
 ( .العصر الجاهلي ) مالمح النقد في عصر ما قبل االسالم 

 ما هي مظاهر النقدية في العصر الجاهلي  ؟/ س 
  المفاضلة 

 المفاضلة  بين الشعراء وتقديم بعضهم على بعض ولهذا الظاهرة اسباب من اهمها 
 العصبية القبلية  والنافس القبلي وكثرة  الشعراء  في البيئة العربية الجاهلية  ويضاف الى ذلك  

 ~ انفة االنسان وحبه للتفاخر  والتقدم على غيره ~   

وهذذذه ااراء قذذد ثبتهذذا شذذوقي ضذذيف  وقصذذي عبذذد الحسذذين وقذذد طكذذدها  الذذدكتور  مصذذ فى عبذذد 
 ة  انها بعيدة عن الموضوعية الرحمن  ان هذه الظاهرة  تتصف بالذاتي

كتقديم النابغة  االعشى  على غيره من الشذعراء  ثذم قذدم  بعذد ذلذك  الخنسذاء  وهنالذك  /  مثال  
 .ناقد اخر عمر بن الحارث الغساني قدم حسان بن ثابت على النابغة  نفسه وعلى علقمة  

 م من قال ابن العشرين  ولما سؤله لبيد عن اشعر الناس طجابهم بقوله الملك الضليل قيل ث

  ( التهذيب والتثقيف ) الظاهرة الثانية 
تعد هذه الظاهرة طول المستويات النقديذة فذي العصذر الجذاهلي  اذ تمثذل نقذد الشذاعر لنفسذه قبذل 

وقذد سذار علذى  هذذا الذنه   , نقد الناس له  وهذم اصذحاب الحوليذات مثذل  هيذر بذن ابذي سذلمى  
وهذا االتجاه يعذد مدرسذة نقديذة متكاملذة اذ بسذبب االمتذداد . ئة ابنه كعب بن  هير وراويه الح ي

 ال بيعي للشاعر االقدم ثم يليه ابنائه او الرواة من بعده 
 
  (ظاهرة الرواية ) الظاهرة الثانية 

كانت هي االداة ال بيعية لنشر األدب بنوعيه وذيوعه بين الناس  بأهم المرتك ات التذي  قذام بهذا 
مرحلة الرواية كثيرا من مالحظات النقدية  ويعد من اشهر الروات  هير بذن ابذي الرواة وقد رافقه 

سلمى  كان راوي لعمه طوس بذن حجذر وكذذلك كذان كعذب بذن  هيذر راوي ألبيذه وكذذلك كذان قذبلهم 
 .امرؤ القيس راوي لخاله المهلهل وغيرهم ذلك  

 ية ولهذا الظاهرة دور كبير وعظيم  يمكن ان نلتمس بعض النقا  التال
  تعليم صناعة الشعر تقتضي معرفة معالم الجودة والذرداءة وهذذه المعذالم  يأخذذها التلميذذ الراويذة

 . من استاذه االقدم حتى سمية بعض الشعراء بلقب الشاعر الفحل كما هو علقمة الفحل 



   االنتصار لشعرائهم سواء اكان هذا االنتصار  معلال او انتصار ذوقي يحمل حكما نقديا. 
    تصذذرف الذذرواة فذذي القصذذائد و انتصذذار شذذعرائهم األسذذاتذة بالتهذذذيب و التعذذديل يعذذد ضذذمن بذذاب

 .التعديل 
   اإلنشاد المستمر والرواية الدائمة من شأنها ان تنقح القصائد مذن خذالل اكتشذاف مذوا ن القذوة

 . والضعف في القصيدة 
   (  المدارس الشعرية)ظاهرة 

هلي هذي عبذارة عذن مجموعذة مذن الشذعراء يشذتركون معذا فذي المدرسة الشعرية  في العصر الجا
بعض الممي ات  والخصذائ  الفنيذة او اللغويذة  او المنهجيذة التذي  تميذ  شذعرهم وودابهذم ولعذل  

هذذم الذذذين يهتمذذون بتنقذذيح وتهذذذيب اشذذعارهم ( مدرسذذة عبيذذد الشذذعر)مذذن اهذذم المذذدارس الشذذعرية 
وقد طخذذ عنذه  هيذر بذن ابذي ( طوس بن حجر ) و عيم هذه المدرسة هو كما ذكره صاحب االغاني

 .سلمى ثم تابعه بذلك ابنه كعب بن  هير ثم رواه الح يئة 
وعذذن الح يئذذة هدبذذه بذذن حشذذرم  العذذذري وقذذد  اخذذذ منذذه جميذذل صذذاحب بثينذذة  وعذذن  جميذذل اخذذذ 

 .ُكثير ع ة 
, ثابذت  وهنالك مدرسة اخرى عرفت بمدرسة مرتجلي الشذعر ومذنهم النابغذة الذذبياني وحسذان بذن

وهنالذذك مذذدارس  اخذذرى مثذذل مدرسذذة  الرثذذاء او مدرسذذة الوصذذف كمدرسذذة امذذرؤ القذذيس بمدرسذذة 
 الوصف فكل مدرسة  خصائ  الفنية والموضوعية 

   (المعلقات)ظاهرة 
المعلقات وهذه الظاهرة ومعروفة ومشهورة تعتمد علذى مبذدط  الصذياغة  التذي يجمذه  فيهذا  ذابه 

عذدة موضذوعات مذن مقدمذة  لليذة او خمريذه  ثذم وصذف الرحلذة القصيدة ال ويلة التي تتضذمن 
ووصف الحيوان ثم وصف مظاهر ال بيعيذة  ثذم الغذرض الذرئيس مذن مذدج او هجذاء او رثذاء او 
غذذذ ل ثذذذم يخذذذتم الشذذذاعر ببيذذذت الحكمذذذة ان وجذذذد وقذذذد تميذذذ  بهذذذذا اللذذذون  اصذذذحاب  المعلقذذذات 

 او عشرة او اربعة عشر  المشهورين  حتى وصل عددهم  عند الرواة الى ستة او سبعة
  ( تسمية القصائد)او ( ت وير النقد)ظاهرة 

والمقصود هي التسمية على اساس نقدي مثل تسمية المعلقات السبعة او السذمو  او المقلذدات 
 او البتارات القا عة 

   (تصنيف الشعراء ) ظاهرة 



 الشعر وتمكنه من ناحية ( القدرة الخيالية )يصنف الشعراء حسب  قوة قريحتهم 
طولهم الفحل او الفحولذة  وهذم الذرواة  و دون الفحذل الخنذيذذ  و دون ذلذك  الشذاعر فقذ  / مثال 

 .ودون ذلك الشويعر الشعرور 

 ( العصر الجاهلي ) نماذج ت بيقية  حول مالمح النقد  األدبي في عصر ما قبل اإلسالم 

 :من اإلقواء التشكيل االيقاعي الموسيقي موقف الشعراء  –اختالل الروي -1

وظذذذاهرة اإلقذذذواء هذذذو اخذذذتالف اإلعذذذراب فذذذي القذذذوافي وذلذذذك طن تكذذذون قافيذذذة مرفوعذذذة , وطخذذذرى 
 :مخفوضة  كما في هذه النماذج 

روي المر باني في الموشح طّنه لم يقو طحد من ال بقة األولى وال من طشبههم إال النابغذة فذي -ط
 : بيتين , قوله 

 الن ذا راد وغير م وِد طمن ول مية رائح طو مغتدي      عج

  عم البوارج طن رحلتنا غدًا        وبذاك خبرنا الغراب األسودُ 

 : وقوله 

 سق  النصيف ولم ترد اسقا ه      فتناولته       واتقتنا باليد 

 بمخضب رخ   كأن بنانه        عنم يكاد من الل افة يعقد  

فلم يأبه حتى اسمعوه اياه فذي غنذاء , فقذالوا للجاريذة اذا صذرت  فقدم المدينة فعيب عليه ذلك ,
علم فانتبه فلم يعد إليه قذدمت الحجذا  ( باليد ) الغراب األسود و ) إلى القافية فرتلي فلما قالت 

 . وفي شعري صنعة ورحلت عنها وطنا طشعر الناس 

الشذكل العروضذذي األمثذل فهذو طثذذر  اإلقذواء يقتذرن بت ذور القصذذيدة نحذو األحسذن واكتسذذابها بهذا
من طثار  فولة الشعر ودليل على طن العربذي لذم يهتذد مذرة واحذدة إلذى حركذة الذروي فذذم اإلقذواء 
نوع من البصر بالشعر ونوع من النقذد قذائم علذى رصذد وقذه الشذعر فذي السذمه وعلذى االنسذجام 

حركذذذة الذذذروي فذذذي  والتماثذذذل فذذذي القذذذوافي كمذذذا إن اإلقذذذواء يذذذدل علذذذى ضذذذعف فذذذي الصذذذياغة ألن
 .القصيدة ادعى إلى طن يكون الشعر منسجمًا سائغًا 



 : فحالن من الشعراء كانا يقويان : قال طبو عمروا بن العالء -ب

 .النابغة وبشر بن طبي خا م , فأما النابغة فدخل يثرب فغني شعره فف ن فلم يعد لإلقواء 

 : وما اإلقواء  , قال قولك : وي , قال انك تق: وطما بشر بن طبي خا م , فقال له طخوه سوادة 

 طلم تر طن  ول الدهر يسلي      وينسي مثل ما نسيْت جذامُ 

 : ثم قلت 

 وكانوا قومنا فبغوا علينا     فسقناهم إلى البلد الشآمِ 

 ! تبينت خ ئي , ولست بعائد : فقال 

 : ايضا قول النابغة -ج

 للجهل ضرارًا ألقواِم خالوا بني األسد     يا بؤس : قالت بنو عامر 

 : وقال فيها 

 تبدو كواكبه والشمس  العة      ال النور نور وال اإلظالم إظالم ُ 

 الموا نة بوصفها منهجًا طو معيارًا لتقويم الشعر -2

 : ومنها صور من النقد الجاهلي تلمح فيها طثر البسا ة وقرب المأخذ 

ت بذين شذعر  وجهذا وشذعر علقمذة الفحذذل ينسذب إلذى طم جنذدب  وج طمذريء القذيس التذي وا نذ-ط
والرواية تمضي الى القول طن امرط القيس وعلقمة بن عبدة تنا عا في طيهمذا طشذعر فاحتكمذا إلذى 
طم جنذذدب فقالذذت قذذوال شذذعرا تصذذفان فيذذه فرسذذيكما علذذى قافيذذة واحذذدة وروي واحذذد , فقذذال طمذذرؤ 

 : القيس 

 المعّذب  خليلي مّرا بي على طّم جندب     تقضي لبنات الفؤاد

 : وقال علقمة 

 ذهبت من الهجران في غير مذهب    ولم يك حقًا  ول هذا التجنب 



 فانشداهما جميعًا القصيدتين فقالت المريء القيس , علقمة طشعر منك 

 : قال كيف ؟ قالت ألنك قلت 

 فللسو  طلهوب وللساق درة      ولل جر منه وقه طخرج مذهب 

 فجهدت فرسك بسو ك فأتعبته 

 : قال علقمة و 

 فأدركهن ثانيا من عنانه    يمر كمر الرائح المتحلب 

 فأدرك فرسه ثانيا من عنانه ولم يضربه ولم يتعبه 

 . فقال ما هو بأشعر مني ولكنك له عاشقة فسمي الفحل لذلك 

كذذأن النابغذذة تضذذرب لذذه قبذذة حمذذراء مذذن ودم بسذذوق عكذذاظ فتأتيذذه الشذذعراء فتعذذرض عليذذه  -ب
قال فأول من طنشده األعشى ميمون بن قيس طبو بصير , ثم طنشده حسذان بذن ثابذت  .طشعارها 

 :األنصاري 

 لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى     وطسيافنا من نجدة دما 

 ولدنا بني العنقاء وابني محرق     فأكرم بنا خااًل وطكرم بنا ابنما 

ك , وفخرن بمذن ولذدت ولذم تفخذر بمذن طنت شاعر ولكنك طقللت جفانك وطسياف: فقال له النابغة 
 .ولدك 

 : فالنقد الذي وجه إلى حسان ال يتجاو  

 استخدام جموع القلة بدل جموع الكثرة -1

 انه فخر باألبناء ولم يفخر بااباء -2



ومن هنا نستدل على النقد فذي ضذوء هذذه الروايذة كذان يوجذه عنايتذه لالفذاظ واسذتعماالتها فذي 
ما الفخر باألوالد دون ااباء فهو نقد ال يمذت بصذلة إلذى الفذن الشذعري , السياق الذي ترد فيه ط

 .انما هو نقد اجتماعي يرتب  باألعراف االجتماعية 

 : قيل طن الخنساء طنشدت النابغة في هذا المجلس قصيدتها في رثاء طخيها صخر -ج

 قّذي بيعينيك طم بالعين عّوار     طم طقفرت مذ خلت من طهلها الدار 

 .واهلل لوال طن سبقك طبو بصير طنشدني ونفًا لقلت إنك طشعر الجن واألنس : ال لها النابغة فق

: فقذبض النابغذة علذى يذده , ثذم قذال ! واهلل ألنا طشعر منك ومن طبيذك ومذن جذدك : فقال حسان 
 : يا ابن طخي , طنك ال تحسن طن تقول مثل قولي 

ن خلت طن ال  منتأى عنك واسه فإنك كالليل الذي هو مدركي    وا 

واهلل : فقالذت لذه الخنسذاء ! طشعر منك ( طنثى ) واهلل ما رطيت : طنشديه فقال : ثم قال للخنساء 
 ( . رجال ) وال 

 ضرورة دقة طداء اللفظ للمعنى  –النقد اللغوي -3

 : مّر المسيب بن علس بمجلس بني قيس بن ثعلبة فاستنشدوه فأنشدهم 

م لم تكّلم طال طنعم صباحا طيها الربه   واسلم     نحييك عن شح  وا 

 : فلما بلغ قوله 

 وقد طتناسى الهم عند اّدكاره    بناٍج من الصيعرّية ِمكّدم 

 كّميت كنا  لحمها حميرية   مواشكة ترمي الحصى بمثّلم 

 كأّن على طنسائها عذق خصية   تّدلى من الكافور غير مكّمم 

 ( استنوق الجمل ) : فقال  رفة وهو صبي يلعب مه الصبيان 



لذو عاينذت طمذذك : داهيذة , فقذال  رفذة : يذا غذالم اذهذب إلذى طمذذك بمؤيذدة , طي : فقذال المسذيب 
 !خاليا نهاك 

 من  طنت ؟ قال  رفة بن العبد : فقال المسيب 

سذمة ( الصذيعرية ) يريد ما طشبه بعضكم في الشر بذبعض , و ! ما طشبه الليلة بالبارحة : قال 
قذد اسذتنوق الجمذل : قذال ( نذاٍج عليذه الصذيعرية ))  البعير , فلما سمه  رفة في عنق الناقة ال

 . ألّن الصيعرية سمة حمراء تعلق في عنق الناقة خاصة ! 

 


