍ    ػػػػػػػ     إنمػػػا العػػػػػاقؿ مػػػػػػف أل            
 (ُ)لؾ مف داء الكالـٍ   ميٍت بداء الصمًت خيره                 
فالتمميح في كتب المجالس جاء مطابقان لتعريؼ القدماء مف المختصيف لو ،    

ف عٌبر  أك ذكركا أمثمتو مف دكف المجالس عنو بغير ىذا المصطمح ،  أصحابكا 
 ( كما تقدـ .األخذبمصطمح ) إليو، أك أشاركا  إليوارة االش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

مع    ٕٖٓكديكاف أبي نكاس دار صادر بيركت ،   ٖٓ/ُ بيجة المجالس( ينظر:  ُ
 القرطبي . ، بخالؼ ركاية األكؿمالحظة تقدـ البيت الثاني عمى 
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 المبحث الثالث : القضايا األدبية
 أوال  : المفاخرات

التفاخر كاالشادة بالنفس اك القـك اك بالحسب ،  : )) تيعٌرؼ المفاخرة بأنَّيا    
قة الحسب ، كقد كىذا الفف قديـ كاف شعراي اك كاف نثران ، كقد تككف المفاخرة بحقي

   . (ُ) ـك الفصاحة كالمسف مقاـ الحسب ((تق
كلكي تحقؽ غرض المفاخرة البد ليا مف ثالثة شركط ىي : أف يجمع بيف     

، كأف يأتي كؿ مف الخصميف في خصميف متضاديف أك متباينيف في صفاتيما 
مف  نصرتو لنفسو كتفنيد مزاعـ منافسو بأدلة مف شأنيا أف ترفع مف قدره كتحطٌ 

مقاـ الخصـ ، كأف تيصاغ المعاني صكغان حسنان كتيرٌتب في سياؽ محكـ لجذب 
  . (ِ)السامع كتنمية الرغبة فيو في حؿ المشكؿ

مفاخرة  ياكمن كقد كردت المفاخرات في كتب المجالس في مكاضع متعددة ،    
 . (ّ) حصمت في )) مجمس أبي عمرك بف العالء مع رجؿ مف مضر((

رى ميضرمّّ يمانيان فعاله اليماني ، بعد أف ذكر السند اجي قاؿ الزج     : )) فاخى
فقاؿ أبك عمرك لممضرم : قؿ لوي لنا النبكة كالخالفة ، كالكعبة كالسدانة ، كالسقاية 

                                                           

( صبح االعشى في صناعة االنشا ، القمقشندم ، دار الكتب المصرية ، القاىرة ، د.ت :  ُ
ُ/ِّٕ_ّّٕ 
المقدسي ( ينظر : نكر النيار في مناظرات الكركد كالرياحيف كاألزىار : المارديني اليماني  ِ

 ٓـ : ُٗٗٗ، دار االفاؽ العربية ، القاىرة  ُ، تح : محمد الششتاكم ، ط
 ُٖٕمجالس العمماء (  ّ
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، كالمكاء كالرفادة كالشكرل كاليجرة كفتكح االفاؽ ، كبنا سيميت االنصار 
 . (ُ) اران ... ((ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانص
نافسة اصكؿ قبمية مختمفة كمت إلىفالمفاخرة ىذه دارت بيف خصميف ينتمياف     

احيانان مف حيث السياسة كغيرىا ، كمف خالؿ نص المفاخرة يبدك اف اليماني عال 
، لكف تدخؿ شخص اخر عالج المكقؼ كىك  في أثناء ذلؾالمضرم كتفكؽ عميو 

ز لممضرم ، كأجج تدخؿ صاحب المجمس ابك عمرك بف العالء الذم انحا
المفاخرة بشحف ذاكرة المضرم بما يمتمؾ مف مخزكنو الغني عف القيـ التي كانت 

فكانت نتيجة ىذه المفاخرة اف عال المضرم اليماني ، كقد سائدة في عصرىـ ، 
تكفرت في ىذه المفاخرة الشركط الثالثة التي كيضعت المفاخرة ، فالشخصاف 

كقد اتى كؿ منيما بما يدعـ حججو كيرفع مف  المذاف جيمع بينيما ىما خصماف ،
صكغ المعاني كترتيبيا ، فيك الجانب المتصؿ مقامو ، اما الشرط الثالث كىك 

مباشرة بالدرس االدبي ، كجاء قكؿ المضرم في المفاخرة باسمكب سيؿ كعبارات 
 دالة كفقرات متساكية .

لزجاجي مف مفاخرة كمف المفاخرات التي حفمت بيا كتب المجالس ما ذكرهي ا   
 ، قاؿ الزجاجي : (ِ)األعرابي كاألعجمي في حضرة أبي عبد اهلل اليزيدم

)) اختصـ رجالف أعجمي كأعرابي عمى باب أبي عبد اهلل ، فقاؿ العجمي     
جٌؿ كعٌز ، فقاؿ العربي أنا أفضؿ منؾ كفضمي عميؾ بٌيفه في كتاب اهلل لمعربي : 

،  ألعجميفى : )كلك نزلناهي عمى بعض ا إلىاهلل تع: أيف ىذا ؟ فقاؿ العجمي : قكؿ 
كقد نزؿ عميكـ فآمنا بو نحف ، فسكت العربي  (ّ) فقرأهي عمييـ ما كانكا بو مؤمنيف(

                                                           

 ُٖٕ مجالس العمماء(  ُ
 َِٓ/ُ( ىك أبك عبد اهلل محمد بف العباس اليزيدم ، ينظر : كفيات األعياف  ِ
 ُٗٗ_ُٖٗ( الشعراء :  ّ
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ـى كنتـ ؟ قاؿ ؾ كنا في كذا  ابي عبد اهلل فقاؿ لو يا فالف : إلىكدخؿ العجمي  في
ع مت فداؾ . قاؿ : ككذا . قاؿ : خصمتو . ثـ قاؿ : أفال أزيدؾ ؟ قاؿ : بمى جي

فقد كٌكمنا بيا َيعني العرب ،  (ُ) فإف يكفر بيا ىؤالء( إف اهلل عز كجؿ يقكؿ : )
يعني العجـ ، ثـ سكت ساعة كقاؿ : أال أزيدؾ ؟  (ِ) قكمان ليسكا بيا بكافريف(

ف تتكٌلكا( قمت : بمى جيعمت فداؾ . يا معشر  (ّ) فإف اهلل عز كجؿ يقكؿ : )كا 
ثـ قاؿ   (ٓ) يعني العجـ )ثـ ال يككنكا أمثالكـ( (ْ) غيركـ( العرب )يستبدؿ قكمان 

 . (ٔ) (( يزاؿ الديف ذليالن ما عٌزت العرب أبك عبد اهلل : ال
كييمحظ في ىذا المجمس اف المفاخرة استكفت شركطيا ، كأف حجج احد     

الخصميف قائمة عمى آيات مف القرآف الكريـ أخذىا األعجمي مف سياقاتيا ليمثؿ 
مفاخرتو عند الحد  مف مفاخرة عمى العربي ، كلـ تنتوً  إليوييا كيدؿَّ عمى ماذىب ف

نما دخؿ طرؼ ثالث في المشاركة في ىذه المفاخره ، كىك  بينو كبيف العربي ، كا 
ايات مف القراف الكريـ تؤكد ما ذىب  لألعجميأبك عبد اهلل اليزيدم الذم اضاؼ 

 االعجمي مف مفاخرة . إليو
آخر مف المفاخرات ىك مفاخرة المدف ، حيث  ان كتب المجالس نكعكذكرت     

 كأىؿ الككفةبيف أىؿ البصرة جرت سجؿ كتاب )الجميس الصالح الكافي( مفاخرة 
 في مجمس المنصكر العباسي ، كذلؾ أف أبا بكر اليذلي قاؿ :

                                                           

 ٖٗاألنعاـ (  ُ
 ٖٗاألنعاـ (  ِ
 ّٖمحمد (  ّ
 ّٖمحمد (  ْ
 ّٖمحمد (  ٓ
 ُّٖمجالس العمماء (  ٔ
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قاؿ محمد بف عبد الرحمف : نحف أكثر مف أىؿ البصرة خراجان كأكسع ))     
: معاذ اهلل مف ذلؾ يا  بكر ؟ قاؿ : قمت بافقاؿ لي : ما تقكؿ يا أنياران ، منيـ ا

كالسند  كاألىكازامير المؤمنيف ، ككيؼ يككنكف كذلؾ كلنا كرماف كمكراف كفارس 
كاليند كالقىرص كالقيرص ، افتتحناىا بالبيض القكاضب ، حتى ربطنا اعنة الخيؿ 

نحف أكثر منكـ حمد بف عبد الرحمف : بأصكؿ القنا بأرض الفمفؿ ، قاؿ : فقاؿ م
عممان كفقيان ، قاؿ : فما تقكؿ يا ابا بكر ؟ قاؿ : قمت : بؿ ىـ أعظـ كبرياء كأقؿ 

بىيىاف كأىبيك بىيىافانبياء منيـ المغيرة  كأكثراتقياء  بيث السريرة ، كى ، كالمَّو يىا أىًمير  اٍلخى
 ننا مصمكبنا كىال رىٍأسا مىٍنصيكبنا مف أىؿ اٍلكيكفىة، مىا رىأىٍيتي شىٍيئا قٌط أىكثر بد اٍلميٍؤًمًنيف

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا لنا ًإال نىًبٌي كىاًحد صى مى ـى أىبيك اٍلعىبَّاس ، قىاؿى  ، كى ، فىقىاؿى  : فىتىبىسَّ
سىف ٍبف ًزيىاد قىٍد ًسرتـي  أصحاب: أتشتـ  اٍلحى مٌي ؟ كى في : نىحٍ  ، فىًإف قيٍمتي  لتقتمكه إليوعى

مٌي سرنا  أصحابكالمَّو  تَّى  إلىلنقتمو فىكؼ المَّو تىعى  إليوعى ٍنوي حى حنىا عى ًسالى شككتنا كى
وي مف بىٍيفى أظيرنىا ، فىقتمو أىٍىؿ اٍلكيكفىة مف بىٍيفى أٍظيركيـ فأينا أعظـ ذىنبا ،  أىٍخرىجى

اج ٍبف أٍرطىاة جَّ ًثيفى ألفا كىأىؿ : بىمغًني أىف أىٍىؿ اٍلبىٍصرىة كىانيكا يك  فىقىاؿى الحى مئذو ثىالى
مىقىنا اٍلًبطاف ،  ؼ فىمىمَّا التقٍت حى  . (ُ) ... ((اٍلكيكفىة ًتٍسعىة آالى

لقد دارت ىذه المفاخرة بيف شخصيف ، يمثؿ أحدىما مدينة الككفة ، كيمثؿ     
في فخره االخر مدينة البصرة في مجمس المنصكر كقد أدلى كؿ منيما بدلكه 

ا بخراجيا كعمميا كشخصياتيا المشيكرة ، كقد حققت إليي بمدينتو التي ينتمي
فكران كمنزلة  ربيفالعمماء ، ككاف الخصماف متقا اخرة شركطيا التي ذكرىاالمف

كحظكة عند السمطة ، ككاف الخميفة ىك الحاكـ بينيما اك في سماع فخرىما ، 
ر لذلؾ كانت ىذه المفاخرة االدبية عمى مستكل عاؿو مف الصياغة كاختيا

                                                           

 ْْٔ_ّْْ/ِ( الجميس الصالح الكافي  ُ
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الككفة  المفردات كالعبارات الدالة بما يتناسب مع حجـ المدينتيف العريقتيف
 . ط العباسي الذم احتضف ىذا المجمسمع مكانة البال كالبصرة كبما يتناسب

المجالس مفاخرة جرت بيف اليمف كمضر  أصحابكفي مجمس اخر ذكر      
 ياكخاضكا في حديثة القبائؿ العربي، حيث تذاكر الحاضركف في البالط العباسي 

 فقاؿ احدىـ : 
)) إف اليمف ىـ العرب الذيف دانت ليـ الدنيا ككانت ليـ القرل كلـ يزالكا     

منيـ النعمانيات كالمنذريات  ممككان أربابان كرثكا ذلؾ كابران عف كابر كأكالن عف آخر
منيـ كالقابكسيات كالتبابعة ، كمنيـ مف حمت الدبر ، كمنيـ غسيؿ المالئكة ، ك 

كمنيـ الذم كاف يأخذ كؿ سفينة  مف اىتز لمكتو العرش ، كمنيـ مكمـ الذئب ،
لييبنا ، كليس شيء لو خطرنا إال ك صغ ـ ينسب : مف فرس رائع ، أك سيؼ قاطع ا 

ف  ، أك درع حصينة ، أك حمة مصكنة ، أك درة مكنكنة ، إف سئمكا أعطكا كا 
ف نزؿ بيـ ضيؼ قركا ، ال يبمغي ـ مكاثر ، كال ينياليـ مفاخر ىـ سيمكا أبكا ، كا 

 .( ُ)العرب العاربة كغيرىـ المتعربة (( 
فمدار فخر اليمني عمى األصؿ كالحسب كالقكة كاكراـ الضيؼ كااليماف      

  فقاؿ :بعد أف استأذف في الحديث  يوفقاـ المضرم كرد عمالصنائع ، 
ليـ ألسف فصيحة  اؿى ؟ القـك ليستنطؽ بغير صكاب ، فكيؼ يككف ما قى  ))     

، كال لغة صحيحة ، كال حجة نزؿ بيا كتاب ، كال جاءت بيا سنة ، كىـ منا 
ف جازكا حكمنا قتمكا ، يفخركف  عمى منزلتيف ، إف جاركا عف قصدنا أكمكا ، كا 
عمينا بالنعمانيات كالمنذريات كغير ذلؾ مما سنأتي عميو ، تفخركف عمييـ بخير 

مَّد عميو السالـ ، كهلل عز كجؿ عمينا المنة بو كعمييـ ، األناـ ، كأكـر الكراـ ، ميحى 

                                                           

 ْْ_ِْ/ّ( الجميس الصالح الكافي  ُ
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لقد كانكا أتباعو فبو عزكا كلو أكرمكا ، فمنا النبي المصطفي ، كمنا الخميفة 
المرتضى ، كلنا البيت المعمكر كالمسعى كزمـز كالمقاـ كالمنبر كالركف كالحطيـ 

كال يدرؾ مف  كالمشاعر كالحجابة كالبطحاء ، مع ما ال يخفى مف المآثر ،
المفاخر ، كليس يعدؿ بنا عادؿ ، كال يبمغ فضمنا قكؿ قائؿ ، كمنا الصديؽ 
كالفاركؽ كالكصي كأسد اهلل سيد الشيداء ، كذك الجناحيف كسيؼ اهلل ، عرفكا 
الديف كأتاىـ اليقيف ، فمف زاحمنا زحمناه ، كمف عادانا اصطممناه ، ثيَـّ التفت ، 

ؾ ؟ قىاؿى : نعـ ، قىاؿى : فما اسـ العيف ؟ قىاؿى : فقاؿ : أعالـ أنت بمغة قكم
الجحمة ، قىاؿى : فما اسـ السف ؟ قىاؿى : الميـز ، قىاؿى : فما اسـ األذف ؟ قىاؿى : 
الصنارة ، قىاؿى : فما اسـ األصابع ؟ قىاؿى الشناتر ، قىاؿى : فما اسـ المحية ؟ قىاؿى : 

تع ، قىاؿى : فقاؿ لو : أفمؤمف أنت بكتاب الزب ، قىاؿى فما اسـ الذئب ؟ قىاؿى : الك
ًبيِّا ( : يقكؿ إلى؟ قىاؿى : نعـ ، قىاؿى : فإف اهلل تع إلىاهلل تع ٍلنىاهي قيٍرءىاننا عىرى ًإنَّا أىٍنزى

ـٍ تىٍعًقميكفى  ًبيٍّ ميًبيفو ( :  كقاؿ (ُ) (لىعىمَّكي ٍمنىا ًمٍف رىسيكؿو ( : كقاؿ (ِ) (ًبًمسىافو عىرى ا أىٍرسى مى كى
بمساننا نزؿ ، ألـ تر أف اهلل عز كجؿ ،   فنحف العرب كالقرآف (ّ) (ًبًمسىاًف قىٍكًموً ًإال 
 (ٓ) (كىالسّْفَّ ًبالسّْفّْ ( : كلـ يقؿ : الجحمة بالجحمة ، كقاؿ (ْ) (كىاٍلعىٍيفى ًباٍلعىٍيفً ( :قىاؿى 

ؿ الصنارة كلـ يق (ٔ) (كىاأليذيفى ًباأليذيفً ( : كلـ يقؿ الميـز بالميـز ، كقاؿ جؿ اسمو 

                                                           

 ِ( يكسؼ  ُ
 ُٓٗ( الشعراء  ِ
 ْ( ابراىيـ  ّ
 ْٓ( المائدة  ْ
 ْٓ( المائدة  ٓ
 ْٓالمائدة (  ٔ
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اًنًيـٍ ( : بالصنارة ، كقاؿ ـٍ ًفي آذى اًبعىيي كلـ يقؿ شناترىـ في   (ُ) (يىٍجعىميكفى أىصى
ٍذ ًبًمٍحيىًتي كىال ًبرىٍأًسي) : إلىصنارتيـ ، كقاؿ تع كلـ يقؿ ال تأخذ بزبي ،  (ِ) (ال تىٍأخي

أسألؾ عف أربع إف  كلـ يقؿ فأكمو الكتع ، ثيَـّ قىاؿى : (ّ) (فىأىكىمىوي الذٍّْئبي ( :  كقاؿ
ف جحدتيف كفرت ، قىاؿى : كما ىف ؟ قىاؿى : الرسكؿ منا  أنت أقررت بيف قيرت كا 

قىاؿى : منكـ ، قىاؿى : كالقرآف نزؿ عمينا أك عميكـ ؟ قىاؿى : عميكـ ، قىاؿى   أك منكـ ؟
خالد  : فالبيت الحراـ لنا أك لكـ ؟ قىاؿى : لكـ ، قىاؿى : فالخالفة فينا أك فيكـ ، قىاؿى 

 . (ْ) ((  : فما كاف بعد ىذه األربع فمكـ
كفي ىذه المفاخرة اختمفت حجج الخصـ ، كىذا ما يميزىا عف المفاخرات     
في كتب المجالس ، حيث احتج اليمني بأدلة اخالقية عف الكـر كالشيـ  خرلاأل

مف القراف الكريـ ككيؼ  بآياتكالممؾ كالقكة ، اما حجج المضرم فكانت تتصؿ 
يسمكف االشياء بغير ما سمت  ألنيـو نزؿ بمساف مضر ال بمساف اليمف ، ان

مضر اشيائيا ، كعضد القرآف ىذه التسميات حيف نزؿ بمسانيـ ، فأعظـ فضيمة 
 يراىا المضرم لالفتخار عمى اليمني ىي فضيمة كمفخرة اف القرآف نزؿ بمسانيـ .

رة ككنيا مف القضايا التي قامت عمييا المفاخ عناصركيمكف استخالص ال     
 ىي : عناصري في كتب المجالس ، كىذه العمييا الدرس االدب انبنىالميمة التي 

_ االسناد : حيث ييستيؿ المفاخرة في كتب المجالس عادة بذكر السنة كسمسمة ُ
 طكيمة مف الركاة .

                                                           

 ُٗ( البقرة  ُ
 ْٗ( طو  ِ
 ُٕ( يكسؼ  ّ
 ْْ_ِْ/ّ( الجميس الصالح الكافي  ْ
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_ الشخصيات : تقكـ المفاخرة اساسان عمى شخصيف رئسييف متقاربيف في ِ
 ا .إلييطبقة االجتماعية كالثقافية التي ينتمياف المستكل كال

يككف ىناؾ كحدة في المكضكع الذم تتناكلو المفاخرة كتقكـ _ كحدة المكضكع : ّ
عميو ، فالبدٌ  مف قضية مشتركة كمحددة قد تككف تاريخية اك سياسية اك 

 اجتماعية اك غيرىا .
ـ مف اجؿ بياف مف االحتكا إلىف في كؿ المفاخرات ا_ الحكـ : يمجأ الخصمْ

االكثر فخران كغالبان ما تككف ىذه الشخصية مف ذكم العمـ اك السمطة اك الخالفة 
كالمكانة المميزة ، كتككف ىذه الشخصية ىي صاحبة االدب  أصحاباك مف 

 المجمس الذم تدكر فيو المفاخرة .
 _ المكاف )المجمس( : كىك المكاف الذم يجتمع فيو الشخصيتاف المتنازعتافْ

 . بالطواك بالط  ان لمممؾاك قصر  ان كيككف بيت
ر بيف الشخصيتيف المتحاكرتيف كيبدأ بإذف ك _ الحكار : كىك الكالـ الذم يدٓ

كيعرض فخره  األكؿصاحب المكاف )الحكـ( اك مف دكف اذنو ، فيتكمـ الشخص 
حجج القائـ عمى حجج تدعمو ، ثـ يتكمـ الثاني راٌدان عميو قكلو كمفتخران بما لديو ب

 كامثمة داعمو لرأيو .
_ الخاتمة : كتككف خاتمة المفاخرة في انتياء الشخص الثاني مف عرض ٔ

 حججو كاقكالو فيتدخؿ الحكـ في ايقاؼ المفاخرة كالفصؿ بيف المتنازعيف .
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 المناظرات: ثانيا  
النظر بالبصيرة مف الجانبيف المتخاصميف في النسبة ؼ المناظرات بأنيا تيعر      

يف الشيئيف إظياران لمصكاب ، أك ىي المجادلة كالمخاصمة أك ترداد الكالـ بيف ب
بطاؿ قكؿ صاحبو مع رغبة كؿ  شخصيف يقصد كؿ منيما تصحيح قكلو ، كا 

 . (ُ)منيما في اظيار الحقيقة كبياف السبب فيما كقع فيو الخالؼ
ارت بيف ككردت ىذه المناظرات في كتب المجالس كذلؾ في ذكرىـ لمناظرة د    

، فقد ذكر كتاب )الجميس  (ِ)متجادليف ، كمنيا مناظرة ابف عباس لمحركرية
 الصالح الكافي( أفَّ ابف عباس قاؿ :

)) لما خرجت الحركرية اعتزلكا في دار ككانكا في ستة آالؼ فقمت لعميٍّ : يا     
ـي ىىؤيالى أمير المؤمنيف ! أبرد بالصالة لعمي أكمـ ىؤالء القـك ،  ًء اٍلقىٍكـى قىاؿى : أيكىمّْ

ـٍ ًفي دىاًر ًنٍصًؼ  مىٍيًي ٍمتي عى دىخى ٍمتي ، كى تىرىجَّ مىٍيؾى قيٍمتي : كىالَّ ، فىمىًبٍستي ، كى افيييـٍ عى ًإنّْي أىخى
بَّاسو  بنا ًبؾى يىا اٍبفى عى ـٍ يىٍأكيميكفى فىقىاليكا : مىٍرحى اءى ًبؾى ؟ قيٍمتي لىييـٍ :   النَّيىاًر ، كىىي ، فىمىا جى

ـٍ ًمٍف ًعٍنًد أىتى  اًر ،  أصحابٍيتيكي مَّـى اٍلمييىاًجًريفى ، كىاأٍلىٍنصى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى النًَّبيّْ صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ْـّ النًَّبيّْ صى ًمٍف ًعٍنًد اٍبًف عى ًصٍيًرهً  كى ـٍ  كى ـٍ نيزّْؿى اٍلقيٍرآفي ، كىي مىٍيًي ، كىعى

ـي ًبتىٍأًكيًمًو مً  ا تىقيكليكفى ، أىٍعمى ا يىقيكليكفى كىأيبىمّْغىييـٍ مى ـٍ مى يبىمّْغىكي ده ألى ـٍ أىحى ـٍ ًمٍنيي لىٍيسى ًفيكي ـٍ ، كى ٍنكي
 (ّ) فقاؿ بعضيـ : التكممكا قريشان فإفَّ اهلل عز كجؿ قاؿ : )بؿ ىـ قكـ خصمكف(

                                                           

سة الرسالة ، مؤسينظر: الكميات ، الكفكم ، تح: عدناف دركيش كمحمد المصرم ، (  ُ
كينظر: الفركؽ المغكية ، ابك ىالؿ العسكرم ، مؤسسة النشر   ْٖٗـ: ُّٗٗدمشؽ 

  ْٖٖـ: ُِٗٗاالسالمي ، قـ 
( الحركرية : فرقة مف الخكارج سيميت باسـ بمدة خرجكا بيا كىي بظاىر الككفة ، ينظر :  ِ

 ِّْ/ّمعجـ البمداف ، ياقكت الحمكم 
 ٖٓ( الزخرؼ  ّ
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مىى  ا نىًقٍمتيـٍ عى ـٍ قيٍمتي : ىىاتيكا مى ى ًلي نىفىره ًمٍنيي مَّى المَّوي رى  أصحابفىانتىحى سيكًؿ المًَّو صى
ـي  ٍك ثه قيٍمتي : مىا ىيفَّ ؟ قىاؿى : أىمَّا ًإٍحدىاىيفَّ ، فىًإنَّوي حي ًو قىاليكا : ثىالى مَّـى كىاٍبًف عىمّْ سى مىٍيًو كى عى

قىاؿى المَّوي  اًؿ ًفي أىٍمًر المًَّو كى ـي ًإالَّ ًلمَّوً  عز كجؿ ) الرّْجى ٍك ًإًف اٍلحي
اًؿ مىا شىٍأفي الرّْ  ) (ُ) جى

لىـٍ  ٍكـً ؟ قيٍمتي : ىىًذًه كىاًحدىةه قالكا : كىأىمَّا الثَّاًنيىةي ، فىًإنَّوي قىاتىؿى ، كى ـٍ  يىٍسًب  كىاٍلحي ـٍ يىٍغنى لى ، كى
ؿَّ  ؿَّ  ًسبىاىيـٍ  ، ًإٍف كىانيكا كيفَّارنا لىقىٍد حى لىًئٍف كىانيكا ميٍؤًمًنيفى مىا حى ـٍ قيٍمتي  ًسبىاىيـٍ  ، كى كىالى ًقتىالييي

ى نىٍفسىوي ًمٍف أىًميًر  : ٍعنىاىىا قىاليكا : مىحى ذىكىرى كىًممىةن مى ا الثَّاًلثىةي ؟ كى ىىًذًه ًثٍنتىاًف ، فىمى
ـٍ  ـٍ يىكيٍف أىًميرى اٍلميٍؤًمًنيفى ، فىييكى أىًميري اٍلكىاًفًريفى قيٍمتي : ىىٍؿ ًعٍندىكي اٍلميٍؤًمًنيفى ، فىًإٍف لى

ـٍ ًمٍف ًكتىاًب شىٍيءه غىٍيري ىىذىا ؟ قىاليكا : حى  مىٍيكي ـٍ ًإٍف قىرىٍأتي عى ـٍ أىرىأىٍيتىكي ٍسبينىا ىىذىا قيٍمتي : لىيي
ـٍ  ا قىٍكليكي ـٍ قيٍمتي : أىمَّ ـٍ أىتىٍرًجعيكفى ؟ قىاليكا : نىعى دُّ قىٍكلىكي ا يىري سينًَّة نىًبيًّْو مى ؿَّ حدثناؤيهي كى  المًَّو جى

اًؿ ًفي أىٍمًر المًَّو ، فىإً  ـي الرّْجى ٍك يَّرى المَّوي : حي ـٍ ًفي ًكتىاًب المًَّو أىٍف قىٍد صى مىٍيكي نّْي أىٍقرىأي عى
ٍكمىوي  تىعى  إلىحي ٍبًع ًدٍرىىـو ، فىأىمىرى المَّوي تىبىارىؾى كى اًؿ ًفي ثىمىًف ري أىٍف يىٍحكيميكا ًفيًو  إلىالرّْجى

تىعى  ـه ، يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى (  إلىأىرىأىٍيتى قىٍكؿى المًَّو تىبىارىؾى كى ٍيدى ، كىأىٍنتيـٍ حيري نيكا الى تىٍقتيميكا الصَّ
ـي ًبًو ذىكىا عىٍدؿو  ا قىتىؿى ًمفى النَّعىـً يىٍحكي زىاءه ًمٍثؿي مى ـٍ ميتىعىمّْدنا فىجى مىٍف قىتىمىوي ًمٍنكي كى

ـٍ  يَّرىهي (ِ) ( ًمٍنكي ٍكـً المًَّو أىنَّوي صى كىافى ًمٍف حي اًؿ يىٍحكيميكفى ًفيًو ،  إلىكى لىٍك شىاءى لحكـ الرّْجى كى
ًح ذىاًت اٍلبىيًّْف ،  الى اًؿ ًفي صى ـي الرّْجى ٍك ـٍ ًبالمًَّو أىحي اًؿ ، أىٍنشيديكي ٍكـً الرّْجى ازى ًمٍف حي ًفيًو ، فىجى

ؿي أىٍك ًفي أىٍرنىبو ؟ قىاليكا : بىمىى ، ىىذىا أىٍفضى  ـٍ أىٍفضى اًئًي ٍقًف ًدمى ٍكًجوى كىحى ٍرأىًة كىزى ًفي اٍلمى  ؿي كى
ٍف ًخفٍ ) ا ًمٍف أىٍىًميىاكىاً  كىمن ا ًمٍف أىٍىًمًو كىحى كىمن ا فىاٍبعىثيكا حى ـٍ ًبالمًَّو  (ّ) (تيـٍ ًشقىاؽى بىٍيًنًيمى فىنىشىٍدتيكي

ـٍ ًفي بيٍضًع  ٍكًمًي ؿي ًمٍف حي ـٍ أىٍفضى اًئًي ٍقًف ًدمى ـٍ ، كىحى ًح ذىاًت بىٍيًنًي الى اًؿ ًفي صى ـى الرّْجى ٍك حي
رىٍجتي ًمٍف ىىًذًه ؟  ـٍ اٍمرىأىةو ؟ خى ـٍ يىٍغنى لى ـٍ يىٍسًب ، كى لى ـٍ قىاتىؿى كى ـٍ قيٍمتي : كىأىمَّا قىٍكليكي قىاليكا : نىعى

                                                           

 ٕٔ( يكسؼ  ُ
 ٓٗ( المائدة  ِ
 ّٓالنساء (  ّ
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ـٍ ؟ فىًإٍف  ٍيًرىىا كىًىيى أيمُّكي ا تىٍستىًحمُّكفى ًمٍف غى اًئشىةى ، تىٍستىًحمُّكفى ًمٍنيىا مى ـٍ عى ، أىفىتىٍسبيكفى أيمَّكي
ا نىٍستىحً  نىا قيٍمتيـٍ : ًإنَّا نىٍستىًحؿُّ ًمٍنيىا مى ٍف قيٍمتيـٍ : لىٍيسىٍت ًبأيمّْ ٍيًرىىا فىقىٍد كىفىٍرتيـٍ ، كىاً  ؿُّ ًمٍف غى

وي  ( : إلىلقكلو تع فىقىٍد كىفىٍرتيـٍ  ـٍ كىأىٍزكىاجي النًَّبيُّ أىٍكلىى ًباٍلميٍؤًمًنيفى ًمٍف أىٍنفيًسًي
أيمَّيىاتيييـٍ 
لىتىٍيفً  فىأىٍنتيـٍ بىٍيفى  ) (ُ) الى  . (ِ) (( ...رىجو ، فىٍأتيكا ًمٍنيىا ًبمىخٍ  ضى
كجاءت ىذه المناظرة في كتب المجالس رغبة مف المؤلؼ في ذكر اثر      

المناظرة في اقناع الخصـ كثنيو عما عـز عمى تحقيقو ، ككذلؾ رغبتو في بياف 
اسباب ىذه المناظرة كىي انشقاؽ الخكارج كحرص ابف عباس عمى اثبات 

بف عباس االيات القرآنية كسمكؾ فاستعمؿ اضاللتيـ كدعكتيـ لمحؽ كنصحيـ ، 
حتى في مناظرة ىؤالء القـك كأخبار ككقائع تاريخية كدينية مشيكدة النبي )ص( 

كخرج الباقكف كلـ بحجج ابف عباس كتذكيره اياىـ ، جع منيـ خمؽ كثير كاقتنعكا ر 
يستجيبكا لمناظرة ابف عباس كقاتمكا حتى قيتمكا ، فكانت الغمبة البف عباس مف 

 قاـ بالدكر الحجاجي كالسجالي الذم يسبؽ الحرب .بعد ما 
 :  (ّ)ىي عمى عناصر بينيتيرل أحد الدارسيف أف ىذه المناظرة ك   

 _الميناظر : كىك ابف عباس .
 بخصكص ثالثة أمكر ._ المنظكر : بياف خركج الحركرية عمى اماـ زمانيـ 

 _ الناظر : جماعة مف الخكارج )الحركرية( .
قتصار عمى عناصر ثالثة ، فمف خالؿ النظر في نص المناظرة كال يمكف اال    

 المناظرة عمى:ىذه حيث تقـك يمكف اف نكسع في عناصرىا 
                                                           

 ٔاالحزاب (  ُ
 َٔٓ_ٖٓٓ/ُ( الجميس الصالح الكافي   ِ
د. مرسؿ فالح العجمي ،  حاث في السرد : تنظيران كتطبيقان ،أبينظر: الكاقع كالتخييؿ ، (  ّ

 ٔٗـ: َُِْنكافذ المعرفة ، المجمس الكطني لمثقافة كاألداب ، الككيت  
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 المناظرة . إلى_ السبب الداعي 
 _ الشخصيات : الخصماف المتناظراف ، ابف عباس كالحركرية .

 _ المقاء بيف المتخاصميف ، كفسح المجاؿ لمكالـ .
 يتضمف حجج الميناظر كامثمتو كتذكيره بالمكاقؼ ._ الحكار بينيـ ، ك 

 _ الخاتمة : القناعة اك عدـ القناعة بحجج المناظر .
ما ذيكر في كتاب )بيجة كمف المناظرات التي كردت في كتب المجالس ،     

المأمكف ،  ي ألبي قٌرة النصراني حينما جمع بينيـمناظرة العتاب( مف سالمجال
 زا ، حيث بدأ العتابي بقكلو ألبي قرة :كقاؿ ليما تناظرا كأكج

)) أسألؾ أـ تسألني ؟ فقاؿ : سمني ، قاؿ : ما تقكؿ في المسيح ؟ قاؿ :     
أقكؿ : إنو مف اهلل عز كجؿ ، فقاؿ العتابي : إٌف )مف( تجيء عمى أربعة أكجو : 

كالكلد مف الكالد عمى سبيؿ التناسؿ، كالخؿ التجزؤ فالبعض مف الكؿ عمى سبيؿ 
ف الحمك عمى سبيؿ االستحالة، كالخمؽ مف الخالؽ عمى سبيؿ الصنعة، فيؿ م

عندؾ خامسة قاؿ: ال، كلكني لك قمت كاحدة مف ىذه ما كنت تقكؿ؟ فقاؿ 
ف قمت: إنو  العتابي: إف قمت: إنو كالبعض مف الكؿ جٌزأتو، كالبارم ال يتجزأ، كا 

ماال نياية، كىذا ال  إلىعان د كثالثا كراباألكالكالكلد مف الكالد أكجبت ثانيا مف 
ف قمت عمى سبيؿ االستحالة، أكجبت فسادان،  يجكز عمى البارم عز كجؿ، كا 

ف قمت: إنو كالخمؽ مف  إلىكالبارم ال يستحيؿ كال ينتقؿ مف حاؿ  حاؿ، كا 
 . (ُ) ((، كىك الحؽ الذم ال شؾ فيو  الخالؽ، كاف قكال حقا

، حيث دارت عمى جكاب لسؤاؿ كاحد  إف قكاـ ىذه المناظرة ىك ديني عقائدم    
لمشخص الثاني الذم ذكر حرؼ الجر )مف( في جكابو ،  األكؿكجيو ي الشخص 

                                                           

 َُٔ/ُلس  ( بيجة المجالس كانس المجا ُ
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كىك اف عيسى بف مريـ مف اهلل ، فكاف ليذا الحرؼ مبنى نحكم معيف كلو معنى 
محاصرة الخصـ كاثبات بطالف دعكتو ،  إلىالعتابي فمسفي دخؿ مف خاللو 

لمجكاب بالحرؼ مف ، ثـ فصؿ في كؿ كجو منيما  وأكجكذلؾ باحتماؿ اربعة 
و اال كج ، فمـ يبؽى  إلىكما يكجبو مف الفساد كاالستحالة كىي التجكز عمى اهلل تع

 كاحد كىك الحؽ الذم الشؾ فيو ، كيمكف اجماؿ مقكماتيا في :
 المناظرة ، كىك طمب المأمكف . إلى_ السبب الداعي 

 صاحب المجمس )المأمكف(_ الشخصيات : الخصماف المتناظراف ك 
 _ المقاء بيف المتخاصميف ، كاجتماعيما .

_ الحكار بينيـ ، كيتضمف حجج الميناظر ، كتدكر كميا عمى معاني الحرؼ 
 )مف( .

 _ الخاتمة : ليس فييا خاتمة ، فمـ يذكر صاحب المجالس تتمة المناظرة .
ناظرة بيف سيبكيو كقد تككف المناظرة عممية حيث كردت في كتب المجالس الم    

ي المعركفة بالمسألة الزنبكرية كما ذكرىا الزجاجي في )مجالس العمماء( كالكسائ
 قاؿ :نقالن عف ثعمب ، 

: قدـ سيبكيو عمى البرامكة ، فعـز يحيى عمى الجمع بينو كبيف  )) قاؿ الفراء    
ثاؿو في فإذا بم ، فمما حضر تقدمت كاألحمر فدخمنا ،الكسائي ، فجعؿ لذلؾ يكمان 

كمف  جانب المثاؿ جعفره كالفضؿ إلىصدر المجمس ، فقعد عميو يحيى ، كقعد 
فأقبؿ عميو األحمر فسألو عف مسألةو أجاب  حضر بحضكرىـ كحضر سيبكيو ،

فييا سيبكيو، فقاؿ لو: أخطأت. ثـ سألو عف ثانية فأجابو فييا، فقاؿ لو: أخطأت. 
 !طأت. فقاؿ لو سيبكيو: ىذا سكء أدبثـ سألو عف ثالثة فأجابو فييا فقاؿ لو: أخ

قاؿ: فأقبمت عميو فقمت: إف في ىذا الرجؿ حدان كعجمة، كلكف ما تقكؿ فيمف  
قاؿ: ىؤالء أبكف، كمررت بأبيف، كيؼ تقكؿ مثاؿ ذلؾ مف كأيت أك أكيت. قاؿ: 
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فقدر فأخطأ. فقمت: أعد النظر فيو. فقدر فأخطأ. فقمت: أعد النظر، ثالث 
يصيب. قاؿ: فمما كثر ذلؾ قاؿ: لست أكممكما أك يحضر مرات، يجيب كال 

صاحبكما حتى أناظره. قاؿ: فحضر الكسائي فأقبؿ عمى سيبكيو فقاؿ: تسألني أك 
أسألؾ؟ فقاؿ: ال، بؿ سمني أنت. فأقبؿ عميو الكسائي فقاؿ لو: ما تقكؿ أك كيؼ 

إذا ىك تقكؿ: قد كنت أظف أف العقرب أشد لسعة مف الزنبكر فإذا ىك ىي، أك ف
 .إياىا؟ فقاؿ سيبكيو: فإذا ىك ىي. كال يجكز النصب. فقاؿ لو الكسائي: لحنت

؟ فقاؿ   ـى ـي، أك القائ ثـ سألو عف مسائؿ مف ىذا النكع: خرجت فإذا عبد اهلل القائ
،  سيبكيو في كؿ ذلؾ بالرفع دكف النصب. فقاؿ الكسائي: ليس ىذا كالـ العرب

فقاؿ يحيى بف خالد: قد  دفع سيبكيو قكلو .العرب ترفع في ذلؾ كمو كتنصب ، ف
اختمفتما كأنتما رئيسا بمديكما فمف ذا يحكـ بينكما؟ فقاؿ الكسائي: ىذه العرب 
ببابؾ، قد جمعتيـ مف كؿ أكب، ككفدت عميؾ مف كؿ صقع، كىـ فصحاء 
الناس، كقد قنع بيـ أىؿ المصريف، كسمع أىؿ الككفة كأىؿ البصرة منيـ، 

فقاؿ يحيى كجعفر: لقد أنصفت. كأمر بإحضارىـ، فدخمكا  فيحضركف كيسألكف.
، كأبك زياد، كأبك الجراح، كأبك ثركاف، فسئمكا عف المسائؿ التي  كفييـ أبك فقعسو
جرت بيف الكسائي كسيبكيو، فتابعكا الكسائي كقالكا بقكلو. قاؿ: فأقبؿ يحيى عمى 

و. كأقبؿ الكسائي عمى سيبكيو فقاؿ لو: قد تسمع أييا الرجؿ. قاؿ: فاستكاف سيبكي
، فإف رأيت أال  يحيى فقاؿ: أصمح اهلل الكزير، إنو قد كفد عميؾ مف بمده مؤمّْالن 

فارس ، فأقاـ  إلىة آالؼ درىـ، فخرج كصير كجيو ترده خائبان. فأمر لو بعشر 
نما أدخؿ العماد في  قاؿ أبك العباس البصرة . إلىىناؾ حتى مات كلـ يعد  : كا 
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ككجدت كرأيت  )فإذا( مفاجأة، أم فكجدتو كرأيتو ،اىا، ألف قكلو: فإذا ىك إي
 . (ُ) تنصب العرب (( ، كيككف معو خبر، فمذلؾ تنصب شيئيف

ىما  ميفاصرىا المككنة ليا كىي حضكر خصكتكفرت في ىذه المناظرة عن    
سيبكيو كالكسائي في مجمس الكزير يحيى البرمكي كعرضيما لمسائؿ نحكية 

ـ كؿ حججو كبراىينو عمى ما يدعي مف قكؿ ، لكف ىذه مختمفة ، كىنا قد
المناظرة تحتمؼ عف سابقاتيا بككف الحكـ فييا ىـ مجمكعة مف الناس كليس 

المجالس )الكزير( فاستعاف الكسائي باألعراب الثبات صحة االستعماؿ صاحب 
 المغكم ، كمف خالؿ ذلؾ نستنتج اف ىذه المناظرة تقـك عمى المقكمات :

 المناظرة ، كىك دعكة الكزير يحيى البرمكي . إلىالداعي _ السبب 
سائي( كصاحب المجمس _ الشخصيات : الخصماف المتناظراف )سيبكيو كالك

 ه جعفر كالفضؿ(ا)الكزير ككلد
 _ المقاء بيف المتخاصميف ، كاجتماعيما .

 _ الحكار بينيـ ، كيتضمف األسئمة كحجج الميناظر .
 إلىة بتحكيـ االعراب كخسارة سيبكيو كعدـ دخكلو _ الخاتمة : انتيت المناظر 

 البصرة حتى مات .
نخمص مما تقٌدـ اف المناظرات في كتب المجالس شغمت مكانان كاضحان عند     

يا ، فتنكعت مكضكعاتيا كتعددت ، فمنيا الدينية كالفقيية كالتاريخية أصحاب
ف اقتصر كركد ىذه المناظرات عمى لمجالس كلـ بعض كتب ا كالنحكية ، كا 

 . جميعان تشمميا 
 

                                                           

 َُ_ٗ( مجالس العمماء   ُ



 



 الفصل الثالث    :      مكونات  الدرس األدبي في كتب المجالس
 

 118 

. 
ومف وقفات ثعمب عند ىذا الغرض في مجالسو انو كاف يكتفي احيانًا ببياف      

ويختارىا ويقوؿ انيا في  بياتاأليذكر  أخرى، واحيانًا  (ٔ)مفردات اليجاء وحسب 
  (ٕ)ىجاء نوع مف الناس .

ثعمب في كتابو ما ذىب إليو أّيد فييما  أبياتاما عند الزجاجي فقد جاء ب     
؛ إذ انو فارس الميداف وال يستطيع اف  (ٖ)في غرض اليجاء  تقدـ جرير وىو

 يجاريو أحد .
المجالس شعرًا في اليجاء مف دوف أف يعمقوا عميو ،  أصحابوقد يذكر      

ومثاؿ ذلؾ ىجاء الفرزدؽ ليشاـ بف عبد الممؾ حيف حبسو بسبب مدحو لألماـ 
  (٘)ىجاه بو : ، فكاف مما (ٗ)زيف لعابديف ) عميو السالـ ( 

 ا قموب الناس ييوي منيبيا ػػػي          إلييػػػػػػػػػػبيف المدينة والت يػػػػػأيحبسن     
 وبيا ػػػػػػػػػػػػػػػيف حوالويف باٍد عيػػػػوعين    يد      ػػػػػػػًا لـ يكف رأس سػػػػػيقّمب رأس     

  (ٙ)وفي موضع آخر جرير ييجو عمر بف لجأ ويقوؿ :
  (ٚ)وفي االراجيز حمُت المـؤ والخورا .   األراجيز يا ابف المـؤ توعدني      أب     
، المجالس ذكروا شعرًا كثيرًا في اليجاء ، فمنو ما كاف مقنعًا  أصحابإف     
ومنو ما جيء ، الفئات باشكاليا المتعددة  ما خص   وومن، ما كاف مبتذاًل منو و 

                                                           

 . ٙٔٗ/ٜ( ينظر : مجالس ثعمب :ٔ)
 . ٖٙ٘/ٛ، ٕٚ٘/ٚ( ينظر : المصدر نفسو :ٕ)
 . ٗٚ-ٕٚ(ينظر : مجالس العمماء :ٖ)
 .  ٜٓٔ/ٗالكافي واالنيس الناصح الشافي :(الجميس الصالح ٗ)
 ٘ٗ( ديواف الفرزدؽ ٘)
 ( لـ أعثر عميو في ديوانو .ٙ)
 . ٜٚ/ٕ(الجميس الصالح الكافي واالنيس الناصح الشافي :ٚ)
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الشعراء فمـ يجعموا حدًا فاصاًل ما بيف رتب  بو ألجؿ شاىد أو اثناء الكالـ ، أما
يمتزموا بالقواعد واألسس الخاصة بمراتب الميجويف فراحوا  مـْ ، فالميجويف 

فال وبيذا ذلؾ الميجو ، ـ ذاكرتيـ وحسيـ وغضبيـ مف ينظموف بما تمميو عميي
 ت عميو باأللفاظ والمعانيكبح جماح قريحتو إذا ىطم الشاعر اليّجاءيستطيع 

نا مف اليجاء المتعمؽ بالقصيدة ، فكتب المجالس نقمت ل ف تمؾ الوحدةكو  ي تُ الت
 .ما أورده الشعراء وأكدوه 

 
 ثالثًا: الرثاء

ولُو حضور ُممي ز في مواقؼ مكانًا واسعًا في الشعر العربي ،  يحتؿ الرثاء      
االقاويؿ  وف شاجيي عنو : )) وأما الرثاء فيجب اف يكاجن؛ إذ قاؿ القرط يتطمبيا

، أف يكوف بألفاظ مألوفة سيمة في وزف متناسب ممذوذ ، وأف  مثيرًا لمتباريح
 يسيرة، فالرثاء البّد اف يكوف ذا ألفاظ  (ٔ)يستفتح فيو بالداللة عمى المقصد (( 

كتب المجالس أزاء  أصحابوقد وجدنا موقؼ وزف مالئـ ومتناسب ،  وسيمة ،
وٌر منيـ مف بّينو وصرح بو وكاف لو د ؛ىذا الغرض ينحسر في مساريف اثنيف 

عميو ؛ النصوص  إيراداكتفى بلبعض االراء النقدية فيو ، ومنيـ مف  نقدّي مؤيد
مبحثًا تحت عنواف : )) مف احسف ما قيؿ في الرثاء يعقد القاضي الجريري  فيذا
لىاستحساف بعض نصوص الرثاء و ، ذىب فيو  (ٕ)((  تأييد بعض مقوالت  ا 

 : اف تقوؿ مثؿ ىذا البيت مما قدرت ي رأى فييا : )) أجيدت العرباألصمعي الت

                                                           

( منياج البمغاء وسراج األدباء : أبو الحسف حاـز القرطاجني ، تح : محمد الحبيب بف ٔ)
 . ٖٔ٘/ ٜٙٙٔالخوجة ، 

 . ٕ٘ٓ/ٕلصالح الكافي واالنيس الناصح الشافي :(الجميس إ)
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  (ٔ)لقد سخى ربيعة أف يومًا         عمييا مثؿ يومؾ ال يعود (( .       
نماالجريري بذلؾ ،  فمـ يكتؼِ  مف الشعراء حاولوا اف  اً اف ىناؾ عدد إلىذىب  وا 

مف الشعراء ، إما اقتداًء يترسموا ىذا النص ، فقاؿ : )) وقد نحا ىذا النحو عدد 
ما ابتداء ((   ومنو : (ٕ)وا 

 مًا لو حؽ التناوش والفزع ػػػػػػػػػػػكري  يدًا      ا فقدناؾ سػػػلئف كن )) لعمري      
 أمنا عمى كؿ الرزايا مف الجزع   ػػػػػػػػػػػد جر نفعًا فقدنا لؾ إننا      لق       

 وقاؿ آخر : 
 عا ػػػػػػولف لوعتي      لفقدؾ أو الزمف قمبي التفجػػلئف كانت االياـ أط       
 لقد أمنت نفسي المصائب بعده      فأصبحت منيا أمنًا أف أروعا        

  (ٖ)بذكره ((. طالةوىذا النوع وما يضارعو كثير ، كرىنا اإل
ىو التفجع والفقد والموعة واثارة الخوالج  بياتاألفالطابع الغالب عمى ىذه     
عف امور ماضية وذكريات قديمة ، وتدؿ عبارة المتوجسة ية واالحاسيس الذات

الس المج أصحابعمى أف  لتي تتكرر لديوالجريري ) احسف ما قيؿ في الرثاء ( ا
وليس  تاـ فانيـ يقصدوف ذلؾ بوعي أو مقطوعات شعرية أبياتاً حيف يختاروف 

 مجرد اختيار يفتقد لألسس والذائقة النقدية . 
اف الجريري ميتمًا بمسألة الرثاء في صياغة عنوانات مباحثو ، فبعد وقد ك     

 ًا آخرتحت عنواف ) احسف ما قيؿ في الرثاء ( عاد وعقد مبحث اً أف عقد مبحث
(( ، وكأنو يستيدؼ طريؽ استعماؿ تحت عنواف : )) مرثية مف أحسف المراثي 

                                                           

 . ٕٙٓ/ٕ( المصدر نفسو :ٔ)
 . ٕٙٓ/ٕ:  الجميس الصالح الكافي ( ٕ)
 . ٕٙٓ/ٕ: المصدر نفسو  (ٖ)
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ما سيورد ،  إلىحسف ( ، وىذا مف اجؿ جذب انتباه القارئ افعؿ التفضيؿ : )أ
 فيقوؿ : 

 )) حدثني إسحاؽ بف ابراىيـ الوراؽ ، عف األصمعي ، قاؿ :    
 مقابر البصرة فإذا امرأة واقفة عمى قبر ، وىي تندب وتقوؿ :  إلىخرجت 
 ّر عينًا بزائريو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أخبر القبر سائميو          وقػػػػػػػػػػػػى       
 (ٔ) ((مًا          بالجسد المستكف فيو ػػػػػػػػػػػأـ ىؿ تراه أحاط عم       
ىذه المراثي مف أحسف المراثي ))قاؿ القاضي : ،  وذكر القصيدة بتماميا     

وأبمغيا مف القموب ، لمطؼ معانييا ، ورقة حواشييا ، وقرب ألفاظيا وعذوبتيا ، 
بي منظـو تأثيرىا عند إنشادىا ، وسماحة مجارييا وطالوتيا ، وقؿ ما أثر في قم

وكانت لي ابنة لطيفة المحؿ مف قمبي ، نفيسة المنزلة في نفسي ، ذات محاسف 
كثيرة ، وفضائؿ غزيرة ، ورزقت حظًا مف حفظ التالوة واألداب الدينية ، مع عقؿ 
رصيف ونزاىة وديف ، وىبيا اهلل لي بفضمو ونعمتو ، ثـ استأثر بيا بعدلو 

مت لمرب جؿ جاللو قضاءه فييا وعرفت حسف اختياره لي وليا ومشيئتو ، فسم
التي قدمت ذكرىا  بياتاألورضيت بثواب اهلل عوضًا منيا ، وليجت بيذه ... 

فمكثت زمانًا أقطع ليمي ونياري بترجيعيا والترنـ بيا ، وأستشفي بفيض دموعي 
ي مف ورفع عقيرتي بتردادىا ، وإلعجابي بيا رأيت إتباعيا بذكر ما حضرن

بيا في بعض  اآلتيةاالخبار التي تضمنتيا أنسًا مني بإعادتيا ، ولـ أدخؿ بعض 
  (ٕ)إذ كانت قد وقعت إلي مف جيات شتى وطرؽ مختمفة (( .

                                                           

 . ٖٕ٘-ٕٓ٘/ٕالجميس الصالح الكافي واالنيس الناصح الشافي :  (ٔ)
 . ٖٕ٘-ٕٓ٘/ٕ:  نفسوالمصدر  (ٕ)
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يؤكد  (ٔ)ثـ عقد مبحثًا آخر تحت عنواف : )) بعض ما رثى بو البرامكة ((     
ىو رثاء جماعة اىتماـ المجالس بغرض الرثاء والسيما في نوع مخصوص منو و 

 :  او طبقة استأثرت بالسمة في مرحمة زمنية معينة ، فجاء في ىذا المبحث
)) حدثنا محمد بف مزيد ، قاؿ ...ليا مثؿ جعفر بف يحيى ، وصمب بباب      

الحسف رأسو في ناحية وجسده في ناحية ، مرت بو امرأة عمى حمار فاره فوقفت 
ساف فصيح : واهلل لئف صرت اليـو آية الرأس ، فقالت بم إلىعميو ، ثـ نظرت 

 لقد كنت في المكاـر غاية ، ثـ أنشأت تقوؿ : 
 ى يومًا مفارقة الدنيا ػػػػقصارى الفت ػػػػػػػػػػػػػما    بكيت عمى يحيى وأيقنت ان        
 فة في يحيى ػػػػػػػػػونادى منادي لمخميػػػػػػالط جعفرا      ولما رأيت السيؼ خ        
 وؿ ذا نعمى وتعقب ذا بموى ػػػػػػػتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد دولة      وما ىي اال دولة بع        
 غاية سفمى  إلىمؾ ذا ػػػػػف المػػػػػػػػم   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا منازؿ رفعة   اذا نزلت ى        

  (ٕ)ثـ حركت الحمار فكأنيا كانت ريحا لـ تعرؼ (( .
ى ىذا المبحث اف القاضي الجريري قد اىتـ برثاء البرامكة وىذا والمالحظ عم    

عنده ال محاؿ فذكر لنا  واضح مف خالؿ عنوانو ؛ إذ نرى اف المسألة حضرت
 الشعراء .جزءًا مما رثاىـ بو 

طريؽ  وىو كتب المجالس ؛ أصحاببو  خر الذي جاءالالشطر ا اما     
، اي تعميؽ عمييا  إلىيشيروا  ولـفي مجالسيـ اختاروىا أو مراٍث مختارات 

وكأّنيـ بذلؾ يريدوف مف المتمقي أف  ، الغرض ىذااحتوائيا عمى  فاكتفوا ببياف

                                                           

 . ٖ٘ٗ/ٕ( المصدر نفسو : ٔ)
 . ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٕ:  يس الصالح الكافي الجم( ٕ)
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ابي العباس  عند ماجاء ذلؾ ومف يتذّوؽ تمؾ النصوص بطريقتو الخاصة ، 
 . (ٔ)في مجالسو مف مرثيات ثعمب
موقفا  مؤيدا لمجالس كالدينوري المالكيكتب ا أصحابيقؼ بعض  وقد      

ص صمعي في بياف احسف نالتأييد رأي ا إلىفي ذىابو  اكم لو ، نقديا سابقا
   : (ٕ)قوؿ أوس بف حجر الكندي ىو، و رثائي 

 (ٖ) ذريف قد وقعاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الذي تح    ا ػػػػػالنفس اجممي جزع ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايت     
مثؿ الجاحظ  أوردقد و  في المتمقي ، اً تأثير  لوُ  أف  البيت  حظ عمى ىذاالفالم     
 قاؿ: قيؿ ألعرابي ماباؿ المراثي أجود اشعاركـ ؟ )) قاؿ : حيف التصوير ىذا
 .(ٗ) نقوؿ واكبادنا تحترؽ(( ألنا
نيا أل رت اىتمامو ،ثاا التي قد الجريري بعض نصوص الرثاء يورد وقد    

 أخرىوفي مواضع  ، (٘)صدقاءالاخوة كمافي قصة الوا الصداقةتيتيـ بعاطفة 
بيات الا لنا خبار التي تحمؿ بثناياىا الرثاء ويذكرالالجريري الكثير مف ا لنا يذكر

 .       (ٙ) اعميي اً دوف اف يترؾ تعميقالتي اختارىا مف 
 
 
 
 

                                                           

 ٜٕٔ/ٛ،    ٕٛٔ/٘مجالس ثعمب: ينظر : (ٔ)
 ٖ٘/ٜٓٛٔ بيروت ، بيروت دار ، محمديوسؼ نجـ تح: الكندي : ديواف اوس بف حجر (ٕ)
 .ٜٔٗ: الصناعتيف : وينظر ، ٖٗٔ/ٕ العمـ: لمجالسة وجواىرا (ٖ)
 ٕٖٓ/ٕالبياف والتبييف: (ٗ)
 -ٔٙ٘/ٔنيس الناصح الشافي:الالجميس الصالح الكافي وا(٘)
 ٘ٛ-ٕٛ-ٖ ٜٕ٘-ٜٕٗ،ٖٕ٘-ٕ:نفسو  ينظر: (ٙ)
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 الوصفرابعا : 
 الوصؼ مف االغراض الشعرية التي اىتمت بيا كتب المجالس ، وُيعرؼ بأنو    

، كذلؾ يرى  (ٔ) (( راجع اليو - اقمو الا  - والشعر ، اغراض الشعر حدأ))  :
 .(ٕ) أبمغ الوصؼ ىو ما قمب السمع بصرًا ((ابف رشيؽ القيرواني أف  )) 

ومف عناية كتب المجالس بغرض الوصؼ انيـ وقفوا عنده كثيرًا ، وجاؤا     
حيواف ومنيا ما بأمثمة شعرية مختمفة منيا ما يصؼ الطبيعة ومنيا ما يصؼ ال

 يصؼ الناس وغير ذلؾ .
غرض الوصؼ في مجالسو بالتعميؽ عمى ويتمّثؿ عمؿ ثعمب في تناولو     

عّبرًا عما ورد في ، فجاء عممُو مُ بعض النصوص الشعرية التي ذكرىا في كتابو 
يقوـ بدور الُموّضح لممقصود مف ذلؾ الوصؼ مف وصؼ ، فكاف  بياتاألىذه 

 : فعؿ ببيانو لممراد مف بيت الشاعرىنا أو ىناؾ ، كما 
 ويب غيرؾ بالعناؽي ػػػػػػػػػػوما ى ي عناقًا    ػػػػػػػػػػاـ راحمتػػػػحسبت ُبغ       
 (ٖ)اؽ ػػػػػػػػؾ عف قريٍب     لعاقؾ عف دعاء الذئب عػػػػػػػػػػػػػػفإني لو رميت       

: )) يصؼ ذئبًا أراد  ثـ  عمؽ ابو العباس ثعمب عمى ىذيف البيتيف بقولو       
 . (ٗ) أف يثب عمى ناقتو ((

                                                           

 .ٗٗٗمصطمحات النقدالعربي القديـ  معجـ وينظر :،   ٜٕٗ/ٕلعمدة ا (ٔ)
 ٜٕ٘/ٕ العمدة (ٕ)
 ٜٔٔ( البيتاف لذي الخرؽ الطيوي  ، ينظر : المؤتمؼ والمختمؼ   ٖ
  ٕٚٔ/٘،  ٗٚ/ٕ وينظر مثااًل اخر :   ٗ٘ٔ/ٗ،   ٔٙ/ٕ( مجالس ثعمب  ٗ
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ي حد ما عمى ما سار عميو ثعمب ف إلىويبدو اف الزجاجي قد سار        
 المقصود مف النصوص الوصفيةلتوضح  مجالسو ، فجاءت تعميقاتُو في األغمب

  كما فعؿ عندما بّيف المقصود في وصؼ الشاعر بقولو :، 
 (ٔ)ء تقصعيا     بيض المالغيـ أمثاؿ الخواتيـ تكاد اذانيا في الما      

لما وردت الماء انغمست )) اف الفرزدؽ يصؼ حميرًا تشرب ... ي : فقاؿ الزجاج
 . (ٕ) جحافميا في الماء حتى كاد الماء يبمغ آذانيا ((

فكاف نقمو وتعميقو عمى االلفاظ الواردة ، ثعمب  بدأهُ  ساَر عمى مافالزجاجي     
في وصؼ الشعراء الذيف وقعت اعينيـ عمى الحيوانات والطبيعة  تبعًا ما يرد

 . (ٖ)فأجادوا في وصفيا
 إلىوقد خطا الجريري خطوة جديدة عمى صعيد فف الوصؼ اذ انو عمد    

 وضع عناويف خاصة تتناوؿ ىذا الفف وىي :
، جاء فييا بشعر لشعراء أجادوا في  وصؼ اليوىمف الشعر في  أبيات_ 

 .  (ٗ) مف الحبوصؼ ما قاسوه 
، اختارىا الجريري تضمنت وصفًا شعريًا  في وصؼ االحمؽمف الشعر  أبيات_ 

ط مف ػػػػػػػػػػػػلصفة الحمؽ عند بعض االشخاص وكيؼ اجاد الشعراء ىذا النم
 .(٘) الوصؼ

                                                           

  ٚٗٚ( ديواف الفرزدؽ   ٔ
  ٕٚ( مجالس العمماء   ٕ
 ٙٛ،  ٜٚ، ينظر : نفسو   خرى( ومف االمثمة األ ٖ
  ٕٙٔ/ٕ( ينظر : الجميس الصالح الكافي  ٗ
  ٕٖ/ٖ( ينظر : نفسو  ٘
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، حيث ُعرفت نزعة لدى بعض  وصؼ دعوة المظمـومف الشعر في  أبيات_ 
جابتو ، فاعتمد ىذا الشعر عمى مجموعة الشعراء لوصؼ دعاء المظمـو واست

 . (ٔ) معينة مف االلفاظ التي تدؿ عمى معنى الظمـ ونصرة المظمـو
الشعرية التي  بياتاأل، وىي مجموعة مف  في وصؼ الثرياقيؿ _ احسف بيت 

 . (ٕ)  ذكرىا المؤلؼ في احسف بيت اختارتو العرب في وصؼ الثريا
، ووصؼ الماء نمٌط شعري  اءفي وصؼ الممف الشعر _ احسف ما قيؿ 

 . (ٖ)معروؼ عند الشعراء ، ذكره الجريري في جممة ما ذكر مف غرض الوصؼ 
وغير ذلؾ مف االمثمة في شعر الوصؼ ، ولعؿ في ذلؾ داللة واضحة عمى     

 .اتجاه الجريري وتعاممو مع ىذا الفف 
 لىإأما القرطبي فتناوؿ الوصؼ في مجالسو إال اف عممو كاف أميؿ    

ومف ذلؾ ما عقده في باب ،  الشعرية إلىالنصوص النثرية في الوصؼ منيا 
 .  (ٗ) اطمؽ عميو : )باب قوليـ في وصؼ العيش وما تتمناُه النفس(

ب المجالس ، واىتـّ بو ومف خالؿ ما تقّدـ ، يتبّيف أف الوصؼ أثار عناية كت    
شارحيف وموضحيف ما يا فأكثروا مف أمثمتو وتركوا لنا تعميقات حولو أصحاب

غمض مف ألفاظو ومعانيو ، كما فعؿ ثعمب في مجالسو ، وتابعو الزجاجي عمى 
ذلؾ ، كذلؾ تناولت المجالس بعض األنماط المعروفة في ىذا الغرض عمى شكؿ 

                                                           

  ٜٗ/ٖ( ينظر : نفسو  ٔ
  ٖٜٔ/ٖ( ينظر : الجميس الصالح الكافي  ٕ
 ( ينظر : نفسو   ٖ
ومف الموضوعات التي تناوليا في ىذا الباب :  ٕٛٔ_ٚٔٔ/ٔ: بيجة المجالس  ( ينظر ٗ

وصؼ ابو ميدية االعرابي قومًا ، وصؼ بعض الحكماء اليوى ، وصؼ أعرابي النساء ، 
 وصؼ شاعر لبرذوف ، وصؼ الحسف البصري الدنيا .
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النثر وعدـ االكتفاء بالشعر كما  إلىأبواب مصنفة كما فعؿ الجريري ، او االتجاه 
 ىو عند القرطبي .

 
 

 الغزل: خامسًا 
، وف الشعر واغراضو التي ُعني بيا الشعراء العرب قديمًا نالغزؿ مف ف    

 ، ألف المتغزؿ يرقؽ الفاظو حتى يستميؿ بيا القموب ، مف الرقة واشتقاقو ))
 .(ٔ)  ))ويعدىا لمرسائؿ والوسائؿ بيف المحب والمحبوب

وسيـ كتب المجالس مف ىذا الغرض الشعري حيث حفمت در  ولـ تخؿُ      
وضمنوىا  أبياتاً االدبية بانشاده وذكر أمثمتو عمى لساف الشعراء الذي اختاروا ليـ 

مجالسيـ ، فيذا ابو العباس ثعمب بدأ بذكر مختارات منيا ، حتى ازدىرت عند 
الجريري ، فموعة قيس بف ذريح عند طالقو لمبنى ذكرىا ثعمب كاممة ، ثـ انشد 

 مف شعر قيس ، منيا : أبياتاً 
 (ٕ)اػػػػػػػػس ُترابػػػػـ المػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػوال انػػػػػػػػػول   ؾ يا ُلبينى    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابػػػػػسُّ تػػػػػأم         

 وقولو :
 اني الُمخّمؽػػػػػػػػة اليمػػػػػػربعًا كحاشي مو وال أزؿ ارى ليا     ػػػكيؼ الس         

  (ٖ)ـ المنطؽػػػػػػػريرة     كالشمِس إذ طمعت رخيربعًا لواضحة الجبيف غ         

                                                           

مصطمحات النقد ، ومعجـ  ٓٔٔ، ابف قيـ عمـو القرآف وعمـ البياف  إلىالفوائد المشوؽ (  ٔ
 ٖٖٓالعربي القديـ 

 ٕٚٗ/ٙ( ينظر : مجالس ثعمب  ٕ
 ٖٕٛ/ٙ( ينظر : مجالس ثعمب  ٖ
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الغزلية فيضع ليا عنوانًا مف غير  بياتاألوكاف الجريري احيانًا يحّس برقة     
 : بياتاألاف يعمؽ عمى النص الغزلي نفسو ، كما وقؼ عند ىذا 

 دريػػػػػػػػػػػػػػػػػػفييج احزاف الفؤاد وما ي   وداٍع دعا إذ عف بالخيؼ مف منى          
 ا باسـ ليمى غيرىا فكأنما     أطار بميمى طائرًا كاف في صدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدع       

عف شاعرية وحس مرىؼ )عندما يسمع المحب اسـ فقد وضع ليا عنوانًا ينُـّ        
وىو واف لـ يكف قد عمؽ عمى ىذا النص فقد ترؾ أثرًا واضحًا بوضعو  (ٔ) حبيبتو(

 ليذا العنواف .
 وىي  (ٕ) تحت عنواف :))غزؿ لياروف الرشيد(( ذكرىا أخرىغزلية  أبياتوفي    
 : (ٖ)قولو

 تركت  ابقت وما كؿ العذاب فما     ي بماقدرت ػػػػػػػػػػاف التي عذبت نفس      
 ي فمما رأتني باكيا ضحكت ػػػػػػعن     ا ػػػػػػػاستعبرت جزعمازحتيا فبكت و       
 حتى اذامارأتني ضاحكا فبكت     يا ػفعدت أضحؾ مسرورا بضحكت      
 يا بركت وص فمما حثّ ػػػػػػػػقم اً يوم      يا ػػػػػػػػت براكبفي كما خبّ التبغي خ      
ويريد ،عمى الرغـ مف بيات تدؿ عمى لوعة الحبيب اتجاه مف يحب الفيذه ا      

 . اف الجريري لـ يذكر ليا اي تعميؽ ،اكتفى بذكر العنواف فقط
كتبيا ىاروف الرشيد لجارية لو كاف يحبيا وكانت  بيات ))الوقيؿ اف ىذه ا     

فذكرىا في  كثر مف شخص ،أفقد رجحيا  بيات ،الوألىمية ىذه ا ، (ٗ) (( تبغضو
   :فجاء فييا ،  (ٔ) بف اياس((ال))اولعمو  عنواف اخر :

                                                           

   ٕٖٗ/ٕ( ينظر :الجميس الصالح الكافي  ٔ
 ٚٗٔ/ٖ نفسو(  ٕ
 ٚٗٔ/ٖنفسو (  ٖ
 ٚٗٔ/ٖنفسو (  ٗ
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 ممموكة ممكت مف بعد ماممكت       ي عجبا ػػػػػػأليس مف عجب بؿ زادن      
 ذاب فماابقت وماتركت ػػػكؿ الع       يا ػػػػػػي في مودتػػػػػػػػػػػػػىي التي عذبتن      
 ؿ انو اشترى:المف خ وىذا ،بف اياس الوالجريري يزعـ انيا يمكف اف تكوف      

وعشقيا ،فأعرضت بوجييا عنو  نية فيوييا وكاف مستيترا بحبيا))جارية مغ
 . بياتاليقوؿ عنيا ىذه ا فأنشأ ،  (ٕ) ((يوماً 
فجاء  ، (ٖ) رلشاعر اخبيات قد تكوف الويقوؿ بأف ىذه ا ويشير الجريري    

  :فييا
 فماابقت وماتركت ذاب ػػػػػػػػؿ العػػػػػػػك        يا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػىي التي عذبتني في مودت     
 ا رأتني باكيا ضحكت ػػػػػػػػػػي فممػػػػػػػعن       ا ػػػػػػػػػػػػػػعاتبتيا فبكت واستعبرت اسف     
 فاستعبرت اذ رأتني ضاحكا فبكت         فظمت اضحؾ مسرورا لضحكتيا      
 قموص فمما حثيا بركت ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوم         ياػػػػػػػػػفي كما خبت براكبالتبغي خ     
 وـ عسر فمما رفتيا ىمكت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي         رىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأنيا درة قد كنت اذخ     
وانما كاف  فينا لـ يحس بجماليتيا فقط ، ، أخرى أبياتاً وذكر لنا الجريري      
قاؿ  ،(ٗ) (( ميؿ ألبي حيةا تحت عنواف:))غزؿ جفوضعي انيا جميمة ، اً متيقن
 : (٘)فيو

 سقوط حصى المرجاف مف سمؾ ناظـ      اديث لمفتى ػػػػػػػػػػحالاذاىف ساقطف ا     
                                                                                                                                                               

   ٚٗٔ/ٖ( ينظر :الجميس الصالح الكافي  ٔ
   ٚٗٔ/ٖ الجميس الصالح الكافي( ينظر : ٕ
   ٛٗٔ/ٖنفسو ظر :( ين ٖ
   ٖٖٙ_ٖٖ٘/ٖنفسو ( ينظر : ٗ
 ، مجمة المورد ،ٕ٘ٔ-ٖٔٔ رحيـ صخي التويمي : تح اف ابي حية النميري:ديو  ( ينظر : ٘
 ٖٗٗ/ٔ امالي المرتضى: وينظر: ، ٙٛ-ٜ٘ٚٔ-ٔع ، ٗمج
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 اـز ػػػػػػػػػرى في الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالدما مائرا ا     رى ػػػت الوب فػػػػػػػػػػػػػػػػرميف فأنفذف القم     
 اـرػػػػػػػػػػػور البيت ذات المحػػػػػػػػػػػػػتبمى وست     احبكـ  الوف اف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوخبرؾ الواش     

 ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقالع العالػػػػػػػػػػػػػػابت العزاء بنا ا     د الذي تحسبينو ػػػػػػػػػػػػػالص اصد وما     
 ائـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ النمػػػػػػػػػػػىالـ اؼ ػػػػػػػػػػػػػوبك      بنا ةػػػػيمنماف تشيع  حياء وبقيا     
 ويروى :    
 ايا واضحات المباسـ ػػػػػػػػػػػػكغر الثن     ف وبيت اهلل ماطؿ مسمما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولك     
 (ٔ)سالـ مى الحي جاني مثمو غيرع    وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميف جنيتػػػػػػػا لو تعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف دم     
اضافة  فأكتفى بالعنواف فقط ، ، ولـ يترؾ عمييا تعميؽ ، فيذه ايضا ذكرت     

فتمطؼ  )) فيقوؿ القاضي الجرجاني: الغرض ، لمطافة التي احتوت ىذا
، وىو ما  حساسالورقة ا بد مف حضور المطافة ،الفعند الغزؿ  ،(ٕ)اذاتغزلت((

باب معنى  )) :القرطبي وفي الباب الذي سماه لسابقة ا بياتاألظير جميًا في 
تناوؿ فيو احاديث واقواؿ الرسوؿ )صمى  اذ ؛ (ٖ) (( عشؽ النساء واليوى فييف

 كتبفكاف مف ضمف ماذكره انو:) والشعراء، والحكماء، والخمفاء، اهلل عميو والو(،
  فقاؿ: ، (الخيزراف وىو بمكة إلىالميدي 

 رور ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكـ يتـ الس اّلليس ا         ؿ السرور ولكفػػػػػػػػػفي افض نحف      
 ور ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانكـ غبتـ ونحف حض       أىؿ ودي  ف فيو ياػػػػػػػػػػػػنح عيب ما     
 اف تطيروا مع الرياح فطيروا         بؿ اف قدرتـ ر ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمسيا فأجدو      

                                                           

   ٙٛ الجميس الصالح الكافي ( ينظر : ٔ
  ٕٗالوساطة (  ٕ
   ٚٔٛ/ٔبيجة المجالس  ( ينظر : ٖ



 الفصل الثالث    :      مكونات  الدرس األدبي في كتب المجالس
 

 131 

فالقرطبي  نصطمح عميو بالمكاتبات الغزلية ، كف ادراجو ضمف مافيذا يم     
 ىتمامو بيذاال وىذا تبعاً  ، غزلية ايضاً  أبياتبيات مع جوابيا بالذكر ىذه ا
  فأجابتو وقالت: فيقوؿ ، الغرض ،

 ير ػػػػمنا نطػػػػػػػػػػػدنا ومافعػػػػػػػػػؽ فك       و ػػػػػػػػػػالذي وصفت مف الش أتانا قد      
 ـ ماقد يجف الضمير ػػػػػػػػػػف اليك         ؤديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يػػػػاح كػػػػػػليت أف الري      
 ( ٔ) رورػداـ ذاؾ السػػػػػرور فػػػػػػفي س       دي ػػػػػػػػػػة فاف كنت بعػػػػػػػػػلـ أزؿ صب      

 و: حنؼ جاء فيالبيات التي اوردىا بيت لمعباس بف االمف او      
 (ٕ)الحبيب بعيدا حيف أنصرؼ  إلى      مكو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى الطريؽ قريبا حيف أس     
في معنى بيت عباس ، لنفسو  اسـ محمد بف نصر الكاتبالقي بالثـ ينشد      

 جاء فييا:
 ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانش الف الػػػػػػػػػػػػػػػع كسػػػػػػػػػػػػػػػػوارج         ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطا اذا زرتكػػػػػػػػػػػػػػػػر نشيػػػػػػػػأم     

 (ٖ)ـ مفرطػػػػػػػػػػػػػػػػوى لكػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولك         دنيػػير المطية ماكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس     
المجالس بغرض  أصحابفيذه النصوص الشعرية دّلت عمى عناية واىتماـ      

 الغزؿ ، لذلؾ تنوعت أمثمتيـ وحظيت بعناويف مستقمة في كتبيـ .
 
 
 
 
 

                                                           

 ٖٚٓ/ٔومحاضرات األدباء  ٕٔٛ/ٔنفسو ( ينظر : ٔ
   ٜٔٛ/ٔبيجة المجالس  ( ينظر : ٕ
  ٕٓٛ/ٔنفسو ( ينظر : ٖ
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 الفنون النثرية المبحث الثاني :
 أواًل : الخطابة

، وُتعّرؼ عمى ب تعد الخطابة مف الفنوف النثرية القديمة التي عرفيا العر      
قناعو واستمالتو ((  (ٔ)أنيا )) فف مشافية الجميور وا 
ثير في الجميور ، وىذا ما لـ حيث يكوف األساس فييا التخاطب واالقناع والتأ

منو كتب المجالس كونيا معنية بالدرس األدبي في شقيو الشعري والنثري ،  تخؿُ 
الكثير مف الخطب وعمى رأسيا الخطب الدينية والسياسية ، ومف ىنا فأوردوا لنا 

طب ىذا الفف االدبي ، فكانت الخ إلى ـفقد وجو كّتاب المجالس عنايتيـ واىتمامي
التي يذكرونيا مكتممة العناصر ، سواء كانت اقناعية عقمية او امتاعية وجدانية ، 

مقومات أو أجزاء ىي : المقدمة او االفتتاح ،  ةفكانت بنيتيا متشكمة عمى ثالث
 والعرض او الموضوع ، والخاتمة .

المجالس مف خالؿ أمور ثالثة ، ويمكف تناوؿ الخطب التي وردت في كتب      
المواقؼ الخطابية او خطب مف ارتج عميو ، ويتعمؽ  إيرادبيتعمؽ االوؿ منيا 

الخطبة في المجالس مف دوف التعميؽ عمييا وىي خطب مستوفية  إيرادالثاني ب
المجالس بشرح  أصحابلعناصرىا ، اما االمر الثالث فيتعمؽ بقياـ بعض 

يرادالخطب و   يا وما جاء فييا مف الغريب .معاني ألفاظ ا 
                                                           

 ٘ـ : ٕٕٓٓ( فف الخطابة ، أحمد محمد الحوفي ، دار نيضة مصر ، القاىرة  ٔ
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: )باب مف خطب فأرُتج   فقد أورد بابًا خاصًا بعنواف، القرطبي  ونبدأ مف    
 ، ومف النماذج التي ذكرىا مصداقًا ليذا الباب ما أورد بقولو : (ٔ) عميو(
)) خطب رجؿ مف األزد أقامو زياد لمخطبة عمى منبر البصرة ، فمما رقى      

، ارتج عميو ، فقاؿ : قد واهلل ىمت اال احضر اليـو ، الحمد هلل ، المنبر ، وقاؿ 
فقالت لي امرأتي : نشدتؾ اهلل اف تركت الجمعة وفضميا ، فأطعتيا ، فوقفت ىذا 
الموقؼ ، فاشيدوا انيا طالؽ ، فقالوا لو : انزؿ قبحؾ اهلل ، وُأنزؿ انزااًل عنيفًا ... 

 : (ٕ)(( ثـ ذكر قوؿ الشاعر
 ثؿ ما قاؿ وازعُ ػػػػػػػػطبة        وما رغبتي في مػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرني أاّل أقـو لخوما ض     

ب المكتممة العناصر والشروط فكاف ليا النصيب االوفر في كتب أما الخط     
،  المجالس وقد تنوعت وتعددت وتكاممت مف حيث المقدمة والعرض والخاتمة

، ومف امثمة  والنصوص الشعرية بعض النصوص القرآنيةوجاءت محتوية عمى 
ذلؾ ما جاء في كتاب المجالسة وجواىر العمـ مف ذكر لخطبة المأموف في العيد 

 . (ٖ)وغيرىا مف الخطب
فيي األساس والعمود الذي تقوـ عميو ، فال  أما موضوع الخطبة وعرضيا ،    
التي تنطوي وتتناوؿ موضوعًا واحدًا متسمساًل في الفكرة  أف يكوف فيو ترابط بد  

المجالس ىذا الشرط  أصحاب، وقد استوفت الخطب التي ذكرىا  (ٗ)عمييا الخطبة
وال سيما في الموضوعات الدينية كونيا اكثر الموضوعات ورودًا في خطب 

 ، ومنيا :المجالس 
                                                           

 ٛٚ-ٖٚ/ٔ( بيجة المجالس    ٔ
 ٕٓٛ/ٕ( البياف والتبييف  ٕ
   ٗٓٔ_ٓٓٔ/ٕٔ( ينظر : المجالسة وجواىر العمـ  ٖ
 ٕٚٔ_ٕ٘ٔ( ينظر : فف الخطابة :   ٗ
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والتنّجز لوعده ، )) أوصيكـ عباد اهلل بتقوى اهلل وحده ، والعمؿ لما عنده ،      
، فإنو ال يسمـ إال مف اتقاه ورجاه ، وعمؿ لو وأرضاه ، فاتقوا اهلل والخوؼ لوعيده 

ا ما يبقى لكـ بما يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزوؿ عباد اهلل ، وبادروا اجالكـ بأعمالكـ ، وابتاعو 
 .(ٔ)((عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ ...

فموضوع ىذه الخطبة واحد ، لكف صاحب الكتاب لـ يعمؽ عمى ذلؾ واكتفى      
يرادطبة و ختيار الخبا  ىا في مجالسو لغرض .ا 

أما خاتمة الخطبة فقد ذكرت كتب المجالس بشتى انواعيا ، كالختاـ بأيات      
، أو ختـ الخطبة  (ٕ)مف القراف الكريـ كما في خطبة المنصور في يـو عرفة

 .(ٗ)، أو يكوف ختاميا بالسالـ (ٖ)باالستغفار كما في ذكرىـ لخطبة يزيد بف الوليد
ىا إيرادالمجالس عمى ىذه الخطب وانما اكتفوا ب أصحاب وكذلؾ لـ يعمؽ    

 وتضمينيا في مجالسيـ .
يو بياف االلفاظ كتب المجالس ف أصحابالذي وقؼ عندُه  االمر الثالثأما     

ر في ، وذلؾ العتمادىـ عمى الوضوح ، كما م الغريبة التي وردت في الخطب
يبينوف  ااف الغامض وعدـ التكمؼ والتوعُّر ، فراحو ، وبي امثمة مف الخطب السابقة

ما وجدوه غريبا غامضا ، فيذا مقياس مف مقاييسيـ التي اعتمدوىا في مؤلفاتيـ 
، ففي خطبة يزيد بف الوليد االموي بعد عزلو البف عمو وردت مفردات غريبة ، 

ركـ في شرحيا وايضاح غريبيا ومنيا قاؿ : )) وال ُأجمّ  إلىفذىب كاتب المجالس 

                                                           

 ٕٓٔ/ٕٔ( المجالسة وجواىر العمـ    ٔ
 ٕٕٕ_ٕٕٔ/ٖ( ينظر : الجميس الصالح الكافي  ٕ
 ٖٜٕ/ٕ( ينظر : نفسو  ٖ
 ٓٗ/ٗوالجميس الصالح الكافي   ٗٚ_ٖٚ/ٕ( ينظر : المجالسة وجواىر العمـ   ٗ
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الثغر  إلىفقاؿ : القاضي مبينًا معنى التجمير : )) اف يبعث الرجؿ  (ٔ) نفوركـ ((
وطنو ... والعدؿ ال يجمر الجند في  إلىاىمو ، وُيرد  إلىثـ يترؾ فيو فال يقفؿ 

البعث ، واف يعقب بينيـ في كؿ ستة اشير فيما يختاره ... ويتحرى في ىذا 
وتحصيف الثغور ، وحفظ في سياسة الرعية ، الباب مف التدبير ما ىو ابمغ 

معناه ما وصفنا ، والتجمير  البيضة ، وحماية الحوزة ... فالتجمير في ىذا الخبر
 : حضور الجمار بمنى ورمييا ، كما قاؿ الشاعر:

 ج أفتف  ذا ىوى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ناظر      وال كميالي الحػػػػػػػػػػػفمـ أَر كالتجمير منظ       
 . (ٕ) والتجمير : مصدر جّمرت النخمة إذا نزعت ُجمارىا ((

فالخطب غالبًا ما تكوف فييا بعض المفردات التي يصعب عمى المتمقي      
كتب المجالس قد سعوا  أصحابفيميا اال بعد االيضاح والتدقيؽ ، وال غرو اف 

 . (ٖ)ايضاحيا وبيانيا إلى
 

 الحكايات:  ثانياً 
)) تراكـ لمجموعة  : عّرؼ بأنوُ لس بالحكايات ، فالحكاية تُ احفمت كتب المج     

أو ىي ))سوؽ واقعة أو وقائع حقيقية أو خيالية ،  (ٗ) مف االخبار المتصمة ((
  (٘) اليمتـز فييا الحاكي قواعد الفف الدقيقة بؿ يرسـ الكالـ كما يواتيو طبعو ((

                                                           

 ٜٕٗ_ٖٜٕ/ٕ( الجميس الصالح الكافي   ٔ
 ٜٕٗ_ٖٜٕ/ٕ: الجميس الصالح الكافي  ( ينظر  ٕ
 ٔٙ_ٓٙ/ٗ( ينظر : نفسو   ٖ
الكالـ والخبر ، مقدمة لمسرد العربي ، سعيد يقطيف ، المركز الثقافي العربي ، المغرب (  ٗ

  ٜ٘ٔ ـ: ٜٜٚٔ
  ٓٓٔ_ٜٜ( دراسات في القصة والمسرح ، محمد تيمور ، المطبعة النموذجية   ٘
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اإلخبار او الحكي او  الحكايات في كتب المجالس غالبًا بمصطمحاتوتبدأ      
الحديث ، كما في )) أخبرنا محمد بف الحسف ، قاؿ وحدثنا ابو العباس ، حدثنا 

 . (ٔ) عمر بف شبة ، قاؿ : حدثني ابو سعيد الثعمبي : ... ((
ذا خرجت        الحكايات مف واقعيتيا التي ويستمر حديثو عف الحكاية ، وا 

احب المجمس يعبر عنيا بالفعؿ الخرافة او الخياؿ نجد ص إلىجاءت عمييا 
فيذا بديؿ عف كؿ المصطمحات االخبارية التي يأتي بيا الخبر وىذا دليؿ )زعـ( 

 . (ٕ)عمى عدـ صحة الحكاية
ومف خالؿ عرض الحكايات واالخبار التاريخية التي ُذكرت في كتب      

رتكز المجالس نجد الطابع االدبي والسردي المميز في بناء ىذه السرديات وما ا
 عميو مف عناصر االقناع والتشويؽ .

تتبادؿ فيو الحد الذي  إلىوتتداخؿ االخبار مع الحكايات في المجالس     
المصطمحات فيعبروف احيانًا بمفظ )حكاية( عف الخبر ، أو يستخدموف الفعؿ 
)حكى( ويقصدوف الخبر ، كما في )حكاية عف القاضي العوفي ، وكاف طويؿ 

عبد أو )حكاية غريبة عف توسط عمر بف  (ٗ) كاية شيرة قاضي(أو )ح (ٖ) المحية(
 ، وفي كؿ ىذه االمثمة يييمف الخبر . (٘) العزيز لدى يزيد بف الميمب(

                                                           

 ٜٚ٘،  ٘ٔٗ،  ٕٕٕ،  ٕٕٔ،  ٛٛ/ٔوينظر :   ٕٗ/ٔ( مجالس ثعمب  ٔ
 ٗٗٔ/ٗ،  ٕٚٔ/ٖ،  ٕٙ/ٔ( ينظر : مجالس ثعمب  ٕ
  ٜٛٗ/ٔ( ينظر : الجميس الصالح الكافي  ٖ
  ٜٕٚ/ٕ( ينظر: نفسو  ٗ
  ٖٗ٘/ٖ( ينظر : نفسو  ٘
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المجالس ولـ يعمقوا عمييا : ما ذكرُه  أصحابومف الحكايات التي اوردىا         
(بعضيـ تحت عنواف )قصة( مثؿ حكاية عجيبة في )البراعة في عمـ الن  (ٔ) جـو

، أو يعمؽ عمييا ، مثؿ حكاية )بأي شيء استحؽ سعيد بف عبد الرحمف توليو 
 ، فقد بينيا الجريري ووضح ما جاء فييا قائاًل : (ٕ) القضاء(

)) قوؿ سعيد في ىذا الخبر انو طمؽ واحدة وبقيت معو عمى اثنتيف وانو يزيد    
ليـ ، ألف مطمؽ أمرأتو في ميرىا عشرة دراىـ مف كالـ الحمقى العامة وجييا 

المدخوؿ بيا واحدة اف راجعيا في عدتيا فال مير عميو ليا ... وفي حمؿ سعيد 
نفسو في ىذه القصة عمى الكذب وخاصة في الرؤيا واطالع الخادـ عمى قبيح ما 

 . (ٖ) ، وجعمو مكافأة عمى كفالتو بو ... (( ذبو فيما حكاه وكاتاه ، 
 ذكرىا ضاح ما اوردوه مف حكايات وليسلس بايالمجا أصحابفكاف اىتماـ     
التي تدور احداثيا  (ٗ) ، وكذلؾ في حكاية )جحدر المص والحجاج واالسد( فقط

حوؿ جحدر المص وتغمبو عمى االسد ، فجاء القاضي وشرح األلفاظ الغريبة في 
 الحكاية وعمؽ عمييا :

براثف مخالب مسدؼ : مظمـ مف الُسدفة ، والرسؼ : مشي مقيد ، وال ))    
االسد ، والشبا والشباة : حد االسنة ، قاؿ ابو بكر : البرقاء التي فييا سواد 

 . (٘) وبياض((

                                                           

  ٙٔٔ_٘ٔٔ/ٕ( ينظر : نفسو  ٔ
  ٙٛٗ/ٔ الجميس الصالح الكافي( ينظر :  ٕ
  ٜٛٗ_ٛٛٗ/ٔ( نفسو  ٖ
  ٜٓ_ٚٛ/ٖو ( ينظر : نفس ٗ
  ٜٓ/ٔ نفسو (  ٘
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وقد اورد القاضي في مجالسو حكاية تحت عنواف : )قصة خيالية عف احتياؿ     
، وىي  (ٔ) معاوية لتخميؽ زوج ابف عامر ليتزوج ىو منيا وما نجـ عف ذلؾ (

مف عنوانيا انيا خيالية او ذات طابع خيالي ، وكذلؾ  حكاية طويمة ويتضح
وتدور حوؿ احداث واقعية وتاريخية ،  (ٕ) قاليا )عبد اهلل بف طاىر( أبياتحكاية 

وتدور احداثيا حوؿ ثالثة شخصيات  (ٖ) وحكاية )مما كاف يرد عمى القضاة(
ستشياد شخصيات ثانوية واال إلىاضافة  رئيسية )العمة وابنة األخ وزوج العمة(

بالقراف الكريـ والطابع االجتماعي والديني المميز ليذه الحكاية ، ولمقاضي 
 الجريري تعميؽ عمييا فقاؿ :

)) اف زوج العمة لـ يكف لو اف يتزوج ابنة اخييا وىي في حبالو ... وقد    
رويت لنا ىذه القصة عف طريؽ اخر وفييا مخالفة ليذه الرواية في السند والمتف 

 . (ٗ) وانا ذاكرىا ليستوفي الناظر ىذيف االمريف جميعًا بمشيئة اهلل ((معًا ، 
 الحكاية بروايتيا الثانية ، يذكر القاضي تعميقًا اخر جاء فيو : إيرادوبعد    
)) وقصة الخبر كقصة المقدـ لو في انو ال يحؿ الجمع بيف المرأة وعمتيا     

)) ... (٘) . 
خبارا وحكايات متنوعة في موضوعاتيا فمنيا المجالس ا أصحابلقد ذكر       

الدينية ومنيا االجتماعية ، ومنيا ما كانت تخص شخصًا او اشخاصًا بعينيـ ، 
 . (ٔ)ت تخص جماعة او مجوعة مف الناسومنيا ما كان

                                                           

  ٜٕٔ_ٕٗٛ/ٖ( ينظر : نفسو  ٔ
  ٖٗٛ_ٖٖٛ/ٔ الجميس الصالح الكافي( ينظر :  ٕ
  ٗٛٗ_ٓٛٗ/ٔ( ينظر : نفسو  ٖ
 ٔٛٗ/ٔ( نفسو  ٗ
 ٗٛٗ/ٔ( نفسو  ٘
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 ثالثًا : المكاتبات والرسائل
وىي  ، (ٕ)وىي مف الفنوف النثرية القديمة التي عرفيا العرب في وقت مبكر    

ُتعّرؼ الرسائؿ والمكاتبات بأنيا )) ، و  (ٖ)مف أشرؼ الصنائع وأرفعيا عند العرب
قطعة مف النثر الفني تطوؿ وتقصر تبعًا لمشيئة الكاتب  وغرضو واسموبو ، وقد 
يتخمميا الشعر اذا رأى لذلؾ سببًا ، وقد يكوف ىذا الشعر مف نظمو ، أو مما 

رشيؽ ، ابتيا بعبارة بميغة واسموب حسف ُيستشيد بو مف شعر غيره ، وتكوف كت
 . (ٗ) وألفاظ منتقاة ومعاٍف طريفة((

الدرس األدبي في كتب المجالس مف الرسائؿ والمكاتبات التي  ولـ يخؿُ     
ىذه الكتب واستشيدوا بيا في مواضع مختمفة ، ويدؿ اختيارىـ  أصحابأوردىا 

لنثري ، اال اننا النجد ليـ لرسائؿ ومكاتبات بعينيا عمى اىتماميـ بيذا الفف ا
ف اكثروا مف االستشياد والرواية في  تعميقًا نقديًا حوؿ ىذه الرسائؿ اال نادرًا ، وا 

 مختمؼ انواع الرسائؿ .
 سممة بف مالؾ السممي التي كتب فييا : إلىومف ذلؾ رسالة النبي )ص(     

                                                                                                                                                               

  ٕٔٛ_ٜٕٗ( ينظر : الجميس الصالح   ٔ
د.ت:  ، القاىرة ، ٓٔ( ينظر : العصر الجاىمي ، شوقي ضيؼ ، دار المعارؼ ، ط ٕ

ٖٜٛ 
  ٖٓ/ٔ( ينظر : صبح األعشى في صناعة اإلنشا ، القمقشندي  ٖ
، بيروت ٕ( األدب العربي في االندلس ، عبد العزيز عتيؽ ، دار النيضة العربية ، ط ٗ

  ٛٗٗـ: ٜٙٚٔ
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ص( سممة بف )) بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ، ىذا ما اعطى محمد رسوؿ اهلل )   
ذات االساود ، ومف حاقو فيو مبطؿ ، وحقو  إلىمالؾ ، اعطاه ما بيف الحناظؿ 

 . (ٔ) حؽ ((
كممة رسالة وىي كممة )مكاتبة( ، وقد دؿ ىذا المفظ عمى  وقد جاء مرادؼ    

النص المكتوب الذي يرسمو  إلىالرسائؿ في اغمب كتب المجالس ، وفيو اشارة 
شخص مف الناس ، وىذا ما جاء في الرسالة  إلى صاحب الرسالة وىو الكاتب

وجواب مرواف مرواف عندما اراد البيعة ليزيد  إلىمعاوية  الجوابية التي ارسميا
 . (ٕ)عمييا
ابي موسى االشعري فقاؿ : )) بمغني  إلىوكذلؾ في كتاب عمر بف الخطاب     

 . (ٖ)ؿ الفضؿ ... ((انؾ تأذف لمناس جّمًا غفيرًا ، فإذا جاءؾ كتابي ىذا فابدأ بأى
عمر بف الخطاب وىو عمى الكوفة  إلىوأيضًا في كتاب سعد بف ابي وقاص     

يستأذنو في بناء منزؿ يسكنو ، فوقع في كتابو : )) ابِف ما يسترؾ مف الشمس ، 
، وغير ذلؾ مف أمثمة الكتب  (ٗ) ويكّنؾ مف الغيث ، فإف الدنيا دار ُقمعة ((

 . (٘)المجالس ابأصحوالرسائؿ التي ذكرىا 

                                                           

 ٖ٘ٗ/ٜ( مجالس ثعمب  ٔ
  ٔ٘ٗ/ٓٔ مجالس ثعمب( ينظر :  ٕ
  ٜٕٚالجميس الصالح ، وينظر مثاًل :  ٜٕٔ/ٖ( المجالسة وجواىر العمـ  ٖ
 ٖٙٚ/ٗ( المجالسة وجواىر العمـ  ٗ
، والجميس الصالح  ٖٙٓ/ٔ، وبيجة المجالس  ٖٜٗ/ٔ( ينظر : الجميس الصالح الكافي  ٘

  ٕٕٓ/ٛٔ، والمجالسة وجواىر العمـ   ٜٕٚ
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ويالحظ لفظ )وّقع( في رواية المجالس لرسالة سعد بف ابي وقاص وىو مف     
المصطمحات القريبة مف الرسائؿ والمكاتبات ، والتوقيع : أمر يصدر مف الخميفة 

 . (ٔ)او السمطاف في الموافقة عمى تعييف او قضاء حاجة احد موظفي الدولة
ا الرسائؿ التي وردت في المجالس فمتنوعة ، أما الموضوعات التي تناولتي    

فمنيا رسائؿ العيود ، كما في رسالة معاوية لمرواف واليو عمى المدينة يأخذ 
ومنيا ما كانت ديوانية تتعمؽ بأمور الدولة وأوامرىا االدارية ،  (ٕ)البيعة منو ليزيد

،  (ٖ)سممة بف مالؾ وتوليتو عمى الحناظؿ إلى، كما في رسالة النبي )ص( 
داود بف يزيد بف الميمب كتب فييا  إلىومنيا االخوانية ، كما في رسالة العتابي 

: )) أما بعد ، فإني امرؤ في  خمتاف ، حصر مقيد بالحياء ، وعزة نفٍس شبيو 
الرجػػػػػػػػػػػػػاؿ ، وابنػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ذوي  بالجفاء ، ولـ ازؿ ارغب بنفسي في صحبة غطارفة

 .(ٗ) ((ػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ... الفػػػػػػػػ
المجالس ، كما في رسالة  أصحابوىناؾ الرسائؿ الحربية التي ذكرىا بعض     

 الميمب :  إلىالحجاج 
الميمب يستعجمو في حرب االزارقة ، فكتب اليو : إف  مف  إلىكتب الحجاج )) 

 . (٘) البالء اف يكوف االمر لمف يممكو ... ((

                                                           

( ينظر : االدب العربي وتاريخو في عصر المماليؾ والعثمانييف والعصر الحديث : محمد  ٔ
  ٖٔـ: ٜٚ٘ٔ، دار الكتاب العربي رزؽ سميـ 

 ٔ٘ٗ/ ٓٔ( ينظر : مجالس ثعمب  ٕ
 ٖ٘ٗ/ٜ( ينظر : مجالس ثعمب  ٖ
وينظر مف الرسائؿ االخوانية : المجالسة  ،  ٖٖٓ_ٜٕٖ/ٕ( الجميس الصالح الكافي  ٗ
  ٕٚٔ/ٔ، وبيجة المجالس  ٜٙ_ٛٙ/٘،  ٜٛٔ/ٕ
 ٕٖ/ٚٔ( المجالسة وجواىر العمـ  ٘
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احب المجمس في مجالسو  بعض الرسائؿ والمكاتبات القصيرة وقد يذكر ص    
بقصد التنبيو عمى غرض معيف ، كما في الرسالة التي ذكرىا الدينوري في سؤاؿ 

 أحدىـ في معرفة اهلل :
)) أما ما ذكرت مف اف يكوف العبد عارفًا باهلل عارفًا بنفسو ، العراؼ باهلل      

ؼ بنفسو الذي يخاؼ عمى حسناتو أف ال ُتقبؿ المطيع هلل في جميع أمره ، والعار 
الوالي تستعطفو : )) لست أنفّؾ فيما بيني  إلى، أو الرسالة التي ُكتبت  (ٔ) ... ((

وبينؾ مف احدى اربع : إما كنت محسنًا وانني لكذلؾ فأربب ، أو مسيئًا ولست 
ؽ بو حيؿ أو اكوف ذا ذنب ولـ اتعمد ، فتغّمد ، أو مقروفًا وقد تمحبو فأبِؽ ، 

 . (ٕ) االشرار ، فتثّبت )والُتطع كّؿ حاّلؼ مييف ، ىّماٍز مّشاٍء بنميـ( ((
الرسائؿ في موضع ما ،  المجالس قد عمؽ عمى أصحابد حربما نجد أف ا    

وىو ما جاء في ايضاح القاضي الجريري لقوؿ احد كتاب الرسائؿ في حديثو عف 
 وىو حديث عبد اهلل بف سوار : جزالة ألفاظ الرسالة ووضوحيا وبساطتيا ، 

)) كنت غالمًا اكتب بيف يدي يحيى بف خالد ، فدخؿ عمى شيخ ضخـ     
مابالكـ جانبو وحادثو ثـ قاؿ لو :  إلىجميؿ الييئة ،  فأعظمُو يحيى واقعده 

عمالكـ في سائر اموركـ فال ُتطيموف ، وانما الكتاب بقدر  إلىتكتبوف الكتب 
 . (ٖ) الفضؿ مف كتبنا ...((

فقاؿ القاضي الجريري معمقًا عمى ذلؾ : )) قوؿ يحيى ليذا الكتاب في سائر     
أموركـ ، اف كاف اراد فيما يسير وينتشر مف اموركـ ، فيو صواب في المفظ ، 

                                                           

 ٜٕٙ/ٜ( نفسو  ٔ
  ٘ٔ٘/ٛ لمجالسة ا(  ٕ
 ٕٗٗ/ٕ( بيجة المجالس  ٖ
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واف كاف اراد بو العمـو واالحاطة عمى معنى جميع اموركـ ، فيو خطأ مف جية 
 . (ٔ) نى تأويمو الباقي ... ((المفظ والمعنى ، إذ السائر في ىذا المع

أحد شروط كتابة الرسائؿ وىو  إلىففي نص عبد اهلل بف سوار اشارة      
بحسب فضؿ الُمرسؿ إليو ، وكاف لمجريري تعميؽ عمى ذلؾ يتضمف  طالةاإل

 شرحًا لما ورد في عبارات الكاتب عبد اهلل بف سوار .
 رابعًا : الوصايا

المجالس في دروسيـ  أصحابة التي ُعني بيا الوصية مف األنواع النثري    
وطريقيـ فييا كما في  (ٕ) األدبية فيي )) لوف مف الكالـ فيو توجيو أو إبالغ ((

، إما اف يختاروىا ويضمنوىا في مجالسيـ ، وىذا دليؿ  خرىاالنواع النثرية األ
يعتنوف اعجابيـ بالقطعة النثرية التي يختاروف ، دوف التعميؽ عمييا ، أو نجدىـ 

زيادًة عمى االختيار والذكر بشرحيا والتعميؽ عمى الكممات الغريبة والمعاني 
 الغامضة فييا .

ومف النوع األوؿ ، ما ذكرُه القرطبي في مجالسو مف وصية الرسوؿ )ص(    
لرجؿ مف المسمميف ، جاء فييا : )) ىيئ جيازؾ وقدـ زادؾ ، وكف وصي نفسؾ 

، وكذلؾ وصية  (ٖ)  عوض مف اهلل عّز وجؿ ((، فانو الخمؼ مف التقوى ، وال
أعرابي إلبنو : )) يا ُبني  مف خاؼ الموت بادر الفوت ، ومف لـ يصبر عمى 

، ولـ يعمؽ المؤلؼ عمى كمتا  (ٗ) اليمكات (( إلىالشيوات ، أسرعت بو 
 ىما فقط .إيرادالوصيتيف ، بؿ اكتفى ب

                                                           

 ٖٗ٘/ٕ( نفسو  ٔ
 ٘ٗٗ( معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ  ٕ
 ٖٗ٘/ٕ بيجة المجالس(  ٖ
 ٕٕٖ/ٕ نفسو (  ٗ
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افي( مف وصية معاوية لبني وكذلؾ ما جاء في كتاب )الجميس الصالح الك    
، ووصية أب ألبنو _لـ ُيذكر اسمو_  (ٔ)أمية وتذكيرىـ بأف دولتيـ ستطوؿ بعده

، ولـ ُيعمؽ القاضي الجريري عمى  (ٕ)بفعؿ الخير ومغادرة اعماؿ الصبا وغيرىا
وانما اكتفى في اختيارىا ووضعيا في مجالسو لتدؿ  ،  (ٖ)أو غيرىاىذه الوصايا 

 . فعمى موضوع معي
ومنيا الوصايا التي وردت في كتاب )المجالسة وجواىر العمـ( ، كوصية     

مجموعة  إلى، ووصية أبو عبيدة بف الجراح  (ٗ)الرسوؿ )ص( بالصالة والنساء
، حيث ذكر المؤلؼ الوصيتيف ولـ يعّقب عمييما وانما  (٘)مف المسمميف عند وفاتو

 ليما فقط . يراداكتفى بالذكر واإل
كتب  أصحاب، وىي التي حظيت بتعميؽ يا االوص النوع االخر مفأما     

 وصية رجؿ إلبنو :ىي ثعمب في مجالسو ،  فمنيا ما ذكرهُ  ،المجالس وشرحيـ 
، الغضوب القطوب ، الغمباء الرقباء ، المفوت لرقوب )) يا ُبني ، إياؾ وا    

جماعًا تجمع ،  الشوساء ، المنانة ، االنانة ، الحنانة ، واعمـ اف مف النساء
 . (ٙ) وربيعًا تربع ... ((

الشرح  إلىألفاظ ىذه الوصية  تاجوىي وصية في اختيار الزوجة ، احت    
ىا فقط ، إيرادب وضح ذلؾ ولـ يكتؼِ قد ثعمب أبا العباس  نجد أف  لذلؾ والبياف ، 

                                                           

 ٕٓٔ_ٜٕٓ، وينظر : طراز المجالس  ٜٖ٘_ٜٖٗ/ٕ( ينظر : الجميس الصالح الكافي  ٔ
   ٖٕٗ/ٕ( ينظر : الجميس الصالح الكافي  ٕ
 ٕٕٔ/ٗ،  ٙ٘ٗ/ٕ، مثاًل :  الجميس الصالح الكافي :( ينظر  ٖ
   ٘ٚ/ٚٔ( ينظر : المجالسة وجواىر العمـ  ٗ
   ٖٖٕ/ٖٕ( ينظر : نفسو  ٘
 ٕٜٕ/ٚوينظر : نفسو     ٕٗٔ/٘( مجالس ثعمب  ٙ
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والسبب في ذلؾ انو اتى بيذه الوصية مثااًل عمى اوصاؼ الرجاؿ والنساء التي 
 . (ٔ)، ثـ اخذ في شرح مفرداتيا دث عنيا في ىذا الموضعتح

في موضع مف مجالس ثعمب ، وىي وصية الياللي ،  أخرىووردت وصية     
 قاؿ ثعمب :

)) أوصى الياللي راعييو فقاؿ : أرعيا العرفج ، فإنيا تأدمُو بأرياقيا أذا أكمتو    
 ، ثـ عّقب عمى ىذه الوصية بقولو :  (ٕ) ((

ف )) وذ     لؾ انيا اذا اكمتو َحَمب ارياقيا فكثرت ، فتسترط العرفج لكثرة ارياقيا وا 
، ثـ واصؿ كالمو عف بعض المفردات التي وردت في  (ٖ) كانت عطاشًا ((

 النص .
المجالس فقد افرد لو القرطبي بابًا خاصًا لو  أصحابوألىمية ىذا الفف لدى     

ؿ فيو وصايا الرسوؿ )ص( لبعض ناو ت (ٗ) وجزة(سّماُه : )باب الوصايا الم
صحابتو او لبعض المسمميف ، حيث تدور موضوعات ىذه الوصايا في الزىد 
والتقوى وحسف الخمؽ ، فكانت ىذه الوصايا مفتتحًا ليذا الباب ، ثـ اعقبيا 

                                                           

 ٕٗٔ_ٖٕٔ/٘( ينظر : مجالس ثعمب  ٔ
 ٕٜٕ/ٚ( مجالس ثعمب  ٕ
   ٕٜٕ/ٚ( نفسو  ٖ
ذا الباب بعد وصايا الرسوؿ )ص( ، وصية النبي موسى ( ومف الوصايا التي وردت في ى ٗ

موسى )ع( لمخضر ، وصية أبي بكر لعمر ، وصية أبي الدرداء لرجؿ ، وصية ابف عباس 
لجندب االنصاري ، وصية عمر إلبنو ، وصية االماـ عمي لوالتو ، وصية العباس لعثماف ، 

، وصية رجؿ إلبنو  وصية سمماف لسعد بف ابي وقاص ، وصية ابف عباس لرجؿ اسمو وبرة
، وصية ، وصية صالح بف عمي بف عبد اهلل ألمير سرية ، وصية الميمب لبنيو ، وصية 

 ٕ٘ٙ_ٕٗٗ/ ٕزياد بف ظبياف البنو ، ينظر : بيجة المجالس 
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بوصايا لمنبي موسى )ع( ووصايا الصحابة واألئمة وأىؿ العمـ والحكمة ، ثـ 
تجسد ىذه الوصايا ، حيث تتقارب موضوعات ىذه  تالىا بأقواؿ الشعراء التي

يو الوصايا ويتصؿ معظميا بأمور الديف والدنيا واآلخرة ، وما يمكف اف يكوف عم
سامع الوصية مف ُخمٍؽ أو عمؿ ، وقد جاء ترتيب صاحب المجالس ليذه 
الوصايا بحسب رتبة الموصي ، فبدأىا بالرسوؿ ثـ النبي موسى ثـ الصحابة 

الشعراء ، وقد إلتـز المؤلؼ فييا بالعنواف الذي وضعو ليا مف كونيا  والحكماء ثـ
 موجزة ، فيي عبارات مختصرة جدًا وداّلة عمى مضامينيا .

كتب المجالس في مؤلفاتيـ  أصحابومف خالؿ تتبع الوصايا التي تناوليا     
 : اآلتينجد اف اغراض تناوؿ ىذا النوع النثري تتمّثؿ في 

موضوعات معينة ، حيث يأتي صاحب المجالس بالوصية _ الداللة عمى  
شاىدًا عمى موضوع معيف أو ألجؿ بياف أىمية ىذه الوصية ، والسيما عندما 
تكوف لمرسوؿ او ألحد الصحابة او لإلماـ عمي أو ألحد الحكماء مف االعراب ، 

 ىا بيف ثنايا نصوصو .إيرادفيكتفي ب
وذلؾ بالبحث عف الغريب مف االلفاظ  _ ايضاح المفردات وازالة الغموض عنيا ،

التي وردت في الوصية ، كما في شرح ثعمب لمعاني المفردات في الوصية التي 
 التي ذكرىا ألٍب يوصي ابنو .

_ اظيار جوانب العبرة والُنصح مف خالؿ التركيز عمى تنوع ىذه الوصايا ألناس 
بر االماف ، فكانت  إلىجّربوا الحياة وعرفوا طرؽ العيش السعيد وما يوصميـ 

موضوعات ىذه الوصايا عف الدنيا واالخرة ، فوصايا النبي لممسمميف ، ووصايا 
اسموب التنوع فييا مخاطبة  االباء لألبناء ، ووصايا المموؾ لمرعية ، قد اتخذت

 والعامة والخاصة . الفرد والجماعة
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 خامسًا : األمثال
ب في المعنى ، يشبو بو حاؿ الثاني المثؿ ىو قوؿ موجز سائر ، لُو الصوا    

باالوؿ ، واالساس فيو التشبيو الحسف ، والكناية الجيدة ، والمفظ الموجز ، والدقة 
 . (ٔ)والصواب في المعنى

كتب المجالس فتناولوىا في  أصحابوألىمية االمثاؿ فقد حظيت بعناية     
بيا أف بعض  دروسيـ لما تنطوي عميو مف مادة أدبية ميمة ، ومف اىتماميـ

اب التأليؼ لديو ، قاؿ ابف عبد البر في بكتب المجالس ذكرت اف االمثاؿ مف اس
 مقدمة كتابو :

النادرة ، والحكـ  بياتاألمف األمثاؿ السائرة ، و )) وقد جمعت في كتابي ىذا     
 . (ٕ) البالغة ، والحكايات الممتعة ... ((

ا أفرده ليا بعضيـ مف أبواب ، فيذا وما يدؿ عمى عنايتيـ باالمثاؿ أيضًا ، م   
في أمثاؿ العرب ، ابتدأىا بباب جامع لمحكـ واالمثاؿ  يعقد أبوابًا خاصةالقرطبي 

 (ٖ)، اطمؽ عميو : )باب مف منثور الحكـ واالمثاؿ منتقى مف نتائج عقوؿ الرجاؿ(
                                                           

( ينظر : مجمع االمثاؿ ، الميداني ، تح: محمد محيي الديف عبد الحميد ، ط السنة  ٔ
وينظر : معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ   ٙ_ٔـ:  ٜ٘٘ٔالمحمدية ، القاىرة 

ٔٓٚ_ٔٓٛ 
 مرات . كرة جمع االمثاؿ في المقدمة ثالثوقد كرر المؤلؼ ف  ٖٙ/ٔ( بيجة المجالس  ٕ
 ٚٛٔ/ٕ( ينظر : بيجة المجالس  ٖ
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ة ، رأقالتيا العرب في الم، اما الباب االخر عف االمثاؿ فتناوؿ فيو االمثاؿ التي 
، وعقد بابًا ثالثًا في امثاؿ  (ٔ) واطمؽ عميو )باب االمثاؿ السائرة في النساء(

 ،  (ٕ) السمطاف اطمؽ عميو : )باب مف االمثاؿ في السمطاف وصحبتو(
وىذه االبواب لـ يعمؽ عمييا المؤلؼ ، بؿ اختارىا وضمنيا أمثااًل وصنؼ     

ي قيمت فيو ىذه االقواؿ حتى ىذا االمثاؿ بحسب موضوعاتيا ، او الغرض الت
مشابية ، فقّسـ المؤلؼ ىذه  أخرىسارت مثاًل وأصبح ينطبؽ عمى كؿ حالة 

مجاميع ثالثة ، أمثاؿ عامة وصفيا بأنيا ثمار عقوؿ الرجاؿ  إلىالموضوعات 
وخبرتيـ ، وأمثاؿ قيمت في أمور النساء ، وامثاؿ قيؿ عف السمطاف وكيفية 

 مصاحبتو .
ؿ في مجالس ثعمب ، فقد اوردىا شاىدًا عمى االحداث وكثرت االمثا    

 مادة االمثاؿ في كتابو ، ولـ يخؿُ والموضوعات التي تكمـ عنيا ، لذا تناثرت 
ه ليا مف غرض معيف يتعمؽ بحديثو ، لكنو لـ يعمؽ عمى بعض ىذه االمثاؿ إيراد

 ُه لقوؿ العرب في الشيب :إيراد، ومف ذلؾ 
  . (ٖ) وسويؽ (( )) ُعجالة الراكب تمرٌ     

 . (ٗ) أو في الخبث : )) أخبث مف كندش (( 
، كما في حديثو بالشرح المغوي مف كتابو  أخرىوقد عمؽ عمييا في مواضع     

)) القد الجمد الصغير ، األديـ :  اديمؾ( : إلىعف قوؿ العرب : )ما جعؿ قدؾ 
 . (ٔ) الجمد التاـ ، يقوؿ : ما جعؿ الكبير مثؿ الصغير ((

                                                           

 ٖٕٔ/ٕ( ينظر : بيجة المجالس  ٔ
 ٖٖ٘/ٔ( ينظر : نفسو  ٕ
 ٔٛٔ/ٕوينظر : مجمع االمثاؿ  ٜٜ/ٔ( مجالس ثعمب  ٖ
 ٖٜ/ٔ( ينظر : نفسو  ٗ
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وربما يقتصر تعميؽ ثعمب عمى ايضاح معنى المثؿ باختصار ، كما في قولو     
ـّ الباطؿ ( قاؿ ثعمب : عف قوؿ العرب :  )ما ُأمُّؾ وُأ

 . (ٕ) )) أي : ما انت والباطؿ ((  
الذي تحّدث الدينوري االمثاؿ ، عمى  واعمقالذيف المجالس  أصحابمف  و     
 : الشعر مففكرة أف يؤخذ المثؿ النثري  عف
، قيؿ : ىذا فيما بمغنا اف  (لقد ذّؿ مف بالت عميو الثعالب)قوؿ العرب : ))     

ثعمٍب جاء حتى باؿ  إلىفنظروا يومًا رجااًل مف العرب كانوا يعبدوف صنمًا ، 
 عميو ، فقاؿ بعضيـ :

 . (ٖ) عميو الثعالب ((وؿ الُثعمباف برأسو     لقد ذّؿ مف بالت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأربٌّ يب    
الحادثة التي قيؿ مف اجميا المثؿ ،  عمى ىذه مف خالؿ تعميقو فَ فالمؤلؼ بي      
 . ذكر البيت الشعريثـ 
ويشبو ىذا الموضع مف االمثاؿ ما ورد في كتاب )بيجة المجالس( في قوؿ    

 وكيؼ اخذه الشاعر ونظمو في قولو : (ٗ) العرب )العطر بعد عروس(
 وؿ وجٍد رسيسِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لما بي      مف طػػػػػػػػػػػاف يبكػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػم   
 (٘)ر بعد عروِس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي       اتػػػػػػػؿ وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاآلف قب   
ف عر واحتفظ بمفظو ووسع معناه الذي كافوظؼ الشاعر ىذا المثؿ في الش   

 عمى حالتو ىو . مختصًا بحالة معينة ليصبح ُمنطبقاً 
                                                                                                                                                               

 ٖ٘ٚ/ٚ( مجالس ثعمب  ٔ
 ٜٖٛ/ٛ( مجالس ثعمب  ٕ
 ٜٖٚ/ٚ( المجالسة وجواىر العمـ   ٖ
 ٙ٘/ٕ( ينظر : بيجة المجالس   ٗ
 ٙ٘/ٕ( ينظر : نفسو  ٘
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المجالس اتخذوىا شواىد  أصحابوخالصة القوؿ في االمثاؿ ، اف      
لموضوعاتيـ فاختاروا منيا كّمًا طّيبًا ، عمقوا عمى بعضو وتركوا بعضو االخر 

تيـ الحديث عف موضوع أدبي ، ولـ يفُ  عمى حالة اولمجرد التمثيؿ واالستشياد 
 اخذ المثؿ وتضمينو في الشعر ، فأعطوا لذلؾ داللة جديدة .
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 الخاتمة
 ،انتيت مع الدرس األدبي في كتب المجالس لطويمةبعد ىذه الرحمة ا      

ومن توصمت إلييا نتائج بوصفيا فكار ألإلى تبني بعض التصورات واالدراسة 
 يا :أىم

،  الكثير من المادة األدبية ت في طياتياأخبًا ان كتب المجالس واسعة جد  -1
فيو  ول كتاب درجتأ د  يع ذإ؛ مقدمتيا كتاب ) مجالس ثعمب (  فيوكان 

كتاب ب ثم تطّور التأليف في المجالس متمثلً ، المجالس متنوعة ومتشعبة 
،  الكتاب نيس الناصح الشافي ( فقد تميز ىذاالالجميس الصالح الكافي وا)

وطرق  ، غية واألدبيةلة لكثير من القضايا النقدية والببأنو ساحة رحب
تب ، أما كتب المجالس األخرى فرغم تنوع معالجة تختمف عن غيره من الك

مادتيا وثرائيا لم يكشف منيجيا عن تطّور ممحوظ عّما جاء في كتاب 
 مجالس ثعمب فبقيت تدور في فمكو مختصرًة مرة وموسعًة مرة أخرى .

فكرة تحّول الجيد الشفاىي الذي  كشفت الدراسة األدبية لكتب المجالس  -2
ونات ومؤلفات تأخذ عمى عاتقيا تحويل مد إلىكان يدور في ىذه المجالس 

مادة كتابية مدونة ومقيدة في  إلىالتي تدور في المجالس  األدبيةالمادة 
اء والعمماء وىم يتحمقون دبكتب ُتعنى بنفس ما كانت ُتعنى بو مجالس األ

حول شيخيم ، واقترن ذلك بظيور عصر التدوين ووضع المؤلفات في 
 . عت في العصر العباسيمختمف العموم العربية التي شا

مالي من الخرى كاالبين كتب المجالس والكتب انظرا لمتقارب الكبير   -3
ان الدارس ليذه الكتب يكتشف الحيث كم المادة ومن حيث التسمية ، ا

كما في  خر ،الحدىما عن ااطة بينيما ، والفارق الذي يميز قة الرابلالع
 مجالس ثعمب الذي قيل عنيا امالي ايضا. 
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بقية المواد ، كما ىو واضح في  مىالكتب عدبية في ىذه اللمادة اغمبة ا  -4
الكثير منيا ، كما في )المجالسة وجواىر العمم ( ،و ) بيجة المجالس 

نيس الوانس المجالس وشحذ الذاىن والياجس ( ، و) الجميس الصالح وا
 الناصح (. 

ث للكنيم ركزوا عمى ث غية ؛لب المجالس الكثير من القضايا البحوت كت -5
االقتباس ،  محور اىتماميم وتركيزىم وىي : وأصبحتقضايا فقط 

 .  والتضمين ، والتمميح
ومنيا : ) المفاخرات  بية التي جالت في ىذه الكتبدالالقضايا ا أىمبينوا  -6

نيا قائمة عمى الجدل والمحاورة ألوضمنتيا عنوان قضايا  ( والمناظرات
لذا اتسقت دراستيا مع القضايا األدبية بسبب ما تقوم عميو من  ؛ والنتائج

 مقومات .
عن عناية كتب المجالس كشف الفصل الخاص بمكونات الدرس األدبي  -7

الشعرية والفنون النثرية جميعًا ، وقد توزعت طرقيم في تناول  باألغراض
ىاتين المادتين ، فبعضيم يكتفي بإيراد األمثمة الشعرية والنثرية دون أن 
نما يعرض رؤيتو في  يعمق عمييا ، وبعضيم اآلخر ال يكتفي بذلك وا 
الموضوع الشعري أو النثري من خلل ما يودعُو من شرح أو تعميق أو 

 .يذه النماذج األدبية بيان ل
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 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم 

 ألف
_ اتجاىات اليجاء في القرن الثالث اليجري : قحطان رشيد التميمي ، دار 

 الميسرة ، بيروت ، د.ت .
أخبار أبي تمام ، الصولي ، تح: خميل محمود عساكر ومحمد عبده عزام _ 

 .تونظير االسالم اليندي ، المكتب التجاري لمطباعة ، بيروت ، د.ط ، د
، 2األدب العربي في االندلس ، عبد العزيز عتيق ، دار النيضة العربية ، ط_ 

 م6976بيروت 
_ االدب العربي وتاريخو في عصر المماليك والعثمانيين والعصر الحديث : 

 م6957محمد رزق سميم ، دار الكتاب العربي 
،  6ط، محمود غناوي الزىيري ، مطبعة األمانة ،  األدب في ظل بني بويو_ 

 م .6949مصر 
 ، دار نيضة مصر ، القاىرة ، د.ت . د.محمد مندور،  دب ومذاىبوالا_ 
شير الرجال والنساء العرب والمستعربين والمستشرقين العالم قاموس تراجم الا_ 

 م .2002، بيروت  65، دار العمم لمماليين ، ط ، خير الدين الزركمي
ان عباس ، ود.إبراىيم السعافين ، ، تح: د.إحس_ األغاني ، أبو الفرج األصفياني

 م .2008،  دار صادر ، بيروت  3ود.بكر عباس ، ط
االقتباس من القرآن الكريم ، أبو منصور الثعالبي ، تح: ابتسام مرىون الصفار _ 

 . م6992، ومجاىد مصطفى بيجت ، دار الوفاء ، المنصورة 
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مط شركة دار  ،حافظ تقي الدين ابن دقيق :  حالصطالقتراح في بيان االا_ 
 م .2006، القاىرة  6المشاريع ،ط

، 3في عمم أصول النحو، السيوطي ، ت: د.حمدي عبد الفتاح، ط االقتراح_ 
 . 2007مكتبة اآلداب، القاىرة 

أمالي المرتضى )غرر الفوائد وُدرر القالئد( ، الشريف المرتضى ، تح: محمد  _
 م .6954، القاىرة أبو الفضل إبراىيم ، دار احياء الكتب العربية 

 ، د.ت 6_ أمثال العرب ، المفضل الضبي ، مطبعة الجوائب ، ط
_ اإليضاح ، الخطيب القزويني ، تح: جماعة من عمماء األزىر الشريف ، 

 القاىرة ، د.ت
 باء

بيجة المجالس وُأنس المجالس ، ابن عبد البر القرطبي ، تح: محمد مرسي  _ 
 يروت .الخولي ، دار الكتب العممية ، ب

   م .6966، الجاحظ ، تح : عبد السالم محمد ىارون ، القاىرة  _ البيان والتبيين
 تاء

لخطيب البغدادي،ط دار الكتاب العربي،بيروت .مصورة عن ط ا_ تاريخ بغداد ، 
 .القاىرة

تاريخ القصة والنقد في االدب العربي ، بيومي السباعي ، مكتبة االنجمو _ 
 6956المصرية ، القاىرة ،

تراث االسالم ، شاخت وبوزورث ، ترجمة : حسين مؤنس ، إحسان صدقي _ 
 العمد



 
 

671 

، 2_ التمخيص في عموم البالغة ، القزويني ، تح: عبد الرحمن البرقوقي ط
 م6932القاىرة
تيذيب تاريخ بن عساكر،صنع عبد القادر بدران،دار المسيرة ،  _ 

 م .6979بيروت
 جيم

لمنظوم من الكالم والمنثور ، ضياء الدين بن الجامع الكبير ، في صناعة ا_ 
 م6956األثير ، تح: د.مصطفى جواد ، د.جميل سعيد ، بغداد 

الجميس الصالح الكافي واالنيس الناصح الشافي ، المعافى بن زكريا الجريري _ 
، دار الكتب العممية ، بيروت  6النيرواني ، تح: عبد الكريم سامي الجندي ، ط

 م .2005
الصالح واألنيس الناصح ، سبط بن الجوزي ، تح: د.فواز صالح فواز  الجميس_ 

 م .6988، رياض الريس ، القاىرة  6، ط 
 خاء

، دار الغرب االسالمي ، بيروت  الخبر في االدب العربي ، محمد القاضي_ 
 م .6998

الخطاب االبداعي الجاىمي والصورة الفنية ، القدامة وتحميل النص ، عبد االلو _ 
 م .6997المركز الثقافي العربي. بيروت ائغ ، الص

، محمد أمين بن فضل اهلل  _ خالصة األثر في اعيان القرن الحادي عشر
 ه .6284المحبي ، مطبعة الوىيبة ، د.م ، 

 دال
 ، دار غريب ، عمان ، د.ت . دراسات في الشعر الجاىمي ، د.يوسف خميف_ 



 
 

671 

المطبعة النموذجية ، د.م ، د.ت  _ دراسات في القصة والمسرح ، محمد تيمور ،
. 

دبي : د.ميجان الرويمي ، ود.سعد البازعي ،المركز الثقافي الدليل الناقد ا_ 
 2007المغرب  ،  ، الدار البيضاء 5العربي،ط

مام القاضي ابراىيم بن الفي معرفة اعيان عمماء المذىب :ل الديباج المذىب_ 
مون بن محي الدين الجنان ه(تح:مأ799نور الدين المعروف بابن فرحون )ت

 م .6996 بيروت،  6ط ،دار الكتب العممية ،
 6896تح :انطون صالحان اليسوعي،بيروت ، _ ديوان األخطل

تح: د.محمد حسين ، مطبعة األداب  ،الكبير ميمون بن قيس _ ديوان األعشى 
 بالجماميز ، القاىرة 

، دار الكتب _ ديوان امرئ القيس : ضبط وتحقيق : مصطفى عبد الشافي 
 6983،  6العممية ، بيروت ، ط

 يوسف نجم ، دار بيروت ، بيروت ديوان اوس بن حجر الكندي :تح: محمد_ 
 م .6986

، لناشره ومقدمو وشارحو ومكممو : السيد محمد الطاىر  _ ديوان بشار بن برد
 6966ابن عاشور، مط لجنة التاليف والترجمة والنشر، القاىرة 

 ، القاىرة  3، دار المعارف ، ط ح: د.نعمان أمين طوديوان جرير ، ت_ 
 .م6969

 م .2006_ ديوان حسان ثابت : تح : وليد عرفات ، دار صادر ، بيروت ، 
 م .6962_ ديوان دعبل الخزاعي : تح :د. محمد يوسف نجم ، بيروت ، 

 . م6969ديوان ذي الرمة ، طبعة كمبردج _ 
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 . ليادي ، دار المعارف ، مصر_ ديوان الشماخ : تح : صالح الدين ا
_ ديوان العباس بن األحنف : تح :عاتكة الخزرجي ، دار الكتب المصرية ، 

 م.6954القاىرة 
 م .5691 ، دمشق ، :د.شكري فيصل تح : _ ديوان أبي العتاىية

 م.6966بيروت  ، دار صادر، _ ديوان عمر بن أبي ربيعة
 . م6966بيروت ، .ط.دار صادر_ ديوان الفرزدق 

 .ه6396بيروت دار صادر ، ديوان كثير ، تح: د.إحسان عباس ، _ 
 .م6969ديوان الكميت ، تح: داود سموم ، دار النعمان ، النجف _ 

 6969_ ديوان النابغة : تح : فوزي عطوي ، الشركة المبنانية لمكتاب ، بيروت ،
 . م

 _ ديوان أبي نواس ، دار صادر ، د.ط ، بيروت ، د.ت .
 ذال

ذخيرة في محاسن اىل الجزيرة : ابو الحسن عمي بن بسمم الشنقريني ، تح : ال_ 
 6975احسان عباس ، بيروت ،

، ابن رجب الحنبمي ، تح : العثيمين ، السنة المحمدية ،  ذيل طبقات الحنابمة_ 
 م .6953القاىرة 

 سين
 . م2006، دار رؤية ، القاىرة  العربي مفاىيم وتجميات : سعيد يقطين_ السرد 

، أحمد بن عثمان الذىبي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  _ سير اعالم النبالء
 د.ت .

 شين
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في أخبار من ذىب ، ابن عماد الحنبمي ، د.ط ، القاىرة  شذرات الذىب_ 
 م.6932

، جمع وتحقيق : عادل سميمان جمال ، مكتبة شعر األحوص األنصاري _ 
 .م6990الخانجي ، القاىرة 

 .م6986ًا ، د.عبد الجبار المطمبي ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد الشعراء ُنقاد_ 
 الشعر والشعراء ، ابن قتيبة ، تح: أحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، القاىرة_ 

 ، د.ت .
 صاد

 ، القمقشندي ، ابو العباس احمد بن عميصبح األعشى في صناعة االنشا _ 
  .، د.ت  القاىرة دار الكتب المصرية ،

الكتابة والشعر ، أبو ىالل العسكري ، تح : عمي محمد البجاوي ،  _ الصناعتين
 م .6952محمد أبو الفضل إبراىيم ، منشورات عيسى البابي الحمبي ، القاىرة 

 طاء
 ه .6284طراز المجالس ، شياب الدين الخفاجي ، المطبعة الوىبية ، )د.م( _ 

 ظاء
شاء ، تح: كمال مصطفى ، مطبعة الظرف والظرفاء ، محمد بن إسحاق الو _ 

 م .6953الخانجي ، القاىرة 
 عين

العربية : يوىان فك ، تر : عبد الحميم النجار ، ط دار الكتاب العربي ، _ 
6956 

 ، القاىرة ، د.ت: 60_ العصر الجاىمي ، شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط
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، دار الحديث ،  ، الذىبي ، تح : يحيى مراد العقد الثمين في تراجم النحويين_ 
 القاىرة ، د.ت .

_ عمم البديع دراسة تاريخية وفنية ألصول البالغة ومسائل البديع ، د.بسيوني 
 م:6982عبد الفتاح فيود ، مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع ، دار المعالم الثقافية 

بن رشيق القيرواني ،تح: محي الدين الالعمدة في محاسن الشعر وادابو ونقده:_ 
 م .6972 بيروت،  4ط دار الجيل ، الحميد،عبد 
دار  ، د.عبد العزيز بن ناصر المانع تح:، بن طباطبا العموي ا عيار الشعر:_ 

 م . 6985، العموم لمطباعة والنشر
 فاء

، األصمعي ، تح: ش . توري ، دار الكتاب الجديد ، بيروت  _ فحولة الشعراء
 م .6980

 م6992كري ، مؤسسة النشر االسالمي ، قم الفروق المغوية ، ابو ىالل العس_ 
 م2002_ فن الخطابة ، أحمد محمد الحوفي ، دار نيضة مصر ، القاىرة 

كان االفن القصصي في النثر العربي حتى مطمع القرن الخامس اليجري : د. ر _ 
 م .2066الييئة العامة لمكتاب ، دمشق  ،  الصفدي

لبيان ، ابن قيم الجوزية ، د.ط ، القاىرة الفوائد المشوق إلى عموم القرآن وعمم ا_ 
 ه  .6327

 كاف
 ، استنبول ، د.ت . 6كشف الظنون : حاجي خميفة ، ط_ 

_ الكالم والخبر ، مقدمة لمسرد العربي ، سعيد يقطين ، المركز الثقافي العربي ، 
 م6997المغرب 



 
 

611 

،  _ الكميات ، الكفوي ، تح: عدنان درويش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة
 م:6993دمشق 

 الم
، ت: عامر أحمد حيدر ، دار الكتب العممية ، ابن منظور ،  لسان العرب_ 

 . م2003بيروت 
 

 ميم
والمختلف في اسماء الشعراء وكناهم والقابهم وانسابهم وبعض  المؤتمف_ 

 هـ .5511  ، مديالالقاسم الحسن بن بشر ا أبو شعرهم :

ثير،تح:د.احمد الر :لضياء الدين ابن اوالشاعالمثل السائر في أدب الكاتب  _
 .القاىرة-مصر لمطبع والنشر،الفجالة الحوفي ود.بدوي طبانة،دارنيصة

المجالسة وجواىر العمم ، أبو بكر الدينوري ، تح: مشيور بن حسن آل سممان _ 
 م .6998، جمعية التربية اإلسالمية ، دار بن حزم 

السالم محمد ىارون ، دار  مجالس ثعمب ، أبو العباس ثعمب ، تح: عبد_ 
 م .6960المعارف ، القاىرة 

، أبو عبد الرحمن اسحاق الزجاجي،مكتبة الخانجي _ مجالس العمماء 
 6999-3،القاىرة،ط

سالم والرسالة والعصور الراشدية ال_ المجالس العممية في عصري ما قبل ا
 6وعات ،طواألموية والعباسية ،د.خمود مسافر الجنابي ،الدار العربية لمموس

،2062 
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_ مجمع االمثال ، الميداني ، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط السنة 
 م .6955المحمدية ، القاىرة 
 ، د.ت . بيروت ، دار الحياة صبهاني ،الللراغب ا : ء_ محاضرات األدبا

 م .6938  ،  المامونر دباء: ياقوت الحموي : داال_ معجم ا
ي المغة واألدب ، مجدي وىبة ، كامل الميندس معجم المصطمحات العريية ف_ 

 م .6984، بيروت  2، مكتبة لبنان ، ط
، لبنان ناشرون ،  6معجم مصطمحات النقد العربي القديم ، أحمد مطموب ، ط

 م .2006بيروت 
 2مقدمة في النقد االدبي :عمي جواد الطاىر ،منشورات المكتبة العالمية ، ط_ 

 م6983،بغداد،
أليف عند العمماء العرب ، مصطفى الشكعة ، دار العمم لمماليين ، مناىج الت _ 
 م 2004، بيروت  65ط

_ منياج البمغاء وسراج األدباء : أبو الحسن حازم القرطاجني ، تح : محمد 
 م.6966الحبيب بن الخوجة ، 

_ المنيج البالغي في قراءة النص الشعري ، شروح الدواوين العباسية أنموذجًا ، 
 م2060، دمشق  6مطر حسين ، دار الينابيع ، ط د.مزاحم

_ الموشح في مآخذ العمماء عمى الشعراء في عدة انواع من صناعة الشعر ، أبو 
عبيد محمد بن عمران المرزباني ، تح : محمد البجاوي ، دار النيضة ، مصر 

 م 6965لمطباعة والنشر ، 
، مجمع الممك  سات القرآنية_ الُميسر في غريب القرآن الكريم ، إعداد مركز الدرا

 فيد ، الرياض ، د.ت
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 نون
 ه6367نياية االيجاز ودراية االعجاز ، فخر الدين الرازي ، د.ط ، القاىرة _ 

_ نور النيار في مناظرات الورود والرياحين واألزىار : المارديني اليماني 
 م6999، دار االفاق العربية ، القاىرة  6المقدسي ، تح : محمد الششتاوي ، ط

 واو
الواقع والتخييل ، أبحاث في السرد : تنظيرًا وتطبيقًا ، د. مرسل فالح العجمي _ 

 م2064، نوافذ المعرفة ، المجمس الوطني لمثقافة واألداب ، الكويت  
الوساطة بين المتنبي وخصومو :لمقاضي عمي بن عبد العزيز  _ الوساطة

مي محمد البجاوي ،المكتبة الجرجاني ،تح وشرح :محمد ابوالفضل ابراىيم وع
 2060بيروت،-العصرية ،صيدا

، ابن خمكان ، تح : إحسان عباس ، بيروت  وفيات االعيان وانباه ابناء الزمان_ 
 ، د.ت .

 
 الرسائل واألطاريح

_ األمالي األدبية نشأتيا وتطورىا إلى القرن الرابع اليجري : السيد مصطفى 
 م.6990ة دار العموم ، جامعة القاىرة ،عمر السنوسي ، اطروحة دكتوراه ، كمي

ه ( : مشكور  656تمقي غرض المديح في كتب النقد العربي القديم حتى ) _ 
 م .2005حنون كاظم ، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة بابل ، 

رواية اآلثار األدبية : نشأتيا وتطورىا إلى القرن الثالث اليجري ، مصطفى _ 
 م .6970موم ، جامعة القاىرة ، سالة ماجستير ، كمية دار العإبراىيم حسين ، ر 
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_ مالمح النقد عند الرواة وأثرىم في النقد االدبي حتى القرن الرابع اليجري : 
، اطروحة  2060، 6د.ممدوح محمود يوسف حامد ، دار جميس الزمان ، ط

 . ، المممكة االردنية الياشمية 55دكتوراه ،
لس عبد الملك بن مروان )جمع ودراسة وتحليل(،اسماء دبي في مجاالالنقد ا_  

 ، المدينة المنورة بنت غانم بن بركة الرفاعي،كلية التربية ،قسم اللغة العربية،

 .8002د.صابر احمد عبد الحافظ ابراهيم ، اشراف :
 األبحاث العممية

، مجمة المورد 652-636ديوان ابي حية النميري: تح : رحيم صخي التويمي _ 
 6975-6، ع 4مج، 

، فيفري  5_ السرقات االدبية : مجمة دراسات ادبية ، د . ريوقي عبد الحميم ، ع 
 . ، مركز البصيرة لمدراسات والبحوث في الجزائر 2060

 

 

 
 



The literary lesson in the books of the councils 
Abstract 

     This study deals with the literary lesson in the books of the 
literary councils of the ancient Arabs. It is one of the important 
topics that was not addressed by the scholars. This study 
revealed the efforts of the councilors in this lesson and their 
attention to it. My guide to this topic was the supervisor, Dr. 
Muzahim Matar Hussein, The question started inside me, 
resulting in a preliminary vision that gradually grew up when I 
took the material from the stomach of these books. I found a 
wide repertoire. I did not know about this literary encyclopedia. 
I was looking at the literary lesson. , But Ka This was one of 
the most important difficulties that I faced during the study. It 
has reduced my research difficulties. I decided to continue my 
research until my writing plan for this subject stabilized in three 
main groups. The curriculum of the literary lesson and its 
issues and components, has paved the way for a general 
introduction on the subject, and concluded with the most 
important findings. 

      I dealt with the preface: the books of the Councils and the 
literary lesson; I tried to approach concepts I think they relate 
to my subject: the concept of the Council, the books of the 
Councils, councils and neighboring terms, and the literary 
lesson in these books 



      The first chapter was entitled: The reasons of the author 
and the presentation of the literary material. The second topic 
was entitled: The Origins of the Literary Lesson in the Books of 
the Councils. 

     The second chapter was devoted to the study of the issues 
of the literary lesson in the books of the Councils. It dealt with 
three topics: respectively, monetary issues, rhetorical issues, 
and literary issues. 

     The third chapter dealt with the components of the literary 
lesson in the books of the councils. This chapter was divided 
into two sections. The first dealt with the purposes of poetry in 
the books of the councils and the second dealt with prose arts 
in the books of the councils. 

    The study included a conclusion of the main findings of the 
research in the literary lesson through the books of the 
Councils . 


