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  حركة النقد الأديب يف العرص اجلاهيل
 نقــيأأمحد :  لأس تاذا

 وأ داهبا اللغة العربية قسم 

  لكية ال داب واللغات                                    

 )اجلزائر(  -مخيس مليانة -اجلياليل بوتعامةجامعة 

 ص:    ــــــملخ
املهمة واملؤثرة يف  النقد الأديب من أأمه العوامل

ور وازدهار الأثر الأديب، ابعتباره معلية تقومي تطو 

بداعات الأدبية، والوقوف عندها قصد تعليلها  لالإ

وتفسريها وتقوميها  وتبيان مواطن اجلودة والرداءة 

فهيا. والسؤال املطروح هنا: هل اكنت وراء احلركة 

الأدبية النش يطة يف العرص اجلاهيل حركة نقدية 

الصورة الاكمةل اليت  وهجهتا اإىل أأن وصلت اإىل هذه

بني أأيدينا؟ ال شك أأن االإجابة اإجيابية، بيد أأن اذلي 

وصلنا يدل عىل أأن احلركة النقدية اتسمت ابالإجياز، 

وتراوحت بني املوضوعية و اجلزئية واذلاتية. 

اختصت جبوانب معينة يف الشعر دون النرث، 

سطحية بعيدة عن التعمق، لكهنا شذرات ال ميكن 

 يل من شأأهنا. تغفلها والتقل 

النقد ، الأدب، البيان،  اللكامت املفتاحية:

 املوضوعية،  اذلاتية ، التعمق، السطحية

 

 

 

: Résumé 

La critique littéraire est l’un des facteurs 
importants qui influent sur la progression 

et la prospérité de l’impact  littéraire en 

vue de sa considération toutes comme une 

opération d’évaluation des créations 

littéraires qui consiste à interpréter, 

évaluer et refléter les localisations de la 

qualité et de la médiocrité qui existent 

dans cette opération évaluatrice. 

La question qui se pose est :était-t-il 

derrière le mouvement littéraire actif à 

l’époque préislamique un mouvement 

critique qui l’a orienté pour atteindre cette 

image toute entière qui est entre nos 

mains ? sans doute la réponse est positive 

mais ce qu’il nous est parvenu montre que 

le mouvement critique a été caractérisé 

par concision et s’est situé entre 

l’objectivité, la subjectivité et la partialité 

de plus ce mouvement s’est spécialisé à 

certains aspects de la poésie sans prose, 

loin de l’approfondissement superficiel, 

mais des fragments ne peuvent pas être 

négligés ou sous estimés     

Mots-clés: La critique, littérature, La 

déclaration, objectivité, subjectivité,  

approfondissement, superficialité
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 مقدمة عن نشأأة الأدب اجلاهيل وتطوره 

مل يعرف النقد الأديب عند العرب قدميا ضالته، حيث مل يس تقل بذاته واجتاهاته    

وأألوانه ومناهجه، حىت يصبح فنا قامئا بذاته. مبعىن هل عرف العرب يف اجلاهلية 

ون يأألفون الكتب ويقمي النقد الأديب؟ وهل اكن هل رجاهل يبحثون يف هذا اجملال

 اجملالس؟

لقد اكن النقد يف مراحهل الأوىل ساذجا بس يطا بعيدا عن التعليل والتحليل    

والتعمق يف مادة البحث املراد دراس هتا لعدم جترد أأحصابه من امليول والأهواء، 

والاطالع عىل معارف حقائق العمل واملعارف االإنسانية. وعدم الرسعة يف الاس تجابة 

رؤية اليشء كام هو يف حقيقته، مث خيتلف الأمر بعد ذكل  للتأأثريات، والقدرة عىل

ىل الأحسن، ويتفاوت بني العموم وادلقة، وبني السطحية  ويصعد النقد من الأسوء اإ

والتعمق والبساطة والتعقد، ويرجع ذكل الختالف احلياة الأدبية، والعوامل املؤثرة 

ديب هبا، وقد رأأينا قبل البدء يف فهيا، ادلاخلية مهنا واخلارجية، فيتأأثر طابع النقد الأ 

هذه ادلراسة النظر يف احلياة الأدبية اجلاهلية حىت نس تطيع الوقوف عىل حاةل النقد 

 وممزيات وأأنواع هذه البيئة.

نه همام قيل عن هذه احلياة من البساطة والسذاجة لكهنا يف حقيقة الأمر متثل     اإ

وىل من نوعها اليت بلغتنا لكن بعض النقاد طورا وفرتة أأدبية راقية، وابلرمغ من أأهنا الأ 

والأدابء يعتربوهنا ابملرحةل الأخرية، اليت بدأأت ابملهلهل وامرئ القيس. أأما املراحل 

الأخرى السابقة ضاعت وضاع معها الأدب العريب القدمي، شعرا ونرثا ونقدا، وبذكل 

شعر، وخرج به اإىل بطلت لك املزامع اليت تعترب املهلهل بن ربيعة هو أأول من أأرق ال 

ال ما اكن قبيل  الوجود حيث يقول ابن اللكيب بأأن الشعر العريب مل حيتفظ منه اإ

ذا اس تظهران الشعر  االإسالم. ويقدر اجلاحظ الفرتة اليت ظهر فهيا الشعر بقوهل : " فاإ

ذا  ىل أأن جاء هللا ابالإسالم مخسني مائة عام واإ وجدان هل اإ

 1عام ."  اس تظهران بغاية الاس تظهار مفائيت 

ال  لهذا ال نس تطيع أأن جنزم ابلقول أأن الشعر اجلاهيل وصلنا اكمال  فلن يصلنا اإ

ال القليل، كام يذكر ابن  ال الفحول، ومل يبق مهنم اإ مبتورا، ومل خيدل شعراء هذه الفرتة اإ
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ليمك مما  سالم يف طبقاته : قال يونس بن حبيب قال أأبو معر بن العالء : " ما انهتى  اإ

ال أأقهل، ولو جاءمك وافرا جلاءمك عمل وشعر كثري، ومما يدل عىل ذهاب قالت العر  ب اإ

العمل وسقوطه قةل ما بقي بأأيدي الرواة املصححني لطرفة وعبيد، واذلي حص هلام 

ن مل يكن هلام غريهن فليس موضعهام من حيث وضعا من  قصائد بقدر عرش، واإ

ن اكن ما يروى هلام  من العثاء  هلام، فليسا يس تحقان ماكهنام عىل الشهرة والتقدمة، واإ

أأفواه الرواة ونرى أأن غريهام قد سقط من الكمه الكم كثري، غري أأن اذلي انهلام من 

  2ذكل أأكرث، واكن أأقدم الفحول فلعل ذكل ذلكل."

يضيف محمد بن سالم قائال عام وصلنا من شعر قليل، قال معر بن اخلطاب: "    

 أأحص منه، جفاء االإسالم  فتشاغلت عنه العرب اكن الشعر عمل قوم مل يكن هلم عمل

وتشاغلوا ابجلهاد، وغزو فارس والروم، ولهيت عن الشعر وروايته، فلام كرث االإسالم 

ىل ديوان  وجاءت الفتوح وأأطمأأنت العرب ابلأمصار، راجعوا رواية الشعر، فمل يئلوا اإ

ملوت مدون، وال كتاب مكتوب. فأألفوا ذكل، وقد هكل من العرب من هكل اب

 3والقتل، حففظوا أأقل ذكل وذهب عهنم منه أأكرثه.

ال دليل قاطع عىل ضياع الكثري من الشعر اجلاهيل اإىل جانب النرث. مث    وما هذا اإ

ن العامل النفيس اجلديد اذلي جاء به االإسالم، أأحدث تغريا يف نفوس العرب،  اإ

تبارات قدمية سائدة فتبدلت أأمناط معيش هتم، وتغريت العقلية اجلاهلية من تفكري واع 

أ نذاك. فاكن ذكل أأن أأعرض العديد من الشعراء عىل حنو ما يرويه ابن سالم أأن: " 

ىل عامهل يسأأهل عام أأحدث من الشعر يف االإسالم فقال : أأبدلين هللا  معر كتب اإ

 4ابلشعر سورة البقرة وأ ل معران. "

ضعاف الشعر ورواي     ته، وبذكل ضاع هكذا اكن لهذه العوامل ادلور البارز يف اإ

ن املرحةل الأخرية منه مل تصلنا اكمةل، ورمغ ذكل تظل أأحسن فرتة  أأكرثه، حىت اإ

شعرية حلد ال ن وأأكرثها رقيا وتطورا عىل املراحل اليت تلهتا. والسؤال املطروح ما 

 الرس يف ذكل ؟
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ــ يف هذه املرحةل اس تقرت للشعر مناهجه وحدوده املرسومة، وتقاليده الأدبية  1

تومة، كام أأصبح لزاما عىل الشاعر، أأن حييط بتكل املناجه وأأن يتقن هذه احلدود امل 

 5والتقاليد معرفة.

ن اس تقرار هذه املناجه وثباهتا مكهنا من فرض س يطرهتا ونفسها عىل العديد من    اإ

الأجيال املثقفة. حيث أأصبحت صورة اثبتة، وقاعدة متقنة هيتدى هبا املتأأخرون من 

راء، وقد قرر ذكل ابن قتيبة قائال: " وليس ملتأأخر الشعراء أأن خيرج الأدابء والشع

عن مذهب املتقدمني يف هذه الأقسام. فيقف عىل مزنل عامر، أأو يبيك عند مش يد 

املتقدمني وقفوا عىل املزنل ادلاثر، والرمس العايف، أأو يرحل عىل حامر أأو بغل 

، أأو يرد عىل املياه  العذاب اجلواري ويصفهام، لأن املتقدمني رحلوا عىل الناقة والبعري

ىل املمدوح منابت الرنجس  لأن املتقدمني وردوا عىل الأواجن الطوايم، أأو يقطع اإ

 6وال س والورد، لأن املتقدمني جروا عىل قطع منابت الش يح واحلنوة والعرارة."

ىل نوع من ادلرس يأأخذ به الشاعر،  - 2 ن الشعر يف تكل املرحةل اكن حيتاج اإ اإ

ث يمل بأأشعار أأسالفه، يروهيا وحيفظ معانهيا، ويتعرف عىل خصائصها وممزياهتا. حي

من ذكل قول عبد القاهر اجلرجاين : "وقد اكنت العرب تروي وحتفظ، ويعرف 

بعضها براوية شعر بعض، كام قيل أأن زهري اكن رواية أأوس، وأأن احلطيئة راوية 

 7غ هؤالء ابلشعر حيث نرامه.زهري، وأأن أأاب ذؤيب راوية ساعدة بن جورية ، فبل

احلفظ والرواية والتعرف عىل الصور الفنية، اإىل جانب تدارس الشعراء مع     

شعال لهيب الغرية بيهنم، وأأخذ املتأأخر عن السابق وسائل  بعضهم البعض، واإ

ىل الفن السالف.  ضافة اجلديد اإ يس تعني هبا الشاعر يف الصناعة واالإبداع، واإ

الشعر تأأثر شاعر بشاعر، كأن يأأخذ معىن من معانيه أأو لفظا وابلفعل، الحظ علامء 

 من أألفاظه.

من ذكل ما قاهل اجلاحظ : "وال يعمل يف الأرض شاعر تقدم يف تشبيه مصيب     

ال ولك  اتم، ويف معىن غريب جعيب، أأو يف معىن رشيف كرمي، أأو يف بديع خمرتع، اإ

مه، وال يكون أأحد مهنم أأحق من جاء من الشعراء فتختلف أألفاظهم وأأعاريض أأشعار

بذكل املعىن من صاحبه. أأو لعهل جيحد أأنه مسع ذكل املعىن قط. وقال : أأنه خطر 

ال ما اكن من  ذا قرعوه به، اإ عىل ابيل من غري سامع كام خطر عىل ابل الأول، هذا اإ
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نه وصفه فأأجاد صفته، فتحاىم معناه مجيع الشعراء فمل يعرض  عنرتة يف صفة اذلابب فاإ

 8حد مهنم.هل أأ 

 هذا الشاعر اذلي مثل به اجلاحظ يقول يف مس هتل قصيدته:

 9هل غادر الشعراء من مرتدم      أأم هل عرفت ادلار بعد تومه

فرسه البعض أأنه مل يبق للشعراء املتقدمني ما يقولونه من معاين جديدة ومواضع 

ال دليل رصحي عىل أأنه للشعر صناع ة تلمتس لها طريفة، لأهنم س بقوا ذلكل وما هذا اإ

الوسائل، وتصطنع لها الأس باب. فالشاعر ليك يكون كذكل، البد هل أأن يكون ملام 

ىل الوجود  ابلوس يط، اللغة والرواية وحفظ الأشعار، لأن الشعر ال ميكن أأن خيرج اإ

يف أأايم معدودات أأو يف حلظات، ودليل ذكل احلوليات اليت قىض أأحصاهبا حوال 

 فأأكرث لصناعهتا.

وجد عامل اثلث ساعد عىل تطور الأدب اجلاهيل، وهو امجلهور الأديب، ــ كام ي 3

اذلي أأعط  قمية كربى للشعر بعدما عرف دوره يف احلياة، وتذوقه، وجتاوب معه، 

ولعل ما يلفت النظر يف ذكل هو احلس البياين املرهف، فاكنت القبيةل تفرح بوجود 

 ها.شاعر يف وسطها ،لأنه يذب عن أأحاسيسها ويش يد بذكر 

ىل ال اثر     مل تقترص أأحاكم امجلهور الأديب عىل العصبية حفسب، بل تعدت ذكل اإ

ىل تفضيل اخلطابة،  الفنية، وهناك من حتول عن تفضيل الشعر واالإشادة به اإ

خلروجه عن طابعه املأألوف، حيث حتول اإىل وس يةل للتكسب والرزق، كام يدل عىل 

ء قال: " اكن الشاعر يف اجلاهلية يقدم ذكل ما يقوهل اجلاحظ عن أأيب معر بن العال

عىل اخلطيب، لفرط حاجهتم اإىل الشعر اذلي يقيد علهيم مأ ثرمه ويفهم شأأهنم وهيول 

عىل عدومه ومن عزهلم وهييب من فرساهنم .... فلام كرث الشعر والشعراء، واختذوا 

ىل أأعراض الناس، صار اخلطيب  ىل السوقة، وترسعوا اإ الشعر مكس بة، ورحلوا اإ

عندمه فوق الشاعر. وذلكل قال الأول : الشعر أأدىن مرودة الرسى

 10وأأرسى مروده ادلىن
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ــ لغهتم الشعرية وما فهيا من أأساليب مجيةل من بيان ومرتادفات تساعدمه عىل  4

جياد القافية. طاةل القصيدة، وسهوةل اإ  اإ

ملشاعر ــ طبيعهتم الشعرية واس تعداداهتم الفطرية، من حيث اخليال الصايف وا 5

 الرقيقة ورهافة  احلس.

لهيام الشعر اجلاهيل، يويح بأأنه مر برضوب     هذا التطور واالإتقان الذلان وصل اإ

 كثرية من الهتذيب ويه :

ــ مرحةل السجع الغري املوزون ،عىل حنو ما نراه يف جسع الكهان والسحرة كقوهلم :  1

ذا طلع الرسطان، اس توي الزمان، وحرض الأوطان، وهتاد  11ت اجلريان.اإ

ــ مرحةل الرجز وفهيا بدأأ الشعر يتطور حىت أأصبح جسعا موزوان ممثال يف البيت  2

أأو الثالثة من حبر الرجز. وقد اختلفت النظرايت يف كيفية نشـأأته. مفن قال أأنه 

يوافق أأخفاف االإبل عىل رمال الصحراء، وهو ذلكل نشأأ منذ أأن عرف البدو سريمه 

 12نه خرج من ترانمي العامل يف بناء الكعبة وغريها.يف الصحراء، ومن قائل بأأ 

ــ مرحةل تعدد الأوزان والبحور، ويه املرحةل اليت فتحت لها الطريق من قبل حبر  3

الرجز، فكرثت البحور والأوزان، ونظم الشعراء مقطوعات شعرية قصرية عىل 

امحلايس، الأوزان اجلديدة مع مراعاة مقتضياهتا، كتطابق حبر الطويل مع الشعر 

والوافر مع الفخر والتبايه، والرمل مع الفرح واحلزن وهمل جر. وملا جاءت الفتوح 

وكرثت احلروب وظهر الأبطال والفرسان، ظهر اإىل جانهبم الشعراء اذلين أأخرجوا 

الشعر من طور املقطوعات الصغرية والأبيات الشاردة، فكتبوا القصائد الطويةل 

صائد وذكر الوقائع املهلهل بن ربيعة الثغليب يف قتل ويقال:" واكن أأول من قصد الق

 13أأخيه لكيب.

 أأولية النقد اجلاهيل :

ن الباحث يف النقد الأديب جيد نفسه أأمام تساؤالت عديدة البد مهنا، وأأكرب     اإ

 سؤال هو: هل عرف عرب ما قبل االإسالم النقد الأديب ؟

اتفقوا عىل أأهنم عرفوا هذا كرثت االإجاابت، وتعارضت ال راء حوهل وتضاربت، و    

الفن كهنا وحقيقية، ومل يعرفوه علام أأو فنا قامئا بذاته، هل قواعده وأأصوهل. ويف احلقيقة 

أأن العرب يف اترخيهم املمتد من العرص اجلاهيل قد مارسوا النقد وأأشاكهل العامة، 
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ليس يف الشعر أأو الأدب حفسب، بل هناك نقد اجامتعي وأ خر أأخاليق ونقد 

راف وغري ذكل . فميجد خريها ويسري يف طريقه، وينبذ رشها وميقته. ومبا أأن الأع

الشعر ظاهرة اجامتعية يف لك بيئة ميكن تصور وجود النقد عندمه، وذكل ما تدل 

عليه تكل احلياة الأدبية اليت وصلتنا يف غاية التطور من اكفة جوانهبا الشعورية 

ل  يه البعض عىل أأهنا بس يطة ساذجة، لأهنم والتعبريية وامجلالية، وليس كام يذهب اإ

نتاج الفين الزال فارضا  صوروا حياة البادية وطبقوها عىل أأدهبم، وتناسوا أأن هذا االإ

وجوده حىت اليوم، وأأصبح قدوة لكثري من الشعراء والنقاد الس تنباط القواعد 

احل والأصول، أأو قول الشعر عىل تكل الطريقة. فهو مر كام سلف اذلكر بأأطوار ومر 

عديدة، اكليت مرت هبا احلياة الأدبية بعده، يف العرص العبايس أأو الأموي وغريهام، 

نصاف وتقدير، لأنه ليس املبدعون للشعر اجلاهيل  ليه نظرة اإ وهذا ما جيعلنا ننظر اإ

بداع نقد هل، وال خالف يف أأن معلية االإبداع الأديب أأن تكون معمتدة  بعاجزين عن اإ

 لف عن السلف.عىل قواعد، يتوارهثا اخل

ىل أأن الشاعر اجلاهيل ينقد شعره قبل أأن خيرجه للناس. ومعلية     وهبذا نطمنئ اإ

النقد هنا انتقاء ملا حيقق النضج الفين، وكذا ما يفصح عن مواضع اخللل والنقص  يف 

 النصوص الأدبية، وعليه انقسم شعراء اجلاهلية. اإىل قسمني متباينني هام :

مه الشعراء اذلين يرسلون الشعر حسب ما جتود به طبائعهم و أأحصاب البديعة: ــ 1

وذواهتم دون هجد هجيد من حيث التفسري والتنقيح، حيث يقول الشاعر قصيدة يف 

شعارمه املعاين مع الألفاظ يف يرس  الصباح ويتبعها بأأخهتا يف املساء، فتتدفق يف اإ

رة و موهبة، وسامح، دون أأن يظهر فهيا الغموض أأو التلكف لأهنم أأحصاب قد

طالهتم النظر يف نصوصهم لأهنم تعودوا عىل  وعقول  راحجة، كام ميتازون أأيضا بعدم اإ

مياان مهنم ابن الشعر طبيعة أأو قرحية أأو الهام.  مواههبم الشاعرة وثقهتم مبلاكهتم الفنية اإ

ويه طائفة ال تذيع الشعر بني الناس يف حلظات، حيث تعمل  ــ أأحصاب التنقيح: 2

معان النظر فيه، وهذا ملن نقصت موهبته، وقل طبعه،  يفه،عىل تثق  وهتذيبه، واإ

وكأنه يس تعىص علهيم، ولكهنم يؤمنون بأأن ذكل  اكشف ملا من شأأنه أأن خيف ، وهو 

شأأن لك شاعر أأو فنان أأصيل ال يزيغ نظره عن معهل بني الفينة والأخرى دؤواب عىل 
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ون بني أأيدي القراء. وبذكل حق أأن الزايدة أأو النقصان، والتعبري واالإصالح قبل يك

يسمومه عبيد الشعر واحلوليني، ومسيت قصائدمه احلوليات واملنقحات واملكامت، 

ن يكون فرغ من صنعها بني يوم وليةل. ومن هؤالء  لأن القصيدة ظلت حوال بعد اإ

زهري بن أأيب سلم  حيث اكن ميسك القصيدة فال يرسلها يف الناس حىت يرىض 

صعب الريض واكن احلول حيول عليه وهو مشغول هبا يقوم معوهجا  عهنا. والأديب

أأو يقوم مناداها حىت عرف يف الناس بصاحب احلوليات. يريدون هذا التلبث 

الطويل يف الهتذيب والتنقيح وقد اتصل جيل هذه الزنعة فامي يقول طه حسني 

 14بكعب بن زهري ومن بعد مسمل بن الوليد.

يضا احلطيئة وسويد بن كراع وعدي بن الرقاع وحيي بن واكن من هؤالء الشعراء أأ 

ذ يذكر  عيل املنجم، اذلين هذبوا أأشعارمه ونقحوها، وهذا ما يذكره كعب بن زهري، اإ

الشعر وحاجته اإىل التقومي والتثقيف، ويذكر فضهل وفضل احلطيئة يف هذا الشعر، 

ىل النقد. فالشاعر يعرفه مبوجب اطالعه  ومن هنا اكن الشعر خاضعا عند البعض اإ

ن فاته اليشء فليس من الرضوري أأن يفوت ال خرين من الشعراء،  ودرايته. فاإ

ما لرواهتم أأو لتوابعهم اذلين اكنوا يتتلمذون علهيم يف  وخاصة أأهنم اكنوا يوهجون نقدمه اإ

ىل الشعراء اذلين اكنوا يقصدوهنم ليعرضوا علهيم أأشعارمه من  ما اإ صناعة الشعر، واإ

بداء الرأأ  ي فهيا. وغري الشاعر ممن يتذوق الشعر انقد أأيضا، وكيف يس تطيع أأجل اإ

 املتذوق أأن يتذوق هذا الشعر ويفضهل عىل ذكل ما مل ميارس معال نقداي.

ساعدت اجملالس الأدبية الأسواق عىل تمنية النقد، بعدما اكنت مرسحا للهنوض    

اجملاز، حيث  ابلشعر ورقيه وتوحيد لهجته. ومن هذه الأسواق سوقا عاكظ  وذي

اكن الشعراء ينشدون أأجود أأشعارمه بني أأيدي زعامئه أأمثال النابغة اذلبياين 

والأعىش. وقد جاء يف لسان العرب البن منظور عن سوق عاكظ: " وعاكظ سوق 

للعرب اكنوا يتعاكضون فهيا . قال الليث: مسيت عاكظ لأن العرب اكنت جتمتع فهيا 

: يدعك. وقد ورد ذكرها يف احلديث قال الأزهري: فيعكظ بعضهم بعضا ابملفاخرة. أأي

يه امس سوق من أأسواق العرب، ومومس من موامس اجلاهلية، واكنت القبائل جتمتع 

هبا لك س نة، ويتفاخرون هبا وحيرضها الشعراء فيتناشدون ما أأحدثوا من الشعر مث 
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 15 يتفرقون

منا اذلي يلفت النظر  ولس نا هنا بصدد مناقشة هذا القول من الناحية اللغوية،    واإ

والانتباه هنا. أأن الصورة الأدبية يه اليت أأذاعت امس هذا السوق عىل غرار الأسواق 

 الأخرى، وخدلته يف معامج اللغة العربية.

وهكذا اكن الأدب سلعة من سلع الأسواق التجارية، حيث تدفق شعراء القبائل اخملتلفة    

ويتفاخرون بأأجمادمه وأأحساهبم، وحيققون من لك  صوب وحدب، يتناشدون الأشعار، 

بذكل خفر هذه القبائل هبم. واكن من خالل هذه التدخالت واملساجالت أأن ينقد الشعراء 

 بعضهم بعضا من الناحية الفنية وامجلالية واللغوية ....

كام اكن هيامج بعضهم البعض من انحية املأ ثر واملثالب القبلية، فتظهر من خالل ذكل  

لهيا العيوب و  النقائص، وأأس باب الاس تحسان والاس هتجان حسب نظرمه، فال يعودون اإ

مرة أأخرى يف أأشعارمه. زد عىل ذكل ادلور الكبري اذلي لعبته قريش يف رىق النقد الأديب، 

فاكنت لغهتا لغة اجلزيرة العربية لكها، ومن أأجل ذكل وقفت موقف الناقد املتخري. ختتار 

ىل فهم اجليد من الشعر ورديئة، وعلي ه اكن ينظم عىل لغهتا ليكون أأذيع و أأش يع، وأأقرب اإ

 القبائل الأخرى.

خالصة القول أأن النقد الأديب يف أأخرايت العرص اجلاهيل مر يف نشاطه عىل ثالث    

ىل ملوك احلرية والغساس نة وأأسواق العرب كام ذكر  ميادين، تمتثل يف ارحتال الشعراء اإ

ل يف اجملالس الأدبية العامة، ففي هذه الأماكن والبناايت سابقا، واكن امليدان الأخري يمتث

اخملتلفة اكن العرب جيمتعون ويتناشدون الأشعار، ويتناقدون، فاكن ذكل عامال اجامتعيا يف 

  16ترقيق أألفاظ الشعر وأأحاكم معاينة، وهتذيب حواش يه وهنضة النقد املتصل به.

 احلرية اجلاهلية ودورها يف رواج النقد.

احلديث أأن االإنسان انقد ابلطبع يتأأثر بلك ما تطرقه حواسه، من مسموعات أأو س بق    

ذا اكن هذا املسوس يثري هوى ذاتيا أأو يذكره بأأايم  مرئيات أأو حمسوسات وغريها فاإ

ذا جرح هواه وأأفسد ذلاته وتعارض ومصاحله،  نه يقابهل ابلرىض والقبول، أأما اإ سعيدة، فاإ

ليه صورة حمزنة اكنت يف وأأعاق غرضه ورغباته قابهل ابلسخ ط والاس هتزاء، لأنه أأعاد اإ

طيات الالشعور. فاكن يقابل ذكل برجوةل وجشاعة، دون قيد أأو عائق، لأنه اكن يمتتع حبظ 



 عرشونوال  الثالثدد الع                                                       اللغات جمةل لكية ال داب و

 2018جوان                                        34                                         لكية ال داب و اللغات

وافر من احلرية فامي يقوهل أأو يفعهل. ذلكل اكن القليل من الناس من يكبح جامحه وخيفي 

الكثري مهنم ال يس تطيع ذكل حىت اإحساسه، أأو يكتب شعوره حنو يشء أأو معل ما. ولكن 

نراه ابداي علهيم ونقرأأه عىل وجوههم، وال تلبث أأن تنفرج أأساريرمه عن ابتسامة الغبطة 

ن الكثري مهنم ال يكتفون الاحتفاظ  والرضا، أأو تغىش وجوههم عبسة الأمل والسخط، بل اإ

ىل أألفا ظ، وعبارات بتكل الانفعاالت يف قلوهبم أأو عيوهنم ووجوههم، حىت يرتمجوها اإ

طويةل أأو قصرية، بطريقة مبارشة أأو غريها حسب احلاةل النفس ية أأو الثقافية أأو الفكرية أأو 

 العقلية عند لك مهنا.

هذه العبارات أأو الألفاظ، تتفاوت حدة ورقة وقوة وضعفا، حبسب درجة التأأثري لهذا    

بداء الرأأي مبارشة فامي تراه عني،  أأو تسمعه أأذن، أأو يشمه املثري، ومن هنا اكن احلمك واإ

أأنف أأو يتذوقه لسان. وخري دليل عىل ذكل ما روي أأن طرفة بن العبد مسع املسيب بن 

 علس يقول:

 بناج عليه الصيعريه مكدم    وقد أأتناىس اهلم عند احتضاره   

ىل  فقال هل طرفه: استنوق امجلل، أأي أأنت كنت يف صفة مجل، فلام قلت الصيعرية عدت اإ

 17نوق، لأن الصيعرية مسه محراء تعلق يف عنق الناقة خاصة."ما توصف به ال 

هذه العبارة عىل وجازهتا فهيا هذا الهتمك املرير، اذلي أأماله عليه شعوره وهو غالم    

ابحلرية، اليت اكن العريب ينعم هبا يف القول والعمل، فمل متنعه حداثة س نه أأن يس متع اإىل 

ذا اكن ماال يريض من القول اندفع جمالس الرجال، وأأن يرقب عن كثب ما يد ور فهيا حىت اإ

  18لسانه هبذه العبارة اليت صارت مثال يف التخطيط وعدم وضع اليشء يف موضعه.

 أأنواع النقد اجلاهيل 

رأأينا فامي س بق كيف اكنت احلياة اجلاهلية العقلية والثقافية مهنا، وأأهنا اكنت أأوسع بكثري،     

 القدماء واملدثني، واكن ذكل الفن أأكرث من غريه تعبريا حني غالطت لك تصورات ادلارسني

عن احلياة اجلاهلية باكملها، حيث حقق رقيا كبريا من حيث الظواهر التعبريية وامجلالية 

والشعورية. وهنا نقف متسائلني، هل اس تطاع هذا الفن مبا بلغه من ريق وتطور يف 

 اكن هو؟ التعبري، أأن خيلق جبانبه حركة نقدية نش يطة، كام
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كام غابت عنا طفوةل الشعر ضاعت طفوةل النقد معه. ومن املؤسف أأن نصوصه مل يبق    

ال الزنر القليل، ال ياكد يهنض بتصوير هذه احلركة وتفسري مصطلحها، ورمغ ذكل  مهنا اإ

وصلتنا تباشريه ولو بشلك هني مالمئ لروح العرص. لأن البادية أ نذاك ال تس تطيع بأأي 

ل أأن حتافظ عىل ال اثر الفكرية والأدبية، ومتنحها وسائل البقاء وأأس باب حال من الأحوا

اخللود، كام هو الشأأن يف عرصان هذا، حيث املطابع املتطورة ودور النرش املمتركزة هنا 

ال اذلاكرة،  وهناك، والقاعات اخملصصة للأرش يف ... أأما جزيرة البداوة ال متكل من ذكل اإ

، مث تذاع بني الناس، وهبا بقي ما بقي من الشعر اجلاهيل حيث بواسطهتا حتفظ الأشعار

ىل استبقاهئا يف اذلاكرة ، قوة املوس يق  والتعبري امجليل،  والنصوص النقدية. ولعل ما أأدى اإ

ذكل لأن الشعر يتجاوب جتاواب كبريا مع أأمعق غرائز النفس وأأقواها، وهكذا اكن الشأأن 

ال ما اكن هل الأثر العميق يف النفس وهواها، أأو تعلقت  ابلنس بة للنقد، حيث مل حيفظ منه اإ

مبناس بة لها شأأهنا،. فالكهام اكن قامئا عىل التأأثري والانفعال، وأأن العريب حساس، ورقيق 

لهيا اهتياجا كبريا.  الشعور، فاللكمة الواحدة هتز كيانه لكه، وهيتاج اإ

عىل منو الأذواق الفنية  الواقع أأننا جند يف هذه النصوص اليت وصلتنا رمغ قلهتا ما يدل

ىل قيام حركة نقدية واسعة انجضة  والوعي بطبيعة الشعر امجلالية، ويشري يف الوقت نفسه اإ

وقوية، قوة الشعر اجلاهيل يف هذه البيئة. ومن خالل هذه االإشارات حناول أأن نقف عىل 

 عدة أأنواع من النقد يف هذه الفرتة. 

عطاء أألقاب لبعض القصائد والشعرا 1  ء ووصف الطابع العام لها.ـ اإ

هذا اللون يقوم عىل وصف الشعر يف نفسه، واحلمك عىل هذا الشاعر أأو ذاك حكام    

نتاجه الأديب. من ذكل ما روي أأن بعض شعراء متمي اجمتعوا يف جملس  يصور الطابع العام الإ

همت، رشاب واكن بيهنم الزبرقان بن بدر واخملبل السعدي وعبده بن الطيب، ومعر بن الأ 

 وتذاكروا يف الشعر والشعراء وادع  لك مهنم أأس بقيته يف الشعر، وحتامكوا، فقال احلمك:

، 20ميينه تطوى وتنرش، وأأما الزبرقان كأنه رجل أأىت جزورا 19أأما معر فشعره برودج    

وقد حنرت فأأخذ من أأطاييهبا وخلطه بغريه، وأأما اخملبل فشعره شهب من هللا يلقهيا عىل 

 21باده، وأأما عبده فشعره مكزادة أأحمك خرزها فليس يقطر مهنا يشء.من يشاء من ع 

هذا دليل قاطع عىل تذوق الشعر، وروحه العامة، حيث يعطي الناقد انطباعه الاكمل    
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عن الشاعر مجةل واحدة وتذوق الروح العامة هل، وبواسطة هذا الوصف العام حيمك عليه 

قصائد بأأهنا ابلغة درجة كبرية من التطور الفين مبداي رأأيه فيه، كام اكنوا حيمكون عىل ال

ذا ما قيست بغريها. فاكنوا يتخريون قصائد بأأمكلها، ويطلقون علهيا أألقااب معينة.  وامجلايل، اإ

 ومن هذا النوع قصيدة سويد بن أأيب اكهل اليت مطلعها:

 بسطت رابعة احلبل لنا    فوصلنا احلبل مهنا فاتسع

فقال: اكنت العرب تفضلها وتقدهما وتعدها من حمكها مث قال  هذه القصيدة فضلها الأمصعي

 22الأمصعي حدثين عيىس بن معر، وأأهنا اكنت تسم  يف اجلاهلية اليتمية.

 وقال يف قصيدة حسان بن اثبت النصاري:

 هلل در عصابة اندمهتم   يوما خبلق يف الزمان الأول

 23بأأهنا خري من القصائد ودعوها البتارة.

عي يف كتابه اترخي القصة والنقد، أأن هذه القصيدة أأنشدها حسان بن روى الس با   

اثبت، كام أأنشد علقمة بن العبد قصيدة هل أأيضا أأمام معر بن احلارث اذلي فضل أأبيات 

الأنصاري ودع  قصيدته البتارة لأهنا برتت غريها من القصائد. ومن ذكل أأطلقوا عىل بعض 

 ، واملكامت، واملنصفات، واملعلقات.القصائد الأخرى: احلوليات، واملنقحات

وكام وجدت لهذه القصائد أأسامء معينة، هناك أألقاب أألصقت بكبار الشعراء اذلين    

أأجادوا فن القول وهمروا فيه. فاملهلهل مسي بذكل الامس لأنه أأول من هلهل الشعر وأأرقه 

لشعر، وقيل يف وأأجاد فيه، وجتنب غريب الالكم وحوش يه. والنابغة انبغة، لنبوغه يف ا

بعض الرواايت بأأنه امتنع عن الالكم مدة طويةل، وعندما بدأأه بدأأ ابلشعر فأأجاد فيه 

وأأرق، ومسي النابغة، كام مسي ماكل بن عومير ابملثقب واملتنخل، وطفيل الغنوي ابخملرب 

 والقامئة طويةل والأمثةل كثرية. 24واملرقش لأنه أأجاد يف وصف الليل وحتسني شعره.

ذا مت  عنا يف هذه الأسامء من حيث معانهيا اللغوية جندها تدل عىل العناية بتجويد الشعر واإ

وتنقيحه من العيوب عىل اختالف أأشاكلها اللغوية والبيانية. ولعل لكمة التنقيح يه أأكرث 

هذه املصطلحات توظيفا يف كتاابت القدماء ودالةل عىل هتذيب الشعر وتنقيحه من 

 25العيوب
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لي ه البعض بأأن التجويد الفين صنعة لفظية متلكفة، فاإن ذكل " اكن وقفا وليس كام ذهب اإ

هنم انساقوا اإىل هذا السلوك الفين بسبب  عىل طائفة بعيهنا من الشعراء اجلاهليني، أأو اإ

ىل التكسب بأأشعارمه. فقد اكنت هناك ظروف عديدة محلت هؤالء الشعراء عىل  حاجهتم اإ

ناعة فنية لها قيودها وأأصولها وقواعدها جتويد أأشعارمه، وجعلت من هذا الشعر ص 

الصارمة، بل حققت مس توى شعراي جمددا، ال يزنل عليه الشعراء اجمليدون، واكن ال بد أأن 

تطبع هذه احلركة الشعرية ذوق هذه البيئة بطابعها، وأأن حتمل الناس اذلين حيفلون ابلشعر 

 26فنية يقيسون علهيا. عىل أأن يتخذوا من مثل هذه القصائد الشعرية العالية مناذج

 ـ نقد املعاين اجلزئية. 2

 أأ ـ تناول الصورة الشعرية.

اهمت النقد يف اجلاهلية ابلصورة الشعرية اهامتما كبريا، من حيث قدرة الشاعر أأو عدم 

ىل أأم  قدرته عىل أأداءها. من ذكل اخلرب اذلي ورد يف احتاكم امرئ القيس وعلقمة اإ

ترمجة علقمة الفحل. " مسي ابلفحل لأنه احتمك مع امرئ  جندب. فقد ذكر ذكل بن قتيبة يف

ىل امرأأته أأم جندب لتحمك بيهنام، فقاال شعرا يصفان فيه اخليل عىل روي واحد  القيس اإ

 وقافية واحدة فقال امرئ القيس:

 خلييل مرا يب عىل أأم جندب    لنقيض حاجات الفؤاد املعذب

 وقال علقمة: 

 ومل يك حقا لك هذا التجنب  ذهبت مع الهجران يف لك مذهب  

 مث أأنشداها مجيعا. فقالت المرئ القيس: علقمة أأشعر منك.

 قال: وكيفذاك. قالت لأنك قلت:

 فللسوط أألهوب وللساق دره    وللزجر منه وقع أأهوج متعب

 وقال علقمة: 27جفهدت فرسك بسوطك ومريته بساقك.

 فأأدركهن اثنيا من عنانه     مير مكر الراحئ املتحلب

أأدرك طريدته وهو اثن من عنان فرسه، مل يرضبه بسوط وال مراه بساق، وال زجره. قال: ف

 28ما هو أأشعر مين، ولكنك هل وامقة، فطلقها خفلف علهيا علقمة، فسمي بذكل الفحل.

رضب حصانه وزجره هبذه الطريقة قارنت أأم جندب بني فرس زوهجا اذلي دأأب عىل    
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حىت يدرك فريس ته، وبني صورة منافسه اذلي عرف كيف يترصف مع جواده بعدما 

طرحت مجةل من الرشوط كأن يكون املوضوع واحدا، اإىل جانب وحدة القافية والروي. 

ناكرها حبجة أأهنا من  ىل اإ ىل الطعن يف هذه الرواية، أأو ما يدعو اإ ومع ذكل ال يوجد سبيل اإ

ن النقاد يف املوازنة لأنه ال يستبعد صدور مثل هذا النقد أأو احلمك عىل صنع املتأأخرين م

 عربية جاهلية وزوجة أأشعر شعراء زمانه.

 ب ـ تناول اللفظ والصياغة.

ومن ذكل نقد طرفة بن العبد للمسيب بن علس، حيث مل يكن الشعراء معصومني من    

ب بن علس" وأأنكر عليه طرفة الوقوع يف مثل هذه الأخطاء، مفا اكن أأن وقع فيه املسي

لكمة الصيعرية وهو يتحدث عن البعري، وومعوما ما يه مسة تكون يف عنق الناقة خاصة، 

 29فقال يف ذكل لكمته املشهورة " استنوق امجلل".

ج ـ تناول املعىن. كقول الأعىش يف قصيدته اليت مدح فهيا قيس بن معد يكرب أأحد 

 30أأرشاف المين:

 وقد زمعوا ساد أأهل المين   ونبئت قيسا ومل أأبهل

 فعابه به قيسا ومل ينفع الأعىش اإصالحه البيت بعد ذكل بقوهل:

 ونبئت قيسا ومل أ ته    عىل انيه ساد أأهل المين

ففي البيت الأول خطأأ معنوي لأن عدم اختيار املمدوح يضعف احلمك ولأن الزمع يف عرف 

 31العرب مطية الكذب.

ال دليل عىل أأن الرجل نسان أ خر، بل أأقدر عىل  وما ذاك اإ اجلاهيل اكن أأعمل بلغته من أأي اإ

ال  تفهم خباايها وأأرسارها وأأساليب التعبري هبا. وما التفاتة طرفة بن العبد اإىل خطاإ املسيب اإ

برهان عىل ما سلف ذكره. زايدة عىل ذكل انتباه قس بن معد اإىل خطاإ الأعىش املعنوي: 

ىل أأن س يادة قيس عىل أأهل ال  مين اكنت زعام ال حقيقة، وزمعوا كام يقولون " حيامن ذهب اإ

مطية الكذب" وذكل لأن ادلقة يف فهم الألفاظ، ويف اس تعاملها اكن يتحراها لك عريب بهل 

 32أأولئك املوهوبني من الشعراء.
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 ـ نقد عيوب الشعر: 3

ىل الغلو يف املبالغة، وعدها من عيوب الشعر وهذا ما يؤكد نظرة     هو لون تطرق اإ

هليني الثاقبة، ومدى قدرهتم عىل تصحيح الشعر والاهامتم بسالمته، فهىي ليست اجلا

عندمه ما يفسد املعىن حفسب، بل منافية للصدق  والأمانة العلمية، وقدميا عابت العرب 

هملهل بن ربيعة الغلو يف القول، واعتربوه أأول من سن هذه الس نة، لأنه ادع  ما هو ممتنع 

 عقال كقوهل:

 وبين أأبـيـنـا     جبنب عنزية رحيا مـديـــركأان غدوة 

 33فلوال الرحي أأمسع أأهل جحر    صليل البيض يقدع ابلـذكـور

وبذكل عد أأول شاعر كذب يف شعره أأيضا، وبعد ذكل اهتم امرئ القيس بأأنه اكن أأول 

 الشعراء من تأأثروا ابملهلهل يف مبالغاته الشعرية.

وا يف هذا املأأزق، بل هناك العديد مهنم ممن وليس معىن هذا أأن مجيع الشعراء سقط   

ابتعدوا عن هذه الأمور، رمغ أأن قصائدمه ظلت معهم أأسابيع وشهور وس نني، قبل أأن 

ىل الناس، كزهري بن أأيب سلم ، وابنه كعب. وهناك من أأدرك هذا املعىن وأأفصح  خترج اإ

 34عنه يف شعره كحسان بن اثبت اذلي يقول:

منا الشعر لب املرء يعرض ن محقاواإ ن كيسا واإ  ه      عىل اجملالس اإ

ذا أأنشدتـه صـدقا  وأأن أأشعر بيت أأنت قائـلــه          ببيت، يقال: اإ

 ــ العناية ابلقافية 4

االإقواء يف املصطلح هو اختالف حركة الروي، واالإكفاء هو اختالف الروي نفسه، ويف   

قواء. وهو خروج جزيئ عن فهو عيب دقيق من عيوب القافية،  35معىن أ خر مرادف لالإ

متام الوحدة، والرتابط الذلان أألزتمهتا القصيدة العربية من اجلاهلية حىت اليوم، خاصة يف 

الشعر العمودي، ورمغ أأن النابغة اكن س يد شعراءه أ نذاك ، فان شعره مل يسمل من هذا 

ال النابغة يف قوهل:  العيب، فذكروا أأنه مل يقو أأحد من الطبقة الأوىل، اإ

 مية راحئ أأو مـغتـد      جعالن ذا زاد وغري مزودأأمن أ ل أأ 

 زمع البوارج أأن رحلتنا غـدا      وبذاك خربانالغراب الأسود                   
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  ويف قوهل:

سقاطه         فتناولته واتقتنا ابليد  سقط النصيف ومل ترد اإ

 مبخصب رخص كأن بنانه       عمن ياكد من اللطافة يعقد

ايه يف غناء، وأأهل القرى أألطف  فقدم املدينة، فعيب ذكل عليه ، فمل يأأبه هل حىت أأمسعوه اإ

ىل القافية  ذا رصت اإ نظرا من البدو، واكنوا يكتبون جبوارمه أأهل الكتاب، فقالوا جلارية: اإ

ليه، وقال  فرتيل. فلام قالت الغراب الأسود ويعقد وابليد ومزود. فعمل فانتبه، فمل يعد اإ

 36ي ضعة، ورحلت عهنا وأأان اشعر الناس.قدمت احلجاز ويف شعر 

اإىل جانب النابغة اكن هناك من أأخطا يف القافية وأأفسدها، من ذكل ما رواه أأبو معر     

بن العالء: حفالن من الشعراء اكان يقواين النابغة وبرش بن أأيب خازم، فأأما النابغة دخل 

قواء. وأأما برش ابن أأيب خ ازم فقال هل أأخوه سوادة: يرثب فغىن بشعره ففطن فمل يعد لالإ

نك تقوى. قال: وما االإقواء؟ قال: قوكل :  اإ

 أأمل تر أأن طول ادلهر يسيل     وينيس مثل ما نسيت جذام

 مث قلت:

ىل البدل الشأ يم  واكنوا قومنا فبغوا علينا     فسقنامه اإ

  37فقال : تبينت خطيئ ولست بعائد

ليه أأوىل  االإقواء يعد أ خر خطأأ وعيب وقع فيه كبار الشعراء   اجلاهليني، كام يعد التنبيه اإ

خطوة يف النقد الشلكي، وطورا من أأطوار هتذيب الشعر وتنقيحه من أأس باب 

الاس هتجان والقبح والنقص، لأهنم أأدركوا قمية الروي والردف وما اإىل ذكل من أأمثاهلام، ويف 

ن حركة حرف الروي ال تعطي قوة املوس يق  ا ليت يعطهيا ذكل يقول عز ادلين الأمني : اإ

ذا اكنت  احلرف مع حركته، فكام أأن للحركة موس يقاها، فكذكل للحرف نغمة خاصة ... واإ

 38املوس يق  تعترب أأقوى لو خلت القافية من االإقواء واالإكفاء ، بل ومن االإرصاف

فامي يعرفه العروضيون، نقول أأهنا من غري شك س تكون ضعيفة   40والس ناد،   39واالإجازة

القافية نفسها. وهذا لكه يعين قمية القافية يف الشعر، لأهنا تضيف لو خلت القصيدة من 

ىل املوس يق  اليت حيدهثا الوزن الشعري   41مبوس يقاها قوة اإ

 املفاضةل بني الشعراء : -5
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ويعد هذا اللون من أأمه أأنواع النقد الأديب اجلاهيل، حيث اكن يتداول يف الأسواق،    

ذكره. فاكنت تعقد املساجالت الشعرية ويفضل خاصة سوقا عاكظ واملدينة، كام س بق 

شعر عن أ خر، ويعد اكتبه أأشعر الشعراء، ويفضل بيت أأو قصيدة عىل سائر القصائد 

 الأخرى .

ومن هؤالء احلاكم املشهود هلم ابلتفوق الشعري، وبعد النظر، النابغة اذلبياين، لقدرته   

قة يف النقد، حيث ميزي بني جيد عىل تذوق الشعر، ومدى متتعه بعمل صناعته، وملكة خار 

الشعر ورديئة وامللق  عىل مسامعه. قال صاحب الأغاين: أأخربين حبيب بن نرص وأأمحد 

 بن عبد العزيز قاال:

حدثنا معر بن ش به، قال حدثنا أأبو بكر العلميي. قال حدثين عبد املكل بن قريب   

أأتيه الشعراء فتعرض بسوق عاكظ فت 42الأمصعي قال: اكن يرضب للنابغة قبة من أأدم،

عليه أأشعارها. قالوا أأول من أأنشده الأعىش، مث حسان بن اثبت مث أأنشدته الشعراء، مث 

 أأنشدته اخلنساء بنت معر بن الرشيد:

ن خصرا لتأأمت الهداة به       كأنه قمل يف رأأسـه نـار  واإ

ن واالإنس. فقام فقال: وهللا لوال أأن أأاب بصري ــ الأعىش ــ أأنشدين أ نفا لقلت أأنك أأشعر اجل

حسان فقال: وهللا لأان أأشعر منك ومن أأبيك فقال هل النابغة : ايبن أأيخ أأنت ال حتسن أأن 

 تقول :

ن خلت أأن املنتأأى عنك واسع  فانك اكلليل اذلي هو مـدركـي      واإ

لـيـك نـوازع  خطاطيف جحن يف حبال متينة      متد بـها أأيـد اإ

 43قال: خفنس حسان لقوهل.

بو معر بن العالء أأن الأعىش أأىت النابغة ذات مرة ، فاكن أأول من أأنشده وروى أأ    

 مطولته اليت مطلعها:

 ما باكء الكبري ابلأطالل    وسؤايل وما ترد سؤايل

 مث أأنشده حسان بن اثبت الأنصاري:

 لنا اجلفنات الغر يلمعن يف الضح      وأأس يافنا يقطرن من جندة دما

بامنودلان بين العنقاء وابن مـح  ـرف     فأأكرم بنا خاال وأأكرم بنا اإ
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فقال هل النابغة: أأنت شاعر ولكنك أأقللت جفانك وأأس يافك وخفرت مبن ودلت ومل تفخر 

ال دليل قاطع عىل أأن العرب اكنت تعرف اللكامت ادلاةل عىل القةل  44مبن ودلك. وما هذا اإ

نفسه، اكن كغريه من الشعراء واللكامت ادلاةل عىل الكرثة، والنابغة الشاعر الناقد يف الوقت 

 يتخري اجليد من شعره مث ينشده يف الأسواق.

جاء يف الأغاين أأن حسان بن اثبت قال: قدم النابغة، فدخل السوق ونزل عن راحلته،    

 وجثا عىل ركبتيه، مث اعمتد عىل عصاه فانشأأ يقول:

 45غشيت منازل بعريتنات      فأأعىل اجلزع للحي املنب

نه قالها يف موضعه مفا زال ينشد فقلت : هكل ال  ش يخ، ورأأيته تبع قافية منكرة، ويقال اإ

 حىت أأىت عىل أ خرها، مث قال: أأال رجل ينشد حىت أأىت عىل أ خرها.

 مث قال: أأال رجل ينشد؟ فتقدم قيس بن اخلطمي جفلس بني يديه وأأنشده:

 أأتعرف رسام كأطراد املذاهب     لعمرة وحشا غري موقف راكب؟

 م احلديقة حـاسـرا     كأن يدي ابلس يف خمراق العبأأجادهلم يو 

حىت فرع مهنا فقال: أأنت أأشعر الناس اي بن أأيخ، فقال حسان فدخلين منه وأأين يف ذكل 

نك لشاعر  لأجد القوة يف نفيس علهيام، مث تقدمت جفلست بني يديه فقال: أأنشد فو هللا اإ

ال: أأنت أأشعر الناس قال حسني قبل أأن تتلكم. قال: واكن يعرفين قبل ذكل، فأأنشدته فق

بن موىس وقالت الأوس: مل يزد قيس ابن اخلطمي النابغة عىل " أأتعرف رسام اكطراد 

 46املذاهب " نصف البيت حىت قال هل النابغة: أأنت اشعر الناس.

 ولعل املمتعن يف هذا النص يكتشف عدة حقائق مهنا:

ىل أأسواق أأخر  -  ى غري سوق عاكظ.أأوال: أأن نشاط النابغة النقدي امتد اإ

اثنيا : أأنه اكن يتخري جيد الشعر من رديئه، مث يذيعه يف الناس مباكن يسم  سوق  -

 املدينة أأو سوق عاكظ وغريهام.

دراكه لقمية القافية يف النص الشعري. -  اثلثا: معرفته بصناعة الشعر ونقده، ومن ذكل اإ

من هذا القبيل، رمغ قلهتا، اكليت واملتصفح لكتب الرتامج والأخبار جيد فهيا صورا أأخرى    

 س ئل فهيا احلطيئة عن أأشعر العرب فقال اذلي يقول:

 ومن جيعل املعروف من دون عرضه    يفره ومن ال يتتـق الـشـتـم يـشـتـم
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 يعين زهريا مث س ئل من ؟ قال اذلي يقول :

 من يسال الناس حيرموه    وسائـل اللـه ال يـخـيـب

 47يعين عبيد بن الأبرص."

أأو ذكل النص اذلي أأورده ابن سالم يف طبقاته بقوهل " أأخربين أأابن بن عامثن البجيل،    

قال: مر لبيد ابلكوفة يف بين هند فاتبعوه رسوال سؤوال، يسأأهل من أأشعر الناس؟ قال: 

ليه. قال: مث من؟ قال: الغالم القتيل. وقال غري ابن العرشين يعين  املكل الضليل. فأأعادوا اإ

 48: مث من؟ قال: الش يخ أأبو عقيل، يعين نفسه.طرفة. قال

 خصائص النقد اجلاهيل:

ويلمتس أأثرها يف نقد أأم جندب لشعر زوهجا امرئ القيس وعلقمة الفحل، وقد  ـ اذلاتية: 1

ذكرت كتب الأخبار، أأن بعلها اكن غري حمبب دلى النساء لسبب أأو ل خر، وقد قرأأ هذا 

ال بعد هجد الهوى يف عينهيا، فس ئلت عن رس تفضيله ا لشعر علقمة ، فلن تلمتس العةل اإ

ىل أأن حصان امرئ القيس رضب ابلسوط، وحرك ابلساقني، وزجر حىت  هجيد، وصلت اإ

مىش. وأأن علقمة اكن عكس ذكل متاما. ولكن ليس يف بيت امرئ القيس ما يدل عىل 

ذا مس حصانه ابلسوط در ابجلري كام يدر الس يل  بالدة جواده. لأن معىن بيته هو أأنه اإ

ذا زجره بلسانه وقع الزجر منه موقعه من الهوج اذلي ال عقل هل.  49واملطر، واإ

وهكذا فأأم جندب مل تصدر حمكها عن عةل معقوةل وموضوعية، ومل تراع القصيدة لكها،    

وتس توعب لك ما فهيا من صور وتشبهيات وجامليات تعبريية وشعورية وتصورية وفنية. 

 ان نسخهام علقمة من قصيدة امرئ القيس. وأأحدهام:وحسبنا هذين البيتني الذل

 50كأن عيون الوحش حول خبائنا   وأأرحلنا اجلزع اذلي مل يثقب

 والبيت ال خر

 51ورحنا كأان من جواث عش ية   فعايل النعاج بني حول وحمقب

 مث هذا البيت من قصيدة امرئ القيس:

 وراح كتيس الربل ينغص رأأسه      أأذاة به من صائك متحلب

 اذلي يورده علقمة عىل الشلك التايل: 

 وراح كشاة الربل ينفض رأأسه    أأذاة من صائك متحلب
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  52حيث أأىت بلكمة "ينفض" ماكن " ينغص" و"شاة الربل" ماكن " تيس الربل"

ال جند أأي جمال للطعن يف هذا اللون النقدي، بعدما عرف ما عرف عن أأم جندب من 

ىل امرأأة ليس فيه زوهجا، وبعدما اتضحت الرؤية من زو اهجا بعلقمة الفحل. وأأن الاحتاكم اإ

تقاان كبريا. كام أأنه ال غرابة يف  نسان أ نذاك، اكن يتقن لغته اإ يشء من الغرابة لأن لك اإ

 اشرتاك شاعرين مع بعضهام البعض. فهذا طرفة يقول:

 53وقوفا هبا حصيب عىل مطهيم    يقولون ال هتكل أأىس وجتدل

 القيس اذلي يقول: حيث حنهل من معلقة امرئ

 54وقوفا هبا حصيب عىل مطهيم    يقولون ال هتكل أأىس وجتمل

 فمل يغري سوى لفظ القافية فقط.

وتظهر جلية يف قصة النابغة مع الأعىش وحسان واخلنساء، فقوهل حلسان:  ـ املوضوعية: 2

كام  أأقللت جفانك، أأو س يافك" لأنه اكن يعرف يف قرارة نفسه أأن العرب تعرف " اجلفان"

 تعرف " اجلفنات" وتعرف " الس يوف" كام تعرف " الأس ياف"

وقد روي طعن النابغة يف بيت حسان هذا لنا اجلفنات، أأنه قال "الغر" واكن ممكنا أأن 

يقول "البيض" لأن الغر بياض قليل يف لون أ خر غريه، فلو قال البيض لاكن أأكرث من 

ن أأحسن. ويف قوهل: " وأأس يافنا يقطرن الغر. ويف قوهل "يلمعن الضح " لو قال ادلىج لاك

ذ اكن اجلري أأكرث من القطر.  55دما"  لو قال: "جيرين" لاكن أأحسن. اإ

أأما ختطئته لنفس الشاعر يف خفره ابلأبناء دون الأجداد، فهذا لأنه اكن أأقدر مبعرفة    

 صفات املدح والفخر، كام يعرف صفات اذلم والهجاء، وعلمه بصناعة الشعر وتنقيحه.

وقد شك بعض النقاد يف حصة ورود مثل هذا النقد من النابغة، بدعوى أأن اجلاهيل مل    

يكن يعرف مجع التكسري، ومجع التصحيح ، ومجوع القةل، ومجوع الكرثة، وأأنه مل يكن هل 

ذهن علمي يفرق بني هذه الأش ياء كام فرق بيهنا ذهن سيبويه واخلليل وغريهام من النحاة، 

ال عن رجل عرف مصطلحات العلوم وحدودها.وأأن مثل هذا النقد    56ال يأأيت صدوره اإ

فهذا خرب مردود وغري مقبول، لأن عرب اجلاهلية ومهنم النابغة اكنوا بطبيعة حسهم اللغوي 

بفرقون بني اللكامت ادلاةل عىل القةل واللكامت ادلاةل عىل الكرثة لأهنم اكنوا ينطقون لغهتم 

ذا مل يكن الأمر عن سليقة، ولهذا فهم أأدرى مبعرف ة معاين مفرداهتا وابلفروق ادلقيقة بيهنا. واإ
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كذكل مفن أأين اكن للنحاة أأن يس تنبطوا قواعدمه اخلاصة جبموع التصحيح ومجوع التكسري 

ن مل يلمتسوا شواردها من الكم العريب املوثوق بصحنه كشعر  ومجوع القةل ومجوع الكرثة، واإ

ين فسدت أأخالقهم ولغهتم، وخالطوا غري حىت يعلموا به العرب اذل 57حسان مثال.

ن  أأجناسهم، أأو يعلموا به غري العرب. فأألفاظ تكل املصطلحات مل جتر عىل لسان النابغة واإ

 والفروق املعنوية بيهنا. 58اكن قد جرى ما يش به مدلولها.

تظهر املوضوعية أأيضا يف نقد أأهل يرثب للنابغة، ونقد سوادة بن أأيب حازم لأخيه برش    

قواء، وهو نقد بعيد عن اذلاتية وهوى النفس ودليل ذكل بن أأ  يب حازم فامي وقعا فيه من اإ

بالغ النابغة تصحيح خطأأه، وكيف نقد الأخ أأخاه حىت  تكل الطريقة املرتمة واللطيفة يف اإ

يتجنب ما وقع فيه أأمام امجلاهري الأدبية اذلين أألفت أ ذاهنم تكل النغامت املنسجمة 

يف حراكهتا )الروي والقافية ...( حيث لكام اختلفت احلركة شعروا  واملتسلسةل، املتحدة

 خبلل يف القصيدة لأنه هناك انتقاص حلركة القافية. 

 املوضوعية اجلزئية: وتمتثل يف:

ــ حمك ربيعة الأسدي بني شعر الزبرقان وشعر معر بن الأهمت وشعر اخملبل السعدي، 

بهيات مادية. فشعر الأول فقد جزالته وشعر عبده بن الطيب، وهو حمك مبين عىل تش 

وحرارته العاطفية، وشعر الثاين معانيه أأضعف من أألفاظه، أأما شعر الثالث متوسط مل 

يصل اإىل درجة الفحول من الشعراء، وشعر الأخري مهنم هو أأشعر الشعراء. واملالحظ أأنه 

 مل يقدم ادلليل أأو سبب التفضيل، وعةل ضعف أأشعار ال خرين.

مل يرش  59د بن ربيعة عندما قال: أأشعر الناس ذو القروح يعين امرئ القيس.ــ حمك لبي

فيه اإىل سبب التقدمي، رمغ أأنه حمك صادر عن شاعر ممل خببااي لغة الضاد وأأساليهبا، وخبري 

 بصناعة الشعر وقدرته عىل الترصف يف أأغراضه.

 لبيد بن ربيعة عندما ــ مل يسمل من هذا كبار الشعراء أأمثال النابغة اذلبياين يف تفضيهل

 أأنشده وهو صغري:

 *أأمل ترجع عىل ادلمن اخلوايل*

 فقال هل اي غالم أأنت أأشعر بين عامر، زدين فأأنشده:

 *طلل خلوةل يف الرصيص قدمي*
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 60فرضب بيده عىل جبينه. وقال اذهب أأنت أأشعر من قيس لكها.

 61تظهر املوضوعية اجلزئية أأيضا يف تفضيل احلطيئة لزهري يف قوهل:

 ومن جيعل املعروف دون عرضه    يفره ومن ال يتق الش مت يشـتـم

 وعبيد بن الأبرص يف بيته:

 من يسأأل الناس حيرموه     وسـائـل اللـه ال يـخـيــب

ال ختف  ذاتية احلطيئة من خالل هذين البيتني لأنه معروف بأأنه من أأحد املتكس بني 

 النقاد مبثل هذه الأحاكم؟بشعرمه. ولكن ما الغرض املنشود من وراء اهامتم 

قد يكون الغرض من احلمك عىل شعر شاعر أأو من احلمك بتفضيهل نوعا من االإشادة ابملزنةل 

 اليت يس تحقها، أأو نوع من المتيزي بني صغار الشعراء وكبارمه.

يثارمه االإجياز يف مثل  ...فلعل سكوت هؤالء النقاد عن تعليل أأحاكهمم اكن انش ئا عن اإ

ىل قوم هذه املواقف،  ولعهل اكن انش ئا عن شعورمه بأأهنم اكنوا يتوهجون بأأحاكهمم النقدية اإ

  62اكنوا يتلكمون العربية عن سليقة ...

زبدة القول أأن الزمان طوى الكثري من النصوص النقدية، كام طوى لك النصوص النرثية    

من هذه  تقريبا، اإىل جانب قسط وافر من النصوص الشعرية. واملالحظ فامي تقدم ذكره

الأقوال املأأثورة نراها متسمة ابالرجتالية، بعيدة يف معظمها عن النظرة الفاحصة ادلقيقة، 

وادلراسة املمعنة، اليت يقدم فهيا ادلليل والربهان، وتبني خربة اجلاهليني وتفكريمه العميق، 

 ومدى قدرهتم عىل المتيزي بني الأش ياء بلك دقة ووضوح.

اكنت أأبعد ما ينتظر يف هذه البيئة، لأن تكل الأحاكم النقدية يف تقبل الظوهر وحتليلها    

معظمها اكنت صادرة عن حس الناقد اجتاه النص املنقود، اكن يكون متعاطفا معه أأو ضده 

 بصفة مبارشة كام هو احلال يف نقد أأم جندب.

اإىل جانب ذكل هناك نقد لغوي ملس يف نقد طرفة للمسيب، وأ خر عرويض يف نقد    

يرثب للنابغة، فهىي أأحاكم تتفاوت بني املوضوعية واملوضوعية اجلزئية لأن القصيدة  أأهل

براز مواطن اجلودة والرداءة فهيا، أأو  لهيا مل تأأخذ نصيهبا من الفحص وادلراسة، واإ املشار اإ

ظهار اخلطوط العريضة والاجتاهات اليت سارت عىل هنجها، أأو املهنج اذلي اختذه الشاعر  اإ

ىل الصواب.قاعدة هيتدي هب  ا اإ
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جاابت رسيعة ذاتية وجزئية وموضوعية أأو موضوعية كام رأأينا      لك ما صدر عهنم اإ

 سابقا، لكن طابعها العام الارجتالية.

هبذه الصورة ال ميكن أأن نعد النقد يف هذه الفرتة أأثر من أ اثر ادلراسة التحليلية العميقة    

هتزاء هبذه الشذرات حسب تسمية البعض اليت تس تنبط فهيا القواعد. كام ال ميكن الاس 

ال كيف نفرس قوة هذه النصوص اليت وصلتنا عن  لأهنا البذرة الأوىل يف تطور هذا الفن، واإ

 هذه الفرتة من الزمن.

بني الثقافات واملد احلضاري؛ لأن المنوذج ال يقوم عىل القطيعة يف تربته  نم

ىل الأصلية كام هو عندان يف كثري اختياراتنا الاقتص ادية واالإيديولوجية، الفتقار الاختيار اإ

احلقيقة والواقع، مما أأنتج قامي وقامي مضادة أأو خمتلفة، فاكن الامتثل متناقضا، يف  الرابط بني

ن اتفقت يف لكياهتا، وكذكل  الوقت اذلي يفرتض فيه التوافق، فالغاايت خمتلفة يف دقائقها واإ

  جانسالوسائل املعمتدة، فال ريب يف وجود غري مت
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