
ن ض ف نقائ  ال
 

فنون األدب وتعددت ، ومن بین ھذه الفنون فن النقائض ، و ھذا  تنوعت
و یعتبر ھذا الفن . األدب والمناظرة األدبیة  الفن لون جدید من ألوان

ً تاریخیاً ساھم في معرفة أنساب العرب وأیامھم ومثالبھم ، وأمد  سجال
 . . . ھامة المعاجم مادة لغویة اللغة بثروة من األلفاظ وأكسب

 
 تعریف فن النقائض

جمع مفرده نقیضة ، والنقض إفساد ما أبرمت من عقد  النقائض : لغة
ّھ ، ونقض العھد إذا  ھدمھ ، ونقض أو بناء ، ونقض البناء الحبل إذا حل

 )جریر والفرزدق(نقائض  قالوا تحلل منھ ، والنقض ضد اإلبرام لذلك
  ٠معناهبخالف  والمناقضة في القول أن تتكلم

 

آخر بقصیدة ھاجیا ً مفتخرا ً  الشاعر إلى ھو أن یتجھ   :اصطالحا ً 
وحركة الروي ، إذا ً فال  والقافیة ذاتھا ملتزما ً البحر الذي اختاره األول

 . والروي بد من وحدة الموضوع ووحدة البحر والقافیة

یب ما قالھ األخطل عندما مدح عبد الملك بن مروان ھاجیا ً بني كل :مثال
 یربوع رھط جریر بن

ً علیھم بني دارم عشیرة الفرزدق خصم   :جریر ومفضال
 

 صدر وال  إیراد  التفارط  عند             ھفلیس ل  أما كلیب بن یربوع
ّفون ویقضي الناس أمرھم   نظروا وھم بغیب وفي عمیاء ما           مخل

 

 :علیھ جریر فیردّ 

 ألتمروا أال یبارك في األمر الذي             أرجو لتغلب إذا غبّت أمورھم
ّ فارطھم ّ المجد مبتدرُ  حوض            خابت بنو تغلبٍ إذ خل   المكارم إن

  
 

والقافیة راء .وھو البسیط  والبحر واحد.واحد وھو الھجاء  فالموضوع
 .والھوان والمعاني واحدة ھي الضعة.النقیصتینمضمومة في 

 

  :نشأة فن النقائض
 

الشعریة القدیمة ألنھا عرفت منذ العصر الجاھلي ،  النقائض من الفنون



المتحاربة یتراشقون بالشعر كما یتراشقون  فقد كان شعراء القبائل
ھام ، وكانوا یھجون ویناقضون بعضھم بعضاً ، فینتصر الشاعر  بالسّ

جاء اإلسالم فدارت  بقومھ ویرد علیھ شاعر القبیلة المعادیة ، ثم
 بین شعراء المسلمین وشعراء المشركین فدافع شعراء المدینةالنقائض 

  عن اإلسالم والمسلمین ودافع شعراء مكة عن دینھم الوثني ،

ّ  وعلى الرغم من أن النقائض أیام الرسول صلى هللا علیھ وسلم تعد
ً للنقائض في ً قد أصابھا من حیث الغایة إذا  امتدادا الجاھلیة إال أن تغیرا

 دینیة بعد أن كانت دفاعاً عن أعراض عن عقیدة ومبادئأصبحت دفاعاً 
 . القبیلة

اإلسالم لم تشتمل على فحش وجرح لألعراض وانتھاك  ونقائض
ھا بشكل للحرمات   كالتي نتلمسّ

 . واضح في نقائض جریر والفرز دق واألخطل

ل إلى  الفن ثم ازدھر ھذا ّ ً وواسعاً في العصر األموي وتحو ً كبیرا ازدھارا
وعناصره وأسالیبھ ومرامیھ وأبعاده  أصولھ مستقل بذاتھ لھفن 

ّ مكانة  .منزلة في لوحة الشعر عزیزة وتبوأ االجتماعیة والسیاسیة فأحتل

واستطاع  ھذا الفن ، وكانت الحیاة في العصر األموي صالحة لقیام مثل
النقائض في  أن یرجع إلى ما كان علیھ في الجاھلیة األولى ، لذلك عاشت

 سایرتھ إلى النھایة وبلغت في درجتھا الفنیة وآثارھا األدبیةو ظلھ
 ، بلغت في تاریخ الشعر العربي جمعیھ االجتماعیة منتھى ما

 
 

  أسباب النقائض في ھذا العصر؟فما 

  :النقائض أسباب

وبحثنا عن سبب انتعاش وتفجر النقائض  لو رجعنا إلى العصر األموي
 .وأسباب عامة خاصةالعصر لوقفنا على أسباب  في ھذا

 

 :األسباب الخاصة

األسباب السبب االقتصادي فنقائض جریر واألخطل متأثرة بھ ،  ھذه أھم
 ن قیس وتغلب من المنافسة على أرضبی كان إذ أنھا قامت على ما

تغلب فوقف  فنسرین أساءت جوار الجزیرة واستغاللھا منذ نزلت قیس
  . جریر واألخطل متناقضین



ً یقف في صفوف ومن األسباب  الخاصة أیضاً أن الظروف جعلت جریرا
وتصادف أن عشیرتھ أسرعت بالبیعة البن الزبیر ، و قتل  قیس ،

 ، مجاشعي الزبیر بن العوام
و لجأت النوار زوج الفرزدق حین غاضبتھ إلى الزبیر فجعل الفرزدق 

 . جریراً  یھجو
 

 :األسباب العامة

ام بني أمیة لھذا  وترجع إلى تشجیع : السبب السیاسي ّ الخلفاء أي حك
  الفن ولھذا الشعر بغیة

 . صرف الناس عن التفكیر في السیاسة

وتعود إلى نمو العقل وقدرتھ على الحوار والجدل  : العقلي السبب
ّحل   السیاسیة والمناظرة في الن

 . والعقیدیة والفقھ والتشریع

ّ منھم الشعراء بحقائق القبائل ومفاخرھا  تناظر فلقد ومثالبھا ، فدرس كل
 في أدلتھ موضوعھ وبحث

لیوثقھا ، وفي أدلة خصمھ لینقضھا ، فأصبحت مناظرات شعریة تدور 
 . البصرة والكناسة في الكوفة المربد في في سوقي

وخاصة في البصرة  المجتمع العربي ومرده إلى حاجة: السبب االجتماعي
 إلى ضرب من المالھي

 . اغھمیقضي بھ الناس أوقات فر
 


