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  .اله ما كنا لنھتديرا � الذّي ھدانا إلى ھذا، فلوالشكر أوال وأخی

الشكر الجزیل لحاملي لواء التضحیة والكفاح من أجلنا والدینا 

  .األعزاء الذین شجعونا على مواصلة المشوار رغم كل العوائق

التي لم تبخل علیا " بن یمینة زھرة"شكر خاص لألستاذة المشرفة 

  .في انجاز ھذا البحث بتوجیھاتھا لي

دون أن أنسى أن أقدم الشكر الكبیر لكل أعوان المكتبات بمستغانم 

  .الذین سھلّوا علینا مھمة اقتناء الكتب

والمعلمین عبر كل األطوار الدراسیة الذین  األساتذةالشكر لكل 

  .اآلنسھروا على تعلیمنا حتى وصلنا إلى مانحن فیھ 

لكل من ساعدني من قریب أو بعید في كل شيء خاصة في  والشكر

  نجاز ھذا البحثإ

  



  

  

يف حقهما اآليتني  مثرة جهدي وسهري وكفاحي مع الليايل يف سبيل العلم إىل من نزلت أهدي

ُلَغنَّ ِعْنَدَك اَْلِكبَـَر َأَحدُ { الكرميتني  ُه َو ِ�لَواِلَدْيِن ِإْحَساً� ِإمَّا يـَبـْ ُمهَا َأْو  َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإ�َّ

َهْر ُمهَا َو ُقْل َهلَُما قـَْوَال َكِرميً  ِل ِمَن الرَّْمحَِة َو  23اِكَالُمهَا َفَال تـَُقْل َهلَُما ُأفٌّ َوَال تـَنـْ َواْخِفْض َهلَُما َجَناَح الذُّ

  .24-23سورة اإلسراء اآلية }  24ُقْل َربِّ َاْرَمحُْهَما َكَما رَبـََّياِين َصِغريًا

إلى أعز ما في الوجود مثلي األعلى وقدوتي في الحياة، من ضحى بنفسه لكي ينير دربي  

وقـاه هللا شر النوائب حفظه هللا  " دمحم"ي العزيز  ولواله ما وصلت إلى ما أنا فيه اآلن، أب

ورعاه، إلى من حملتني وهنا على وهن وسهرت من أجلي وتعبت علي حتى كبرت أمي  

فـاطمة، شعبان، عبد الحق، ( حفظها وشفـاها هللا، إلى كل إخوتي الخمسة  " سعدية"الغالية  

إبراهيم  ( أبناء أختي    ، إلى" وردة"حفظهم هللا ورعاهم إلى زوجة أخي  ) هواري، ذهبية

وكل عائلته المحترمة، إلى كل أقـاربي  " عفيف"، إلى خطيبي  )الخليل وأشرف عبد الباقي

زكية، " وأهلي، إلى صديقـاتي اللواتي قضيت معهن أحلى أيامي في الجامعة واإلقـامة  

، "كحلة"، إلى من ساعدتني في كتابة هذه الرسالة"سميرة، بشرى، نوال، كحلة، بختة

التي وهتني وساعدتني في هذا  " بن يمينة زهرة"ء خاص إلى أستاذتي المشرفة  وإهدا

البحث، وإلى كل األساتذة الذين تعبوا من أجلنا حتى لحقنا إلى ما نحن فيه، وإلى كل من  

 .يعرف مشهود إلهام من قريب أو من بعيد
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 بسم هللا الّرحمــــن الّرحیم

إن الشعر فن یبعث في النفس حب الحیاة وحب الجمال ویصلقھا بحیث تجعل 

لألمور قیمة ووزنا وتحرك فیھا ماال نجده حركة في غیر الشعر، وقد تعددت أغراض 

الشعر واتسعت بحیث أصبحت شاملة لكل مایجول في النفس من خواطر من مدح وذم 

ض نذكر شعر النقائض الذي وبكاء ورثاء وغیر ذلك من األغراض، ومن ھذه األغرا

ھو أحد الفنون الشعریة القدیمة، ألنھ عرف منذ العصر الجاھلي ولم یزدھر إال في 

  .فیھ العصیبة القبلیة بعد أن حددھا اإلسالم استیقظتالعصر األموي الذي 

ولم تنشأ النقائض من فراغ إنما تطورت من فن الھجاء الجاھلي القدیم ولم تكتمل 

أمیة على ید فحول شعراء الھجاء الذین تلقوا أمثال جریر واألخطل إال في عصر بني 

والفرزدق، فالنقائض ھي لون من ألوان الھجاء والتحدي بین شاعرین یبدأ أحدھما 

فیھجو األخر ویفاخره بقصیدة من وزن وقافیة، فیرد علیھ األخر وبلغة النقائض 

یرید أن یثبت تفوقھ علیھ  ینقض األخر بقصیدة أخرى من نفس الوزن والقافیة وكأنھ

ومن المبررات التي دفعتني الختیار ھذا الموضوع ھي أھمیة من حیث الفخر والھجاء 

ومن خالل ھذا شعر النقائض وحب اإلطالع علیھ ورغبة اكتشاف ھذا الموضوع 

ھي میزاتھا؟ ومتى  ؟ وماخصائصھي  ھي النقائض؟ وما ما: نطرح التساؤالت التالیة

  .یمة الفنیة التي تضمنھا شعر النقائض؟ھي الق نشأت وما

المنھج األسلوبي في استنباط جماالت : ومن خالل ھذا اتبعت المناھج التالیة

القصیدة والمنھج الوصفي في وصف مراحل نشأة شعر النقائض والمنھج التحلیلي في 

  .تحلیل القصیدة وشرحھا

ري وجانب كما اتبعت خطة بحث مكونة من مدخل ومقدمة وفصلین، جانب نظ

خصائصھ وقیمتھ وفیھ أربع مباحث  تطبیقي، أما الفصل األول عنوانھ بشعر النقائض

المبحث األول بعنوان التحدید اللغوي واالصطالحي لشعر النقائض والمبحث الثاني 

نشأة شعر النقائض وأسباب ظھور شعر النقائض والمبحث الثالث ممیزات شعر 

ائض، أما الفصل الثاني فھو نموذج تطبیقي لقصیدة النقائض والمبحث الرابع قیمة النق

العصماء للفرزدق وتناولت فیھ ثالث مباحث، المبحث األول فیھ القصیدة میمیة 
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الفرزدق والمبحث الثاني مناسبة القصیدة والمبحث الثالث تناولت فیھ القیمة الفنیة 

ثي ھذا ملحقا للقصیدة، وخاتمة كحوصلة للموضوع الذي تناولتھ، كما تناولت في بح

فیھ نبذة عن الفرزدق وأعمالھ الشعریة، وقائمة المصادر والمراجع، كما اعتمدت 

أیضا على بعض المصادر والمراجع منھا كتاب تاریخ النقائض في الشعر العربي 

ألحمد شایب، ودیوان الفرزدق لعلي فاعور، واألغاني ألبي فرج األصفھاني، ولسان 

ككل بدایة ألي مشوار إال وكان مجال اإلبحار فیھا العرب البن منظور وآخرون، و

لیس باألمر الھین، فكان لزاما على أن أتحرى ببعض الصبر خاصة في تشكل خطة 

بحث، كما رجعت إلى المصحف لتحقیق اآلیات التي استعملتھا والدیوان لتحقیق 

د األبیات، وبھذا أكون قد أنھیت رسالتي ھاتھ راجیة من المولى عز وجل السدا

والتوفیق، وأن یكون ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم، وإن أغفلت عن شيء في ھذه 

الدراسة، فأنا أعلم مسبقا أنني ال أستطیع أن أعطي للموضوع حقھ لذلك لكل من یأتي 

بعدي وتستھویھ دراسة شعر النقائض إدراك النقص ومواصلة المشوار وهللا ھو 

 .الموقف والمستعان وعلیھ التوكل وشكرا



 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخ

  شعر النقائض وتار�خ ظهوره

  

  تمهید

 .مقومات النقائض وعناصرها في الجاهل�ة -1

  .عصر النقائض اإلسالم�ة األول -2

 .النقائض في العصر األمو�  -3

 .تعر�ف الق�م -4

  .الق�مة الفن�ة للشعر- -5
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:تمهید  

�حیث �انت طب�عة الح�اة  ،وتار�خها في العصر الجاهلي ضبدأت نشأة النقائ

في نشأة المناقضة بین شعراء العر��ة قبل اإلسالم ،و�انت  األس�ابالجاهل�ة أ�عد 

العامل األول في استحالتها من طور السذاجة والطفولة إلى صورتها الكاملة التي ظهر 

علیها اإلسالم فاتخذها شعراؤه أداة جدل�ة في ذلك الصراع األدبي بین التقالید الجاهل�ة 

القد�مة هي البداوة الفقیرة الغال�ة على  واألصول اإلسالم�ة ،وأخص میزات هذه الح�اة

  . معظم الجز�رة العر��ة

جافة ینذر فیها الخصب الداعي إلى الهدوء  قاحلة صحراو�ةقد �انت بداوة ل   

واالستقرار وتنعدم فیها المواد األخر� التي تقوم الح�اة وتضطر الس�ان إلى الخضوع 

واالجتماع�ة في سبیل القوت الموفور  لنظم عامة، وسلطان نافذ �حد من حر�تهم الفرد�ة

واألمن الشامل والنظام المقرر و�ان من ذلك أن ضعف اتصال العرب �األرض 

وتشبثهم الدائم بإقل�م خاص وصارت دن�اهم متحر�ة غیر قارة وح�اتهم مضطر�ة غیر 

هذه البداوة الفقیرة أدت إلى ظاهرتین طب�عیتین إحداهما هذا الفقر الحسي 1.منسقة

لمي ، فما ظنك �ح�اة تخضع في ��انها الماد� لعامل المصادفة واالنتظار السلبي والع

 التقوم على مصادر منظمة وال �دح م�قون اآلثار یرقب األعراب مساق� الغبث 

                                                           
-2004، 4'المصر�ة ،� م�ت�ة النهضة . ملتزمة الط�ع والنشر " تار�خ النقائص في الشعر العر�ي "أحمد شایب 1

  .35،ص  2005
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من الطب�عي أن ینشأ فن الحماسة دعوة إلى القتال ، 1.فیهرعون إلیها أینما �انت لعلهم

في سبیل الع�ش أو الكرامة من جانب �ل قبیلة وأن یت�ع النصر أو الهز�مة فخر أو 

،وذلك �ستت�ع هجاء  لالنتصاروعید وتهدید �االنتقام أو حفز لألخذ �الثأر أو تسجیل 

ن ��اء القتلى والعزم ونشر مخاز�ه وذ�ر جبنه وفراره أو خضوعه وأسره ثم ��و  الهدوء

  .على الثأر لهم و�ذلك �ان وقود ا لهذه النار

حر�ا أدب�ة تسایر هذه الحروب الماد�ة،و�ما �انت أدوات الحرب �ان الشعر      

الماد�ة متشابهة متناقضة ،ف�ذلك �انت فنون هذا الشعر متشابهة متناقضة یلقى 

خر یلقاه فخر، والهجاء ینقصه فالف.�2عضها نظیره متحد�ا عنیدا یثبت له أو یهزمه

هجاء، والحماسة تصطدم بنظیرتها ،وه�ذا تتالقى الفنون وتعترك المعاني في سبیل 

  .الق�ائل وفي ظالل األ�ام

  :وعناصرها  ضفن مقومات النقائ -1

تعد الح�اة االجتماع�ة الجاهل�ة وماجرت عل�ه من أوضاع مقوم من مقومات     

ففي سبیل هذه األوضاع العرف�ة والعادات  ،ضوأصل من األصول العامة للنقائ

ألن هذه األصول لم تراع فخرج علیها الناس أو  ضقسم من النقائ أشيءالمرع�ة 

قصروا فیها تستدعي من سلوك فقام الشعر یثور لها أو علیها، و�ذلك �ان الحوار 

�انت العرب تحب الحروب وتعدها مجال الفروس�ة وامتحان المواهب " والمالحاة

                                                           
  .36:، ص الساب�المرجع 1

.39المرجع نفسه ص  2 
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سام�ة ،ف�ان الفرار منها جبنا وعاراء و�انوا �حبون الحر�ة و�نفرون من الض�م مهما ال

،و�انت المرأة ملمس الفقه ومغمز الكرامة والشرف "یل� الفرد في ذلك من نفي وتشر�د 

في فن النسیب و�ان وأد البنات موضوع الجدال بین العرب والفرس  ضفدخلت النقائ

خاصة " صعصعة"ة من مفاخر أ�اء الفرزدق أو جده ف�ما �عد، �ما �ان منعه مفخر 

�ذالك �انت الس�ادة والنجدة والكرم والفن من أس�اب المجد الذ� �فخر �ه الشاعر 

فخرت �ه  ضو�هجو خصمه �عقده ،�ما �ان التجو�د في الشعر من موضوعات النقائ

والتقالید  �امالجاهل�ة عاشت في ظل األ ضمدرسة الخطیئة و�عب بن ز�د ،ومنه فالنقائ

  .االجتماع�ة ثاني

  :في صدر اإلسالم ضالنقائ -2

  :عصر النقائض اإلسالم�ة األولى -1.2

�ان ظهور اإلسالم نهضة عامة تناولت الدین والس�اسة واألدب واالجتماع وأخذت "

بها من طور جاهلي عر�ي إلى صورة إنسان�ة عامة  وما یتصلتحیل هذه النواحي 

التفرق بین جنس وأخر ،فالناس أمامها سواس�ة ل�س لعر�ي على عجمي فضل إال 

 و�ان رسول ملسو هيلع هللا ىلص .�حسن العمل واصطناع هذا الروح ال�شر� الفاضل
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من ق�ائلها  1......"�أخذ بید هذه األمة العر��ة فیز�ل أحقادها و�ؤاخي بینها و�ؤلف

عند االنتقال إلى الحدیث عن النقائض في ."المتنافرة شع�ا متحدا یخضع لسلطان واحد

یهذب  وم�اد�یلفت نظر القار� أن الدین اإلسالمي دین ق�م : عصر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

النفس و�نقیها و��عد عنها أمراضها �الحسد وال�غض والكره و�صغي القلوب و�عید 

في  األلفا�ونزول القران الكر�م ورد �عض  اإلسالمدوان فعند ظهور و�ز�ل الع

  .2"تحمل معاني السخر�ة والهزء والضحك واالستخفاف في مواض�ع �ثیرة اآل�اتالقرآن�ة

خاصة وأنهما وردتا معا في .3الجوهر� معنى السخر�ة �الهزء والتذلیل اإلمامجمع    

و�قد استهز� برسل من قبلك فحاق �الذین {:من القران الكر�م �قوله تعالى عدة مواضع

برسالة  اإلسالمجاء ، )10(اآل�ةسورة النعام ،} .سخروا منهم ماكانوا بهي ستهزءون 

الق�م  اإلسالموالمح�ة ،و�ان لهذه الرسالة دور �بیر في تهذیب النفوس فحمل  التآخي

أطفأ نار العصب�ة وحار�ها ورفضها وطهد النفوس  اإلسالمالعل�ا فنور  األخالق�ةوالمثل 

منها، ولكن العرب �انوا م�الین إلى جاهلیتهم ،فال�احث یر� أن نار العصب�ة لم تخمد 

�املة في نفوسهم رغم ذلك لم تظهر واضحة في أفعالهم حتى في نقائض المشر�ین 

،فقد ) دین(او�ة ،فالقتال لم �عد بین قبیلة وأخر� بل بین مجموعة ق�ائل ورسالة سم

                                                           
  85،ص11ه، ج  1415، 1994دار إح�اء التراث العر�ي ،دار النشر ،بیروت ، " األغاني"أبي فرج االصفهاني 1
التفو�ق�ة للط�اعة ،القاهرة ، طه نعمان دمحم أمین، السخر�ة في االدب العر�ي حتى نها�ة القرن الرا�ع الهجر�،دار 2

  .141، ص 1978/ �1 
الجوهر� ،أبو نصر إسماعیل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العر��ة ،راجعه واعتنى �ه، د دمحم دمحم  -3

  .525ص  2009التامر وأنس دمحم الشامي وز�ر�ا جابر أحمد ،دار الحدیث ، القاهرة ،
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أص�ح لكل منهم أناس من مختلف األد�ان واألجناس وه�ذا أص�حت العصب�ة خافتة لم 

تعد تظهر �ش�ل قو� �ما في العصر الجاهلي وال�عني هذا اختفاء الوالء للقبیلة فهذا 

  : قال ى. 1ملسو هيلع هللا ىلصلما قدم على الرسول الز�رقان بن بدرا

  ِإَذا أْحَتَفلُوا ِعْنَد اْحِتَضاٍر الَمَواِسِم* ْصُلَنا  َأَتْیَناَك َ��َِّما َ�ْعَلْم النَّاَس فَ 

  َو أنَّ َلْ�َس ِفي أْرَض الِحَجاِز َ�َداِرِم* ِ�َأَنا ُفرُوَع النَّاِس ِفي ُ�لَّ َمْوِطٍن 

  :یجی�هفقام حسان بن ثابت 

  َواْجِتَماُل الَعَظاِئمِ َوَجاُه الُمُلوِك * َهْل الَمْجُد إَال الُسوُدَد الُعوُد َو النََّد�  

التي جرت من  األحداث�المادة والمضمون من  اإلسالموانحصرت النقائض في فترة 

ترة التي س�قت اإلسالم خفت ذ�رها، النق�ضة ،حیث أن الف�عث دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حتى وقت قول 

�حملون بین أضلعهم عقیدة �عد اإلسالم أص�ح أنصار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص �فخرون بدینهم فهم 

تجعلهم یؤمنون �أن هللا هو القو� المتین �عطي القوة من �شاء له الملك وله الح�م وهو 

القادر على فعل مایر�د والناصر إال هللا ،أما من عاد� الدین وحار�ه ف�انوا یذ�رون 

حیث قال �عب بن االشرف داع�ا .قوتهم وس�ادتهم وماكان لهم من ماض �عتزون �ه 

إلى التحر�ض على قتال المسلمین في معر�ة بدر طال�ا الثأر من قومه الذین قتلوا في 

  :هذه المعر�ة

  َوِلِمْثِل َبْدٍر َتْسَتِهْل َو َتْدَمعُ *  َطَحْنُت َرَحى َبّدٍر ِلُمْهِلِك َأْهِلِه   

                                                           
السیرة النبو�ة تخفی� دمحم القطب ودمحم بلطة، الم�ت�ة العصر�ة )ه 218ت (ابن هشام ،عبد الملك المعافر� 1

  .475ص ،  2005،  3ج  ،بیروت
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  1َتْصَرعُ َال َتْ�ُعُدوا ِإَن الُمُلوَك *  َقَتْلَت َسَراِة الَناِس َحْوَل َحَ�اِضِهِم 

إن النقائض أ�ام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص �ان امتداد للنقائض الجاهل�ة من حیث أصولها الفن�ة 

، من رجالها ]�حسان بن ثابت وعبد هللا بن رواحة[ و�ان �عض شعرائها المسلمین

الجاهلیین ،فنهض بهذا الفن عصر ال�عثة الدمحم�ة ،شعراء مخضرمون أدر�وا العصر�ن 

واإلسالمي ،سواء في ذلك شعراء م�ة والمدینة من العرب والیهود رجاال ونساء  الجاهلي

،إال أن ذلك التغیر الذ� حدث في أوضاع الح�اة العر��ة في تلك الفترة أصاب 

  .المناقضة الشعر�ة نفسها بتغیر من عدة وجوه

أو أول هذه الوجوه هو الموضوع فقد �ان في الجاهل�ة دائر حول مرعى أو مورد    

تتكون ودولة  ر�اسة أو طمع أو سفاهة ولكنه في هذه الفترة دار حول دین ینشر وأمة

�حیث صار موضوعا سام�ا إنسان�ا عاما وقوم�ا عر��ا �عد ماكان تقوم  وهدا�ة تت�ع، 

وثانیهما هو 2......قبل�ا جاهل�ا وهذا تحول خطیر من غیر شك في تار�خ فن النقائض

 العسیر سرعة االبتكار المعنو� والتحول من الجاهل�ة إلىالمعاني فمهما ��ن من 

 

وثالثهما األسالیب 1....معاني الدین�ة على غیرهافي هذا الجانب فلقد غلبت ال اإلسالم 

فقد �انت أسالیب النقائض اإلسالم�ة األولى مضطر�ة غیر مستو�ة سواء ذلك عند 

الع�ارات الجزلة القو�ة ،ومنها  الشاعر الواحد و�ین الشعراء من المدرستین ،�ان منها

                                                           
  .440ص  نفسه، المرجع  1
  .130المرجع الساب� ص   -2



 مدخل                                                          شعر النقائض وتاریخ ظھوره
 

7 
 

هذا االضطراب ،فإنا نرده إلى أس�اب أخر� ملة ،ومنها الوس� العاد�،   الضع�فة المه

  ......�ضعف الشاعر�ة القرش�ة وحداثتها وارتجال الشعر أمام الحوادث الطارئة

غ�ظة ورا�عها الغا�ة فإذا �حثت عن غا�ة النقائض الجاهل�ة وجدتها غال�ا اشتفاء نفس م

وسیرورة قبل�ة وافتخار �الشعر و�عث الره�ة في النفوس ونحو ذلك من هذه األغراض 

القبل�ة الضع�فة األف� التي التحدث تحوال حتى في ح�اة القبیلة ،فأما النقائض 

ونهضة عامة .�أنه دین ودولة اإلسالمولقد فسرنا  اإلسالمف�انت في سبیل  اإلسالم�ة

  .الجنس العر�ي وال�شر�ة �لها وسلطان شامل وٕاصالح یتناول

أما الفنون التي �انت قوام النقائض اإلسالم�ة وعناصرها فهي الفنون الجاهل�ة       

من مد�ح وهجاء وفخر ورثاء ووصف ووعید ونحوها لم تفتح في الشعر العر�ي أبواب 

رئ�س�ة في ذلك الحین ومع ذلك فقد أس�قنا أن هذه الفنون تأثرت في موضوعاتها 

انیها وأسالیبها �مقتض�ات النهضة اإلسالم�ة ونشیر هنا إلى شيء من مظاهر هذا ومع

وقد شغلت النقائض .التغیر الذ� ف�ه سمات الدعوة ورسولها عل�ه الصالة والسالم

والخزرج في أ�ام  األوسعصر ال�عثة شعراء م�ة والمدینة �ما شغلت النقائض شعراء 

  .اإلسالمالحیین قبیل 

معانیها قر��ة سهلة  إنیجد  اإلسالميإن القار� لشعر النقائض في العصر      

هتك  التجر�ح وال اإلسالمالتناول ال یوجد فیها عنتي ،ولم �ستخدم الشاعر في 

،ولم �فحش و�دخل في المحرمات حتى أللد أعدائه ولقد خبت ظاهرة  األعراض

                                                                                                                                                                          
  .131المرجع نفسه ص -1
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 را لدخول الناس في الفتوحات الم�ة نظاإلسالنقائض مع مرور األ�ام في فترة الدعوة 

هللا ورسوله، ومن ثم الخالفة اإلسالم�ة وفتوحاتها والحفا�  وحات لنشر الدعوة إلى�الفت

  12.على الك�ان اإلسالمي �نسیج واحد توسع عبر ال�الد

  :النقائض في العصر األمو�  -3

دت تمیزت النقائض في العصر األمو� و�ان لها نهضة فن�ة خاصة �عد فتور واعتم

على فني الفخر والهجاء أكثر من غیرها ولما �انت النقائض �ثیرة العدد ومدیدة الطول 

�ثرت قوافیها وعاد الشعراء إلى إح�اء قواف قد�مة وحدیثة سدا لحاجة النظم واستكماال 

ألبواب المناقضة ،ظهرت ثروة لغو�ة أثرت المعاجم �مادة غز�رة ووفرت للشعراء 

  .�3الم�ة نافعة  والخط�اء والكتاب ذخیرة

تطور فن النقائض وظهر �مصطلح أخر وهو السخر�ة مع بدا�ة الخالفة األمو�ة      

�سبب الصراعات الس�اس�ة والحز��ة بین المسلمین وقد تجلى طا�ع السخر�ة والف�اهة 

ظاهرة فن�ة جدیرة  جر�رإلى الحد الذ� ش�لت مع  جر�ر والفرزدق واألخطلفي شعر 

�الدرس والتحلیل تهدف إلى است�طان جوانبها النفس�ة واالجتماع�ة وتحلل بواعثها 

اصطلح عل�ه عند  األصل�ة في نفس�ة الشاعر وذلك في إطار الغرض الشعر� الذ�

  .األد�اء والنقاد، �فن النقائض

                                                           
  .134 -132المرجع الساب� ص ص  -1

  
  .14ینظر أحمد شایب ،تار�خ النقائض في الشعر العر�ي، مرجع ساب� ، ص 3
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ي شخص�ة الشاعر فمن الوهلة األولى �ظهر العدید من الدوافع النفس�ة الكامنة ف     

وهي تمثل المحرض األول والدافع األهم في انتشار هذه الظاهرة في فنه، فضال عن 

المقتض�ات الفن�ة واألدب�ة التي تتطلب ساحة النزال والمعترك القائم بینه و�ین خصومه 

یر� ال�احث أن النقائض فن تطور في عصر األمو�ین وصار أكثر ، 1من الشعراء

تعقیدا مع تطور الح�اة ،ف�ان لها روادها ومن برع فیها و�قي حتى یومنا هذا نتدارس 

حیث أحیوا هذا الفن ماعاشوا )جر�ر والفرزدق واألخطل(فنهم فیها، و�ان من أشهرهم 

ن عصب حر�ة النقائض وفن وزاد زمن نقائضهم على أر�عین عاما ،فهؤالء �ش�لو 

النقائض ش�ل من أش�ال المناظرة والجدال والمناقشة والحوار وهي میزة امتاز بها 

هؤالء الشعراء دون غیرهم ولعلهم أفادوا من علماء الفقه وحلقات العلم وتار�خ األ�ام 

والوقائع و�عد شعرهم في النقائض من أبدع ماقیل ضمن �قرأ شعرهم سیجد أمور 

صب هذه روها لخدمة شعرهم ،غابت عن أذهان الّناس وهذا مایجعلهم ع�س�طة سخ

قام فحول الشعراء �جر�ر واألخطل والفرزدق في هذا العصر �العودة إلى ،  الحر�ة

بتار�خه وح�اته  وما یتعل�ماضي الخصم في معرفة �ل صغیرة و�ل صغیرة و�بیرة 

  :ومن ذلك قول جر�ر لألخطل 2السا�قة

                                                           
مشتوب سام�ة ،السخر�ة وتحل�اتها الدالل�ة في القصة الجزائر�ة المعاصرة ،رسالة ماجستر جامعة مولود معمر�  -1

  .2011تیز� وزو ،قسم اللغة العر��ة ،الجزائر ،
،تار�خ الطبر� ،تار�خ الرسل والملوك ،تحقی� دمحم أبو الفضل ) ه310(الطبر� أبو جعفر بن جر�ر إبراه�م  -2

  .414ص )  د ت(، دار المعارف ، مصر 6،ج 5إبراه�م ،�
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ُ َدْمَعُه َ�َ�ى ُدْوَ�َل    1َأَال ِإنََّما َیْ�ِ�ي ِمَن الذُِّل َدْوَ�لُ * َال ُیْرِقيُء �َّ

وهللا ماسمتني أمي دو�ال إال یوما واحدا فمن أین سق� إلى الخبیث وقد :قال األخطل 

اكتملت صورة النقائض الفن�ة على ید فحول الشعراء األمو�ین وخبت حر�ة النقائض 

 .2في العصر األمو� �موتهم

لقد تأثر شعراء النقائض �الشعر القد�م لسعة اطالعهم وال �م�ن اكتشاف هذا التأثر     

�سهولة لقدرتهم على التغییر والتحو�ر ،لم یتأثروا فق� في بناء القصیدة ومن أمثلة ذلك 

  :تأثر األخطل �النا�عة عندما قدم لنا صورة مر��ة قائال

  َتْرِمي َأْو اَذ�َُّه الَعِبِر�َن ِ�الَزَ�دِ * َفَما الُفَراُت ِإْذ َجاَشْت َغَواِر�ِه 

  3ِف�ِه ُرَ�اٌم ِمَن الَیْنُبوِت َو الُخَظر* َ�ُمُدُه ُ�لُّ َواٍد ُمَتِرٍع ِلُجٍب      

  .فینهل األخطل من هذه الصورة ل�صف لنا �رم عبد الملك و�تخذه وسیلة لمدحه 

  ِفَیِتِه َوِفي َأْوَساِطِه الُعْشرُ ِفي َحا* َوَما الُفَراَت ِإَذا َجاَشْت َحَواِلَ�ُه 

  1َفْوَق الَجاِجيء ِمْن آِذَ�ِه ُغُدر *َوَذْعَذْتُه ِرَ�اُح الَصْیِف واْضَطَرَ�ِت 

ب�ات قدمت على هیئة نقائض شعر�ة ،عمل على إلهاء الجمهور إن معاني األ

وٕاضحاكه من أجل تنس�ه حوادث عصره ،إال أّنها �انت مراق�ة وتحت أنظار السلطة 

                                                           
الصاو� دمحم إسماعیل عبد هللا دیوان جر�ر ،مضاف إل�ه تفسیرات العالم اللغو� أبو جعفر بن حبیب ،دار  -1

  .455ص ) د ت( ،1األندلس ،بیروت ، � 
 1،ج ) د ت(الجمحي دمحم بن سّالم ،ط�قات فحول الشعراء ، تحقی� محمود شاكر دمحم ، دار المدني ، القاهرة ، -2

  .481،ص 
،دیوان النا�عة الذب�اني ،تحقی� �رم ال�ستاني ) 604(ب�اني ،أبو أسامة ز�اد بن معاو�ة بن ض�اب النا�عة الذ -3

  .37 – 36، ص ص  1980،دار صادر بیروت ،
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ف�انت ُتضحك الناس وتسلیهم ،تسيء للمخاطب لكنها ال تثیر وجد انا ف�ه وتذ�ره �ما 

تدعو لقتال وعلى الرغم من �ان من هزائم ومذلة مرت عل�ه لكنها ال تحرك عاطفة وال 

ّ�ل ذلك فإنها التلهب النفوس والتثیر الحم�ة فیهم و�تمثل هذا األمر في المقطع التالي 

  :من خالل هجاء جر�ر للفرزدق�حیث �قول 

ِه     َ�اَتْت َو ِسیَرُتَها الَوِجیُف اَالْرَفعُ * ُأْخَت الَفَرْزَدِق ِمْن َأِب�ِه َو ُأّمِ

  2الُمِق�عُ ُوِطَئْت َ�َما ُوِطيَء الَطِر�ُ� * اُت َأَن َفَتاَتُهْم     َقْد َتْعَلُم الَنَخ�َ 

تتجلى فیها معالم  �ار��اتیر�ةبرع جر�ر في س�اق من التصو�ر الغني �ابتكار صور 

والتي تمثل أحد أهم الوسائل الفن�ة المهمة في تحقی� عنصر   واإلیجازالدقة والتصو�ر 

السخر�ة في شعره وٕابداعه المستمر في العدید من اللوحات التصو�ر�ة التي رسم فیها 

للفرزدق صور ساخرة مضح�ة تارة وتارة أخر� على صورة قرد وغیرها من الصور 

  .و�ان یجسد هذه الصور في العدید من منافس�ه

الشعراء جلسات النقاش والمجادلة والمحاورة واشتر�وا في �عضها وعلى قد حضر ل   

سبیل المثال فقد �ان یلزم الفرزدق حلقة الحسن ال�صر� ،و�ان جر�ر یلزم حلقة ابن 

وفي إحد� حلقات الحسن ال�صر� وذلك ماوراه .3و�انوا �فیدون طرقها وأسالیبها.سیر�ن 

وذلك وعنده الفرزدق عن ال�مین اللغو صاحب األغاني أن رجال سأل الحسن ال�صر� 

                                                                                                                                                                          
  .119، ص  2003،  1لبنان ، �  –األخطل ،دیوان األخطل ،سوزان ع�ار� ،دار الف�ر العر�ي ، بیروت 1

  349.2مصدر ساب� ، ص . دیوانه : جر�ر 
  .551مصدر ساب� ،ص : ینظر دمحم سالم الجمحي 3
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أو ماسمعت ماقلت في ذلك ؟ فقال : فقال الفرزدق له.وال وهللا: في الكالم من مثل قوله

  .قلت:ما �ل ماقلت سمعوا فماقلت؟ فقال :الحسن

ِإَذا َلْم َتْعمَُّد َعاِقَداُت الَعَزاِئم* َوَلْسُت ِ�َمْأُخوِذ َبَلُغو َتُقوُل  
1 ِ◌  

صولها وقواعدها الشعر�ة ،من حیث المضمون فتعتمد النقائض على إّن للنقائض أ

االستهزاء والسخر�ة لنقد أ� موضوع من مواض�ع الح�اة العامة والخاصة مثل الس�اسة 

واالجتماع�ة واالقتصاد�ة وتعرفها �صورة ساخرة واستخدام النقائض والمفارقات 

الضعف بلغة ته�م�ة و�صل األمر إلى تضخ�م العیوب والكشف عن  والمتضادات

الذعة وظهرت معان جدیدة تولدت أثناء الحوارات المتواترة �ما �ظهر في قول جر�ر 

  .�موت الهو� 

  1موت الهو� وشفاء عین المجتلي* ولقد رأ� �ك والجدید إلى بلي 

أما إذا أردنا تبیین أس�اب التي أنشأت هذه النقائض وجدناها تدخل في عدة أبواب 

منها االقتصاد وأس�اب الع�ش والشك أن :نوجزها هنا وٕان تناولناها من قبل �صفة عامة

نقائض جر�ر واألخطل متأثرة بهذا السبب إذ أنها قامت على ما �اب بین ق�س وثعلب 

أرض الجز�رة واستغاللها منذ نزلت ق�س ِفنَّسر�ن ، من عداوة مردها المنافسة على 

ئت األحقاد أرّ  شن�عةواعتصمت ِ�َقْرق�س�اء وأساءت حوار ثعلب و�انت بینهما أ�ام 

ووقفت جر�را واألخطل وغیرهما متناقضین ،ومنها الس�اس�ة الدول�ة والحز��ة ،وهذا 

                                                           
، ص 1987،  1دیوان الفرزدق ، شرح األستاذ علي فاعور منشورات دار الكتب العلم�ة ،بیروت ، �:الفرزدق 1

611.  
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على بني أم�ة في الجانب ذو مظاهر شتى فق� �ان موقف ق�س غ�الن مع الز�یر بن 

والجز�رة مما أخاف ثعلب وشغل بني أم�ة وُعیَّن 2ثم م�انتهم في الشام) مرج راهنها( 

  .موقف جر�ر من األخطل ثم موقف الفرزدق منهما في هذا الفن العتید

هناك عدة أس�اب قبل�ة أو اجتماع�ة فإنه على الرغم من العوامل الس�اس�ة   

لواضح أن العصب�ة القبل�ة �انت الدافع الم�اشر لما ثار واالقتصاد�ة التي ذ�رناها من ا

ق�مة  علىهناك عوامل فن�ة تقوم �ما  .3من مناقضة بین الشعراء في األغلب األعم

الشعر والمفاضلة بین الشعراء من ذلك ماجر� من األخطل حین �عث ابنه مالكا إلى 

وجدت جر�را �غرق من �حر ووجدت : العراق ل�أت�ه بخبر جر�ر والفرزدق فقال له ابنه

الذ� �غرق من �حر أشعرهما وقال �فضل : فقال األخطل: الفرزدق ینحت من صخر 

  جر�را على الفرزدق

  ْعُت َوَلَما َجاَءِني الَخَبرُ َلَما َسمِ * ُت َقَضاَء َغْیَر ِذ� َجَنٍف ِإِني َقَضیْ 

  َوَعَضُه َحَ�ُة ِمْن َقْوِمِه َذَ�رُ * َأَن الَفَرْزَدَق َقْد َشاَلْت َنَعاَمَتُه       

تلك هي العوامل الرئ�س�ة التي �عثت النقائض أ�ام األمو�ین أجملناها هنا على أن 

  .4ض ف�ما �عد لشعراء النقائض وعناصرها ونصوصهانلقاها مفصلة حین نعر 

  :تعر�ف الق�م -4

                                                                                                                                                                          
  .28، ص  21األصفهاني ، األغاني ، مصدر ساب� ، ج 1
  .218أحمد شایبي ،تار�خ النقائض في الشعر العر�ي ، مرجع ساب� ، ص 2
  .220- 219، ص ص  نفسهالمرجع 3
  .225 -221، ص ص  الساب� المرجع 4
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�م�ن تعر�ف الق�م على أنها میل عام لتفضیل حاالت وشؤون معینة عن أخر�      

و�عني جانب التفضیل في هذا التعر�ف أن الق�م تتعل� �المشاعر والعواطف التي نق�م 

المشاعر المتأصلة في الق�م �طب�عتها على أساسها ما نعتبره جیدا أو سیئا وتتمیز 

الدافعة طالما أنها تكون �مثا�ة اإلشارات تمیز الجوانب الجذا�ة في بیئة الفرد والجوانب 

وهذا �عني أن الق�م هي توج�ه 1....غیر الجذا�ة التي یجب أن یتجنبها الفرد أو �غیرها

في المواقف المعینة عاطفي جدا وأن الق�م ال �م�نها أن تتن�أ �سلوك وتصرف الفرد 

  .�صورة جیدة أو غیرها

  :الق�مة الفن�ة للشعر  -5

تعد الق�مة الفن�ة عند الكثیر من النقاد العرب القدامى مع�اراته �ه فن�ة الشعر     

وجماله وت�عا لذلك م�انة مرموقة في نقدهم وتذوقهم للشعر ،ألن الق�مة الفن�ة للشعر 

الجودة ،التكفیف ،والط�ع : محاور مهمة وهي  شعراء وترتكز على أر�عة

ومنه یتضح لنا أن للق�م عدة أنواع و�ل نوع فیها له میزة یتمیز بها عن 2....والجودة

غیره و�ما تعد الق�مة الفن�ة للشعر جوهر الشعر وأساسه �محاورها األر�عة ومن غیرها 

  .ال ��ون الشعر شعرا وال ��ون األدب أد�ا

  

                                                           
  .151، ص 2002روا�ة حسن ، السلوك التنظ�مي المعاصر ، الدار الجامع�ة االس�ندر�ة ، مصر ، 1
، 441تر�ي المغ�ض المجلة العر��ة للعلوم اإلنسان�ة ،�صدرها مجلس النشر العلمي ،جامعة الكو�ت، العدد  -2

  .46، ص 18/05/2017بتار�خ 
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  :تعر�ف النقائض لغة واصطالحا

  :لغة -1

النقض إفساد ما أْبَرْمَت من عقد أو بناء والنقض ضد " ورد في لسان العرب أن 

والنق�ضة في الشعر ماینقض �ه ، و�ذلك المناقضة في الشعر األخر ماینقض ". اإلبرام

االسم �ه، و�ذلك المناقضة في الشعر بنقض الشاعر األخر ماقاله األول والنق�ضة 

إن النقائض هي مانقض أ� ماهدم من البناء وما حل من الحبل .1یجمع على النقائض

والنق�ضة في الشعر هي ماینقض �ه أ� ینقض شاعر شاعر أخر في  اإلبراموضدها 

  .نق�ضته ومنه جاء �لمة نقائض

النقائض جمع نق�ضة مأخوذة في األصل من نقض البناء إذا هدمه والحبل إذا حله 

في الشيء مناقضة ونقاضا خالفه والمناقضة في القول أن یتكلم �ما یتناقض وناقضه 

حتى یجيء ماقال  األولماقاله  اآلخرمعناه والمناقضة في الشعر أن ینقض الشاعر 

ولذلك قالوا نقائض جر�ر والنق�ضة االسم یجمع على النقائض  األولضد 

ل في نقض البناء أو ثیتم ولاأل: فالمعنى اللغو� للنقائض له طوران هما .والفرزدق

ومنه فالنق�ضة اسم  .2الحبل �عد عقده وٕابرامه والثاني یبدو في نقض العهود والمواثی�

�طل� على جمع النقائض و�تمثل في هدم البناء أو الحبل �عد عقده وٕابرامه وتكون 

  .األخر� بنقض قصیدة 

                                                           
ابن منظور االنصاري ،أبو الفضل جمال الدین ،لسان العرب نسقھ وعلق علیھ ووضع فھارسھ علي شبري،  1

  .263-262م، ص ص 1988 -ه1408، 1، دار األحیاء التراث العربي، بیروت ، لبنان ط14مجلد 
  .229، ص 1960، 1أحمد دمحم الخوف ،أدب السیاسة في العصر االموي ،دار مكتبة نھضة بالفجالة ،مصر ،ط2



القیم الفنیة في شعر النقائضالفصل األول                                                    
 

17 
 

  :اصطالحا: ب

النق�ضة قصیدة یرد بها "بتعر�فات وردت �لمة النقائض ��ثرة في عدة �تب ومصادر 

شاعر على قصیدة لخصم له فینتفض معانیها عل�ه، �قلب فخر خصمه هجاء و�نسب 

  .1"الفخر الصح�ح إلى نفسه هو، وتكون النق�ضة عادة من �حر الخصم وعلى رو�ها

  :النق�ضة في األغلب تدور حول محور�ن أساسین

  .فخر وهجاء قبلي:األول 

ول بتناول أعراض األمهات والزوجات واألخوات ونساء القبیلة فحش في الق: الثاني

بوجه عام، ف�ه قدر غیر قلیل من الظرافة والف�اهة والسخر�ة لإلذاعة والناظر في أمر 

هذه الصور الفاحشة یدرك أن المتناقضین ومن یتلقون شعرهم لم ��ونوا �أخذون األمر 

النقائض هي أن یتجه شاعر إلى ، ف2لدماءمأخذ الجد وٕاال لكان أقل قلیلة �اف�ا إلراقة ا

أخر �قصیدة هاج�ا أو مفتخرا ف�عمد اآلخر إلى الّرد عل�ه هاج�ا أو مفتخرا ملتزما 

الموضوع في النقائض فخرا والبد من وحدة "لقاف�ة والرو� الذ� اختاره األول، ال�حر وا

أو س�اسة أو رثاء أو نسب�ا أو جملة من الفنون المعروفة إذا �ان الموضوع  أو هجاءً 

هو مجال المناقشة ومادة النقائض أما المعاني فاألصل العام فیها المقابلة واالختالف 

  .ألن الشاعر الثاني همه أن �فسد على األول معان�ه فیردها

                                                           
عمر فروخ ،تاریخ االدب العربي ،االدب القدیم من مصطلح الجاھلیة إلى سقوط الدولة األمویة، دار العلم 1

  .361م ،ص 1981، أفریل  4، ط1للمالیین، بیروت ج 
.4-3أحمد شایب ،تاریخ النقائض في الشعر العربي ، ص  2 
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ان فخرا �ذ�ه فیها أو فسرها و�ز�د علیها مما �عرفه أو یخترعه وٕان � إن �انت هجاءً 

وقد سلك شعراء النقائض في نقض ، 1لصالحه هو،أو وضع إزاءها مفاخر لنفسه وقومه

المعاني طرقا شتى ترجع إلى أصل عام واحد هو أن �عني الشاعر الثاني بإفساد 

، ما�قرره األول ،ف��ذب مایدعي أو �ضع إزاءه ما�قابله أو �فسره لصالحه و�قلل أهمیته

  :الطرق التي اعتمدها المتناقضون في هذه المالمح الشعر�ة هي وأهم 

  قول الشاعر األول هاج�ا فیرد عل�ه الثاني قال�ا عل�ه معان�ه ذاتها : القلب�

 .مدع�ا أنها من صفات األول أو رهطه

 وهي أن �ضع الثاني من المفاخر أو المثالب ضروب تقابل : المقابلة أو الموازاة

 .2مناظرة لها ماوضعه األول وتكون 

 وذلك أن تحدث الحادثة و�تناولها الشاعران و�ل �فسرها تفسیرا یؤ�د : التوج�ه

 .موقفه في الفخر أو الهجاء

 وذلك أن �ل شاعر یدعي لنفسه أو لقومه مأثرة �عینها : التكذیب أو تنازع المآثر

 .و�دفع عنها زمیله

  أو م�رها ،إذ ال وقد �سلم الشاعر لألخر معنى فینصرف عنه دون نقض طائعا

 .�3ستط�ع الخوض ف�ه لداع عصبي أو س�اسي أو دیني أو نحوها

  

                                                           

.4 - 3ص المرجع السابق،  1 
. 28 -27المرجع نفسھ ، ص ص  2 

.28المرجع نفسھ ،ص  3 
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  :النشأة وأس�اب ظهور شعر النقائض: المطلب الثاني 

  :النشأة -1

نشأت النقائض مع نشأة الشعر وتطورت معه وٕان لم تسم �ه مصطلحا ،فقد �انت 

النفار ،و�انت في  ن أش�الذلك م وما إلىتسمى حینا �المنافرة وأخر� �المالحاة 

ال تلتزم إال بنقض المعنى والمقابلة ف�ه، ثم صارت تلتزم �عض الفنون العامة  البدا�ة

مما جعلها التبلغ درجة النق�ضة التامة وٕان لم تبتعد عنها �ثیرا  اآلخردون �عضها 

ومنه یتضح لنا أن النقائض نشأت مع نشأة الشعر وتطورت .1والس�ما في جانب القاف�ة

تتطور وتلتزم ب�عض الفنون مع تطوره وأن �ان لها تعني �المنافرة والمالحاة و�دأت 

النقائض نشأت مثل أ� فن من الفنون ،ضع�فة مختلطة و�مرور الزمن والتراكم ."العامة

حت أر�انه وعناصره المعرفي والتت�ع للموروث الشعر� حتى قو� واكتمل واتض

  ."الفن�ة،فوصل على ید الفحول من الشعراء بني أمّ�ة إلى فن م�تمل المالمح

یتضح لنا أن النقائض نشأت في األول ضع�فة دون أهم�ة ومع مرور الزمن تطورت 

إن أول ظهور لمصطلح النقض �ان في العصر األمو� "،واكتملت واتضحت عناصرها

ي تلك المعارك الشعر�ة التي دارت رحاها بین عدد وتحدیدا ف�ما عرف �النقائض وه

  ".من الشعراء في العصر األمو� و�ان فرسانها األخطل وجر�ر والفرزدق

                                                           

.84ه ،ص 1406، 1مھدي دمحم ناصر الدین ،دیوان األخطل ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ، ط   1 
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ومنه یتضح لنا أن النقائض �انت ��ثرة في العصر األمو� بین عدة شعراء مرموقین 

  .1ذاع صیتهم آنذاك

لخصم ناقضا هذه هجاء خصمه ،فیرد اتكون النقائض ��تا�ة الشاعر قصیدة في "

القصیدة مع التقید بوزنها وقافیتها ،وقد تر�زت النقائض في العصر األمو� على 

غرض الهجاء تحدیدا حیث �ان الشاعر یتجه نحو خصمه �قصیدة هاج�ا ،ف�عمد 

األخر إلى الرد عل�ه �شعر مثله هاج�ا ملتزما ال�حر والقاف�ة والرو� الذ� اختاره 

أن النقائض تكون بهجاء شاعر لشاعر أخر بنفس  ومعنى هذا.2"الشاعر األول

  .القصیدة والرو� والقاف�ة ومن نفس ال�حر أ�ضا

معنى هذا البد من وحدة الموضوع فخرا أو هجاءا أو غیرهما والبد من وحدة ال�حر 

  ". أ�ضا ومنه ��ون الش�ل للنق�ضتین و�جذب إل�ه الشاعر الثاني �عد أن یختاره األول 

 أماممن الشعراء الصمود في حرب القوافي تلك إال أنهم انتحروا سر�عا  لقد حاول الكثیر

جر�ر الذ� �ان سل�ما اللسان عنیف الهجاء فغلب ثمانین شاعرا رغم أنه ینتمي ألقل 

�طون تم�م شأنا ولم �صمد أمامه سو� الفرزدق واألخطل ونذ�ر من أولئك الذین 

  :�قولهغلبهم جر�ر الراعي النمیر الذ� هجا بني تم�م 

 َتِم�َم  
َ
  3َوَما ِفیَها ِمَن الَسْوَءاِت َشاً�ا* َلْو اَطلََّع الُغَراُب َعلى

                                                           

.85 -84، ص ص  السابقالمرجع  1 
.85المرجع نفسھ ، ص  2 
.85المرجع نفسھ، ص  3 
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على  اء في شعر النقائض و�ان أشد هجاءومنه یتضح لنا أن جر�ر �ان أشهر الشعر 

جر�ر ردا مزلزال ألح� بیني نمیر مس�ة ال تمحوها األ�ام  فرد عل�ه.الفرزدق واألخطل

  :و�انت سب�ا ألن ینبذ بین نمیر شاعرهم حیث قال

  َحِسْبَت النَّاَس ُ�لَُّهْم َغاًضا* ِإَذا َغَضَبْت َعَلْ�َك َبُنوَتِم�َم  

  1َفَال َ�ْعً�ا َبَلْغَت َو َال ِ�َالً�ا* َفَغَض الَطْرَف ِإنََّك ِمْن َنِمیرٍ 

بذورا  �انت النقائض ��ثرة في العصر األمو� لكن الد�تور شوقي ضیف یرىأنّ  لقد"

قد�مة للنقائض س�قت العصر األمو� ،ألن العرب قبل عصر بني أم�ة لم �عرفوا هجاء 

ما �ان هجاء متقطعا �ظهر ت�عا لنشوب حرب وأ�ام منظما، �ستمر استمرارا متصال وٕانّ 

�انت منذ األول ولكن لم یذع صوتها إال في ومنه یتضح لنا أن النقائض .2"بینهم

،لم ��ن یهجو ل�ضحك  قد �ان الشاعر الجاهلي أكثر هجاءل." العصر األمو� ��ثرة

جمهورا وال ل�قطع له أوقات فراغه، ولم ��ن یهجو أمام خصومه م�اشرة ولم ��ن 

  .3"�حترف الهجاء على هذا النحو الذ� نجده في عصر بني أم�ة

، لهجائي في عصر بني أم�ة غیر الذ� �ان عل�ه في عصر الجاهل�ةلقد �ان الشعر ا

الغر�ب في األمر أن خلفاء بني أم�ة ومن خلفهم العلماء لم �حر�وا ساكنا إزاء حزب "

النقائض تلك على الّرغم مما احتوته من بذ�ء الكالم وقذف للمحصنات وأوصاف 

                                                           
  .86،ص  السابقالمرجع 1
، ص ص )ت.د( 8المعارف ، القاھرة ، مصر ،طینظر ،شوقي ضیف، التطور والتجدید في الشعر األموي ،دار 2

163- 164.  
م، 2003-ه 1422، 1داب ، القاھرة ، مصر ،طائض في الشعر الجاھلي ، مكتبة اآلعبد الرحمن  الوصیفي ، النق3

  .11 -10ص ص 
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فرزدق �انت أبرز ضحا�ا تلك أخت ال" جعثن"الیلی� �مسلم أن یتلوث لسانه بها ولعل 

  . الحرب

فقد أكثر جر�ر من ذ�رها واصفا إ�اها �أوصاف توجب حد القذف و�جمع �ل المؤرخین 

  .1على أنها �انت من التق�ات الصالحات وحتى أن جر�ر استغفر رّ�ه عن ماقاله عنها

 لقد �انت النقائض التخلو من شعر بذ�ء الكالم حیث �عد جر�ر من الشعراء الذین

الء أخت الفرزدق التي هجاها ذف �ه الذ� یر�د أن یهجوه ومن هؤ لهم لسان سل�� �ق

والجدیر �الذ�ر أن حرب النقائض استمرت لخمس وأر�عین "، جر�ر �ثیرا في قصائده

بین األخطل وجر�ر ،ووضعت ) 20(سنة بین جر�ر والفرزدق وعشر�ن سنة ) 45(

ه ،ورثاه عز�مة قیل أن یلتح� �ه �عد 110الحرب أوزارها �عد أن توفي الفرزدق سنة 

نحطا� الة �قینا عن االلتفات لشعراء زمن اعام واحد لیتر�ا لنا مع األخطل شعرا ذا ق�م

من خالل هذا یتضح لنا أن شعر النقائض دام لسنین عدیدة خاصة بین جر�ر "هذا

عل�ه والفرزدق �حیث �انا دائما حرب في قصائدهما ،ف�لما نقض الفرزدق جر�ر  رّد 

جر�ر بنق�ضة الذعة ألنه �ان سل�� اللسان على الفرزدق ،وانتهت هذه الحرب �موت 

  .2الفرزدق ثم لحقه �عد ذلك جر�ر تار�ین لنا شعر ذا ق�مة وذا أهم�ة �بیرة

                                                           

.87مھدي ناصر الدین ، دیوان األخطل ، ص   1 
.88مصدر نفسھ ، ص  2 



القیم الفنیة في شعر النقائضالفصل األول                                                    
 

23 
 

  :أس�اب ظهور شعر النقائض -2

إذا أردنا أن نتبین األس�اب التي أنشأت هذه النقائض وجدناها تدخل في عدة أبواب 

  :أهمها

 نجد نقائض جر�ر واألخطل متأثرة بهذا السبب ،إذ أنها : االقتصاد وأس�اب الع�ش

 قامت على ماكان بین ق�س وثعلب من عداوة مردها المنافسة على أرض الجز�رة

واستغاللها، و�انت بینهما أ�ام شن�عة أورثت األحقاد ووّقفت جر�ر و األخطل 

  .وغیرهم متناقضین

  وهذا الجانب ذو مظاهر شتى ،فقد �ان موقف ق�س  :والحز��ةالس�اسة الدول�ة

ع�الن مع الز�یر بین علي بني أمّ�ة في مزج رهطا ثم م�انتهم في الشام والجز�رة 

مما أخاف ثعلب وشغل بني أم�ة وعّین موقف جر�ر من األخطل ،ثم موقف 

حاكم في الفرزدق منهما في الفن العتید، وهذا �فسر لنا احتماء ثعلب �البیت ال

دمش� وم�انة األخطل في القصر الملكي وٕایثاره على جر�ر ،ثم فزع التغلبیین لما 

رأوا ق�س ع�الن تقترب من دمش� ومادار حول هذا من نقائض اشترك فیها 

  .1أقطابها الثالثة

  

  

  

                                                           

.222أحمد شایب، تاریخ النقائض في الشعر العربي ، ص   1 
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 لقبل�ة �انت الّدافع الم�اشر لما من الواضح أن العصب�ة ا :أس�اب قبل�ة واجتماع�ة

ة بین الشعراء في األغلب األعم ،فاألخطل تغلب في نقائضه مع ثار من مناقض

جر�ر و�ان انتصاره ألم�ة أو لدارم في سبیل قومه ،و�ان �فاخر �مآثر ثعلب 

  .1وأ�امها في جم�ع مواقفه حتى لقد فخر على عبد الملك بن مروان

ه و�ان جر�ر على الرغم من نزعته مع ق�س تم�م�ا �فخر بتم�م عامة و�یر�وع رهط

األدبیین خاصة حیث یلتحم مع صاحب�ه ، وأما الفرزدق فقد غلبت عل�ه القبل�ة في هذا 

وهناك .محامي عنها خاصم في سبیلها الخلفاء والوالةوال الفن وفي سواه فهو زع�م تم�م

ومن ذلك ماجر� من :عوامل فن�ة تقوم على ق�مة الشعر والمفاضلة بین الشعراء

ى العراق ل�أت�ه بخبر جر�ر والفرزدق ،فقال له ابنه األخطل حین �عث ابنه ملكا إل

وقال .2ووجدت الفرزدق ینحت من صخر فقال األخطل الذ� �غرق من �حر أشعرهما

  :�فضل جر�رعلى الفرزدق من �حر ال�س��

ي َقَضْیُت َقَضاَء َغْیَر ِذ� َجَنٍف    َلَما َسِمْعُت َوَلَما َجاَءِني الَخَبرُ * ِإنِّ

ُه َح�ٌَّة ِمْن َقْوِمِه َذَ�رٌ * الَفَرْزَدَق َقْد َشاَلْت َنَعاَمَتُه       َأنَّ    3َوَعضَّ

  

                                                           

.222أحمد شایب ، تاریخ النقائض في الشعر العربي ، ص   1 
.222، ص  نفسھالمرجع  2 

، 5، دار الثقافة ، بیروت لبنان ، ط11أبو الفرج األصفھاني ، األغاني ،تحقیق وإشراف لجنة من األدباء ،م 3
  .55م ،ص 1981 -ه1401
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و�انت السرقة الشعر�ة من هذا الجانب الفني ومن أمور المناقضة أمور خاصة خالصة 

أو متأثرة ب�عض ماسب� من أس�اب ،أما فنون النقائض قد تعددت بین النسیب 

  .لرثاء والوصف وغیرهاوالحماسة والفخر والهجاء وا

 األخر� �قومانها و�ضف�ان طا�عهما على الفنون  األساسینإن �ان الفخر والهجاء فیها 

فتتأثر معانیها �الفخر والهجاء والقصیدة العر��ة تبدأ عادة �النسیب وقد غلب على 

معاني  و�انت النقائض والس�ما عند جر�ر الذ� �عد أستاذ هذا الفن بین زمالئه خاصة

الفن مجاال للمناقضة في �عض األح�ان �ما سخر جر�ر �اصطناع الفرزدق  هذا

  :الجالل والعفة في دی�اجه م�میته من �حر الطو�ل

َراِئمِ * ِتي  َنْحُن َبَرْو َراَء الَمِدیَنَة َناقَ    1َحِنیَن َعُجوَل َتْبَتِغي الَنوَّ

  :وقال جر�ر في نقضها عل�ه من نفس ال�حر

ِ ُمُذ َأْنَت َ�اِفُع      َأَتْیُت ُحُدوَد    َوِشْبَت َفَما َیْنَهَك ِشیُب الَلَهاِزِم* �َّ

  2ُمَداِخَل ِرْجٍس ِ�الَخِبیَثاِت َعاِلمٌ * ُهَو الرِّْجُس َ�ا َأْهَل الَمِدیَنِة َفاْحَذُروا 

  

  

  

  

                                                           

.307الفرزدق ،دیوان الفرزدق ، ص   1 
.1001، ص  3، ج3جریر ،دیوان جریر ، نعمان دمحم أمین طھ ، دار المعارف ، القاھرة ، ط   2 
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و�انت الحماسة من لوازم الفخر إذ هي فن القوة والتعالي والس�ما عند ذ�ر مواقف "

القتال والظفر �المجد والس�ادة ،فصارت بذ�ك عنصرا من عناصر هذا الفن القائم على 

الجدل والمالحاة وقد عرض جر�ر في رثاء زوجه لهجاء الفرزدق فّرد عل�ه وهجا زوجته 

ا فصار الرثاء من مجالي النقائض أ�ضا، و�ان وصف التي أحسن جر�ر الثناء علیه

الشمائل والرذائل وتصو�ر ما�ال�سها من معاني المهاجاة والمفاخرة حتى عدت �عض 

لقد �ان الرثاء من المجاالت التي "الصور غا�ة في الهجاء والسخر�ة أو الفخر والثناء

ن مواضعها التي �انت تختص بها النقائض �ثیرا، �ما �ان الهجاء والفخر أ�ضا م

قائمة ��ثرة عند �ل  األغراضذ�ر ماكل من جر�ر والفرزدق �حیث �انت هاته 

  .1منهما

  :أهم ممیزات شعر النقائض -3

اقت�س شعراء النقائض �عض المعاني اإلسالم�ة  :اقت�اس المعاني اإلسالم�ة -1.3

من �تاب هللا ل�ظاهروا بها أف�ارهم غیر أن اقت�اسهم السطحي لم یجاوز اللسان إلى 

القلب والعقل إلى الروح، فاختلفوا عن شعراء الش�عة ولم یبلغوا �عض مابلغه شعراء 

ن وهموا ف�ما فهموا قد الخوارج من تمّثل والتزام وتفان وٕاخالص لإلسالم وعذرهم أنهم إ

  2.أخلصوا لما التزموا

  

                                                           

.231 – 230أحمد شایب ، تاریخ النقائض في الشعر العربي ، المرجع نفسھ ، ص ص   1 
.457، ص  نفسھالمرجع  2 
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أق�اسا أضاءوا بها جاهلیتهم الجدیدة ومن  اإلسالمأما شعراء النقائض فقد أخذوا من 

حقائقه أدلة ظاهروا بها أ�اطیلهم المفتراة ،ومن قصصه وشخوصه أحداثا أسقطوا 

ن جعل المشر�ین الذین آفالقر .1مقاصدها السام�ة على أدبهم الرخ�ص ،فضلوا وأضّلوا

یدینون �غیر اإلسالم عناكب تأو� إلى مساكن من خیو� واه�ة التحمیها ، فاقت�س 

الفرزدق ما في العن�بوت و�یتها من وهن وألصقه �قوم جر�ر ،فزعم أّنهم �انوا من أحقر 

  :وذلك في قوله2الحشرات ف�یف �طاولون قوم الفرزدق األعزة؟ 

  َزِرَ�ا َ�َأنَُّهْم َلَدْ�ِه الَعَملُ * َلْیَب َبْیَتَها   ِمْن ِعزِِّهْم َجَحَرْت �ُ 

  َوَقَضى َعَلْ�َك ِ�ِه الِكَتاُب اْلُمنََّزلُ *َضَرَ�ْت َعَلْ�َك الَعْنَ�ُبوُت ِبَنْسِجَها 

ِ َأْوِلَ�اَء َ�َمَثِل الَعْنَ�ُبوِت { :وهذا وارد في قوله تعالى َمَثُل الِذیَن َاَتَخُذوا ِمْن ُدوِن �َّ

سورة العن�بوت .3}َتَخَذْت َبْیًتا َو ِإنَّ َأْوَهَن الُبُیوِت َلَبْیَت الَعْنَ�ُبوِت َلْو َ�اُنوا َ�ْعَلُمونْ ا

فشهر جر�ر السالح نفسه في هجوه ال�عیث ومن ناصر الفرزدق من الشعراء .41اال�ة

من ،فجعل الفرزدق �عجل السامر� وال�عیث وأضرا�ه �بني إسرائیل الذین عبدوا العجل 

  :دون هللا فقال

  4َدَعاُهْم َفَظُلوا َعاِكِفیَن َعَلى ِعْجلِ * َضَلْلَت ِضَالَل الَساِمِرَ� َو َقْوِمه

َقاَل َفِإنَّا َفَتَنا َقْوَمَك ِمْن َ�ْعِدَك { :وأخذ هذا البیت من �ضع آ�ات في سورة طه قال تعالى

َفَأْخَرَج َلُهَم ِعْجَال َجَسًدا َلُه ُخَواُر {: وقال أ�ضا85سورة طه اآل�ة } َوَأَضلَُّهْم الَساِمِر�ُ 

                                                           

.459، ص  السابق المرجع 1 
.461المرجع نفسھ ، ص  2 

.155م، ص 1966 –ه 1385) د ط(الفرزدق ، دیوان الفرزدق ، دار صادر بیروت ،  3 
.446،ص ) د ت( 1دمحم إسماعیل عبد هللا الصاوي ، ط   4 
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َقاُلوا َلْن { : وقال تعالى.88سورة طه اآل�ة } َفَقاُلوا َهَذا ِإَلُهًكُ◌ْم َوإَِلُه ُموَسى َفَنَسى

  .91اآل�ةسورة طه } َنْبَرَح َعَلْ�ِه َعاِكِفیَن َحَتى َیْرَجَع ِإَلْیَنا ُموَسى

طف إلى أحداث وردت في القران الكر�م �قصة نوح وأح�انا �انوا ��تفون بإشارات خوا

عل�ه السالم وأصحاب الفیل أو �ألفا� إسالم�ة �األبرار والمالئ�ة والجز�ة والصلوات 

  .1وحدود هللا وماال�س اإلسالم من خالفة وٕامارة وس�اسة ومضر�ة وقر�ش ونحوها

  :سقو� المعاني و�ذاءة األلفا� -2.3

از من النقائض �ما �حملك علیهما ولع الشعراء في ال�حملك على التقزز واالشمئز 

الفواحش الق�اح ولو �لهم البذاءة و الوقاح �أنهم لم یتأدبوا �آداب اإلسالم ولم یتخلقوا 

 أشد ح�اء من العذراء �ان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص"بخل� النبوة ،ولم �سمعوا �قول سعید الخذر� ،

وٕاذا �ان الح�اء 2"اإل�مانفي حذرها و�حفظوا الحدیث الذ� خاتمته والح�اء شع�ة من 

من  واأللفا�فقد �ان الفجور والتعهر والفحش والبذاءة في المعاني  اإل�مانشع�ة من 

  .شعب النقائض التي مّرغتها �الشناعة والش�اعة

من أصحابها أن �عضهم �ان �فضح �عضا ثم الیرعوون وال أسوأ ما�سوؤك إّن     

یزدجرون وال یر�ؤون �أعراضهم عن القذف وال �صونون نساءهم من االنتهاك فأم جر�ر 

�مضغ عرضها الفرزدق وأخت الفرزدق ��شف عورتها جر�ر والسوءات التي سترها أدم 

�غاء حتى أفسدوا عل�ه السالم وحواء بورق الشجر �شفها شعراء الهجاء �ألسنة ال

                                                           
، ص ص 2008ینظر غازي طلیمات ،عرفات األشقر ، الشعر في العصر األموي ، دار الفكر ، دمشق ، 1

545- 546.  
- ه 1423،  1،دار ابن الكثیر ،دمشق ،بیروت ،ط) إسماعیل ،صحیح البخاري أبو عبد هللا بن دمحم(البخاري 2

  .13م ، ص 2002
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األذواق إفسادا مخز�ا ال �س�فه الخل� العر�ي بل اإلسالمي وٕان �انت الدراسة العلم�ة 

والتار�خ�ة ومضطرة لتناول �ل شيء حتى ال�فوتها عنصر من مقومات هذا العصر 

  )من الكامل(:ومن شواهد ذلك قول الفرزدق في أم جر�ر.1األدب�ة واالجتماع�ة

  ِإالَّ اللَّئِ�ُم ِمَن الُفُحوَلِة ُتْفَحلُ * نَّ ُأَمَك َلْم َتُكْن َأْزَر� ِبَجْرَ�َك أَ 

  ِمْنَها َخَرْجَت َوُ�ْنَت ِفیَها ُتْحَملْ * َق�ََّح اِإلَلُه َمَقرًَّة ِفي َ�ْطِنَها     

 َخِبیَتَة  نَنَسَقْت َببِ 
َ
  َوِ�َها ِإَلى َقْعِر الَمَقرَِّة ُ�ْضَهلُ * ي َأِب�َك َفِهي

َ�اٍر َوُأمَُّه  َیْ�ِ�ي    2َتْعُلوا َعَلى َ�َمِر الَعِبیِد َو ُتْسَفلُ * َعَلى َدَمِن الدِّ

ولم ��ن جر�ر دون صاح�ه سفاهة بل �ان أشد فحشا وأبلغ في اإلقذاع ور�ما نشأ ذلك 

مر�ب "عن تكالب الشعراء عل�ه، وهو أن حس�ه وشدة انفعاله حتى تولدفي نفسه 

ا وال مس�ة ،فإذا هاجمه شاعر أو أعان عل�ه شخص وصار ال �حتمل أحد غمز " النقص

أخت " جعثن"ومن قوله في .3أو نقده ناقد أنشب ف�ه جر�ر مخال�ه ونهش عرضه

  4).من الكامل(:الفرزدق

  َوَهْجِر ِجْعِثُكْم ِبَذاِت الَحْرَملِ * َواَفاَك َغْدَرَك ِ�الَزِ�یِر َعَلى ِمَنى 

  َوَعَجاَن َجْعِثَن َ�الَطِر�ِ� الَمْعَملِ * ِه    َ�اَت الَفَرْزَدُق َ�ْسَتِجیُر ِلَنْفِس 

  َوالَمْنَقِر�ُّ َیُدوُسَها ِ�الِمْنَشلِ * َیْجِر ِبٍرْجِلَها    َأْسَلَمْن ِجْعِثَن ِإْذ 

  

                                                           

.547غازي طلیمات ،عرفان األشقر ،الشعر في العصر األموي ، مرجع سابق ، ص  1 
.178، ص 1، م1998، 1أبو عبیدة بن المثنى التمیمي البصري، دیوان النقائض ، دار صادر ،بیروت ،ط  2 
.413تاریخ النقائض في الشعر العربي ، مرجع سابق ، ص أحمد شایب ،   3 

.195أبو عبیدة بن المثنى التمیمي البصري ، مرجع سابق ، ص  4 
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  :التصو�ر المثیر -3.3

هذه الواقع�ة وذلك الهجاء العر� الم�شوف بدا في عدة مظاهر في األلفا� المفردة التي 

تدل على معانیها داللة حق�ق�ة سافرة الرمز فیها وال �نا�ة ،فقد أخذ هؤالء الفحول 

یؤدون العورات �ألفاظها الحق�ق�ة دون موار�ة بل یختارون من أسمائها أدلها على 

وفي هذه الصور تجد العر� والسفور سن�عا قب�حا حس�ا، .بتذالالفحش أو أقر�ها إلى اال

  2)من الوافر(:و�قول جر�ر�1ما وصف األخطل نسوة �لیب 

 
َ
  ِقَفا الِخْنِز�ِر َتْحِسْ�ُه َغَزاالً * َنْشَو� َنَزِت ُأَم اَألَخْ�َطِل َوِهي

  ِاْمِذَالًال َوَتْشُ�و ِفي َقَواِئِمَها * َتِظُل الَخْمِر َتْخِلُج َأُخَدِعیَها   

و�انت الواقع�ة تبدوا أح�انا �ثیرة في المعاني فهذا الفرزدق یلتجيء إلى عمرو بن لجأ 

ل�عرف منه مثالب بني جعفر بن �الب وما یهجون �ه ، فلما أخذها عنه هاجم بها 

  3)من الطو�ل(:وفي قصیدته التي �قول فیها

  َن الَشْأِم ِذرَّاَعاِتَها َو ُقُصوَرَهامِ * َوُنبَِّئِت َذا اَألْهَداِم َ�ْعِو� َوُدوَنُه   

  َوَال َناِ�ًحا ِإالَّ اْسَتَسَر ُعُقوَرَها* ِإَليَّ َوَلْم َأْتُرْك َعَلى اَألْرِض َحَ�ًة 

  

  

  

                                                           

.416أحمد شایب ، تاریخ النقائض في الشعر العربي، مرجع سابق ، ص  1 
.417أبو عبیدة معمر بن المثنى التمیمي البصري، مرجع سابق، ص  2 

.176التمیمي ، دیوان النقائض ، مرجع سابق، ص  أبو عبیدة معمر بن المثنى 3 
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  : الخ�ال الخصب -4.3

مع هذه الواقع�ة �ان هناك خ�ال خصب یبتكر الصور و��الغ في المعاني و�خترع 

�ما یرتكب في سبیل ذلك من �ذب و�هتان فمع اعتراف الوقائع واألحداث ، غیر أ�ه 

وعفافها نجده شنع بها وعرضها عرضا قب�حا ، ونجد الفرزدق " جعثن"جر�ر �صالح 

" لدارة جلج"وصفها على أمر�ء الق�س  یخترع قصصا غرام�ة شتى �القصة التي

وار وقصة زوجه حدراء بنت ز�� بن �سطام ابن ق�س الشی�اني التي تزوجها على الن

وانتهت �ه ح�اتها مما �ش�ه الدراما وقد علمت ف�ما مضى قصة جعثن وأنها حادث 

�سبر الخطر ف�ه ، ولكن انظر �یف صورها جر�ر وأطنب فیها وأكثر مناظرها وشنع 

  :1)من الوافر(�قول جر�رى.بها

  َأَال َتَ�ا ِلَفْخِرَك ِ�الُحَ�اِت * َنِسیُتْم َعْقَر َجْعِثَن َواْحَتَبْیُتْم 

  : المیل إلى االستقصاء وحشد األ�ام والحوادث واألسماء -5.3

الق�ائل وأ�امها وحوادثها ورجاال المشهور�ن  لصفاتمما جعل النقائض سجال تار�خ�ا 

ف�ل شاعر حرص على أن .وما ألم �ح�اتهم من مواقف �ر�مة مجیدة أو وض�عة ذلیلة

م وأن �ضع بجوارها مثالب �حشد في جانب قومه فضائلهم وأ�امهم ومواقفهم وأمجاده

خصمه وهزائم رهطه ومخاز�هم وجبنائهم إلى غیر ذلك مما تقض�ه مواقف التحد� 

  .2والمفاخرة

                                                           

.314أبو عبیدة بن المثنى التمیمي البصري ، مرجع سابق ، ص  1 
.419، ص تاریخ النقائض في الشعر العربي،  أحمد شایب ، 2 
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  :1)من الطو�ل(قال الفرزدق في م�میته المشهورة �سرد من أ�ام وحوادث

َمُه َتْفَأ� ُشُؤوَن * َوَ�ْوَم َجَعْلَنا الِظلَّ ِف�ِه َلَعاِمٍر        الَجَماِجِمُمَصّمِ

  َبُنو َعاِمِر َأَن َغاِنٌم ُ�ُل َساِلمِ * َفِمْنُهَن َیْوُم ِلْلَبِر�َ�ْیِن ِإْذ َتَر�      

  َعَلى ُقْرَزِل ِرْجِلي ُرُ�وِض الَهَزاِئِم* َوِمْنُهَن ِإَذا َأْرَخى َطَغْیَل اْبُن َماِلِك 

َداِن إْذ َفَوزَّْت ِ�ِه       َماِح الَفَواِشمِ إَلى ال* َوَ�ْوَم اْبِن َسیِّ   َمْوِت َأْعَجاِز الرَّ

  :تكرار المعاني واأل�ام واألحداث -6.3

�انت المناقضة طو�لة العهد �ثیرة العدد تستفد المعاني �سرعة وتستعرضها �حیث �فرغ 

الشعراء مافي جعبهم في عدد قلیل منها لذلك عمدوا إلى التكرار وتردید المعاني واأل�ام 

�رر أ�ام قومه على ق�س وما تردم ومثالب �لیب والفرزدق �فعل واألحداث ،فاألخطل �

ذلك �األ�ام والرجال وأما جر�ر فقد الح� النقاد إلحاحه على الفرزدق �مهاني الز�یر 

وجعثن والفیون والنفي من المدینة والسیف و�أنهم عدوا ذلك قصوا في هجائه وض�قا 

لجز� وقذارة نسوة ثعلب وهزائم في مجاله، و�ذلك ردد مع األخطل الخمر والكفر وا

  :.3)من الوافر( �قول جر�ر في نق�ضته.2رجالهم

  ُهْم َقْوُم الَفَرْزَدَق َما اْسَتَجاًرا* َفَلْو َأَ�اَم ِجْعِثَن َ�اَن َقْوِ◌�  

  ُ�ِطیُر َعَلى ِسَ�اِلُكْم الَشَراَرا* َفَظَل الِقیُن َ�ْعَد ِ�َ�اِح َلْیَلى   

  

                                                           

.314الفرزدق ،دیوان الفرزدق ، ص  1 
..421أحمد شایب ، مرجع سابق ، ص  2 

.220 – 219أبو عأبو عبیدة معمر بن المثنى التمیمي البصري، مرجع سابق ، ص  3 
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  :.1)الكاملمن (أخر� و�قول في 

  َأْعَداُل ُمْخِزَ�ُة َعَلْ�َك ِثَقالُ * َال َقْیُت َأْعُیَن َو الُزِ�یَر َوِجْعَتَنا 

  ِلْلَغْدِر لَألِم أِنُف َوِسَ�اِل * َوَدَعا الُزِ�یُر ُمَجاِشًعا َفَتَرمََّزْت  

  :.2)من الكامل(و�قول األخطل في قومه

  �َ�الً َو ِبِجْبرِ�َل َو َ�ذَُّبوا مِ * َعَبُدوا الَصِلیَب َوَ�ذَُّبوا ِ�ُمَحَمٍد 

  :الفخر والهجاء -7.3

�قد غلب الفخر والهجاء على قصائد النقائض مع ورودهما مختلطین ،�حیث تجد 

األب�ات المتجاورة جامعة بین الفنیین ،وذلك ألن الفرزدق مثال �فخر بتم�م و�هجو بني 

،و�قرن المعاني معا و�وازن  �لیب ،ثم �ضع مآثر ثعلب وتم�م أمام مثالب ق�س و�ر�وع

بینهما ،و�ذلك جر�ر �فخر بر�وع وق�س لیهجو ثعلب ودراما واألخطل یخل� بین الفخر 

  :.4)من الطو�ل(�قول جر�ر للفرزدق في مصرع قنی�ة.�3قومه وهجاء ق�س وه�ذا

  اَألَهاِتمِ َوَغْیُرَك َجَلى َعْن ُوُجوِه * َفَغْیُرَك َأَد� ِلْلَخِل�َفِة            

  َنَة الُمَتَفٌاِقمِ َ�َفى َشْعُب َصَدَع الِفتْ * َفِإنَّ َوِ��ًعا ِحیَن َخاَرْت ُمَجاِشٌع 

  

  

  

                                                           

.272أبو عبیدة معمر بن المثنى التمیمي البصري، المرجع السابق، ص  1 
.07م ، ص 1992) د ط(أبو تمام ، نقائض جریر واألخطل ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،لبنان  2 

.422العربي ، مرجع سابق ، ص  أحمد شایب ، تاریخ النقائض في الشعر 3 
.334 – 333أبو عبیدة التمیمي البصري، مرجع سابق ، ص ص  4 
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  :الجزالة -8.3

�انت الجزالة هي الطا�ع الغالب على شعر النقائض األمو�ة ،وٕاذا �انت الجزالة تقابل  

ة وزاد فخامة وقوة نشأت الرذالة واإلسفاف اللفظي فقد نجا شعر النقائضة من هذه الرذال

عن طب�عة الفخر والهجاء وعن شخص�ات الشعراء وفحولتهم التي بلغت ذروتها في 

،و�م�ن تبیین هذه الجزالة إذا وازانا بین النقائض  األمو�ینالشعر العر�ي على عهد 

و�ین الشعر الغزلي والشعر الس�اسي في هذه الفترة ذاتها فقد امتاز الغزل �الرقة الجزلة 

أح�انا ،و�ان لهذه الموضوعات أثر  وامتاز الشعر الس�اسي �السهولة والوضوح ثم القوة

ح� بجانب ذلك أن الجزالة �انت وع�اراته وصورة ،ولكن �الالشعر  أسالیبواضح في 

من ط�ع جر�ر والفرزدق والطرماح وغیرهم ،ومن صنعة األخطل وع�ادته للشعر شأنه 

  .1في ذلك شأن زهیر و�ینه والحطیئة ممن �انوا �عدون قصیدتهم في أناة وقصد وٕاح�ام

  :2)من الكامل(فمن شواهد ذلك هذه الخاص�ة في شعر النقائض قول الفرزدق

  َبْیًتا َدَعاِئَمُه َأَعٌز َوَأْطَولُ * َسَمَك الَسَماَء َبَنى َلَنا  ِإَن الذِّ�

  َحَ�ُم لَسَماِء َفِإنَُّه َال ُیْنَقلُ * َبْیًتا َبَناُه َلَنا الَمِل�ُك َوَما َبَنى    

وصنعة األخطل ظاهرة في رائیته التي تش�ه حول�ات زهیر بن أبي سلمى ومنها 

  .3)من ال�س��(:قوله

  ِإَذا َأَلمََّن ِبِهْم َمَ�ُروَهُة ًصًبُروا* َعَلى الَحِ� َعَ�اُفو الَخَنا َأَنُف َحَشَد 

                                                           

.424أحمد شایب ، تاریخ النقائض في الشعر العربي ، مرجع سابق ، ص  1 
.167 – 163أبو عبیدة بن المثنى التمیمي البصري ، مرجع سابق ، ص  2 

.156 – 155أبو تمام ، نقائض األخطل وجریر ، مرجع سابق ، ص ص  3 
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  َوَأْعَظُم النَّاِس َأْحَالًما ِإَذا َقَدُروا* َشْمُس الَعَداَوِة َحَتى َ�ْسَتَقاَد َلُهْم     

د والمقصود �المعاني واألف�ار والحقائ� النظر�ة والواقع�ة فإلى أ� ح :المعاني :3/9

تصح هذه األف�ار التي دارت في النقائض األمو�ة؟ وٕاذا �ان هناك اختراع وافتراء فهل 

  .یجوز ذلك في هذا ال�اب؟

�انت قلیلة فاضطر الشعراء إلى تكرارها ،حیث �ان  األمو�ة�م�ة المعاني في النقائض 

 لهذا تكرار صور مختلفة أح�انا ،و لكنها صور ضاقت على التنوع الكافي والتجدید

المقبول وأما عن صحة المعاني تجد جر�ر مثال یرمي جعثن �غیر ح� والفرزدق �شنع 

�أم جر�ر تشن�عا �طال واألخطل �فخر �أ�ام ل�ست له ، وأما عن ذلك البهتان وال�الغة 

ف�ان التوج�ه یبرز �عضها �معاني السیف وأسر حاجب بن زرارة والغدر �الز�یر بن 

قار، على أن الكذب في الشعر الیتسع لكل ماأد� هؤالء العوام  وادعاء بر�وع یوم ذ� 

الق�مة والح�م الخالدة وهي قلیلة �المقارنة  األف�اروحادوا ف�ه عن جادة الصواب وهناك 

��ثرة النقائض ، فماهي إال أب�ات صارت مثال معروفا وٕاال أب�ات مضمنة ح�ما 

  :�ل،ومثال ذلك قول الفرزدق من �حر الطو 1قرآن�ة

  2إِذ الُمَتَعَمَد َعاِقَداُت الَعَزاِئمِ * ِ�َمْأُخوٍذ َبَلُغو َتَقوُلُه   َوَلْستُ 

  

  

                                                           

.425أحمد شایب ، مرجع سابق، ص  1 
.304الفرزدق ،دیوان الفرزدق ، مرجع سابق ، ص   2 
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�انت عواطف النقائض �لها �غضا وحنقا في الهجاء وح�ا وولها  :العواطف: 3/10

في النسیب و�انت تحد�ا وتعال�ا في الفخر، فقد �ان نسیب جر�ر طب�ع�ا مع عفافه 

� �ان صنعة أو جاف�ا غل�ظا ل�س ف�ه رقة رق�قا ش�ح�ا بخالف نسیب الفرزدق الذ

جر�ر وال صدقة ،و�ذلك األمر في األخطل �ما �ان فخر الفرزدق �قومه صادقا 

  .و�ذلك فخر جر�ر �قومه أمام ثعلب و�یر�وع أمام دارم.طب�ع�ا

�قي فخر �ق�س والفرزدق المفروض أنه ال یبلغ درجة سا�قة في الصدق والقوة ،ولكن 

الح�اة موقف التحد� والمالحاة بین المتناقضین و�ان هجاءا جر�ر الذ� ی�عث ف�ه 

عاطف�ا عن�فا �مثل السخ� الحق�قي و�ؤد� هذه الرسالة التي �عثه بها أهله إلى المر�د 

  .یذود عنهم �ل من هجاهم

�ما أن النقائض في �عض األح�ان تستحیل صنعة فن�ة ،�ما �فعل المت�ارون في 

و�ل دون ح� ،وهناك ممیزات أخر� للنقائض األمو�ة �قوة الجدل الغناء والمالحاة �الموا

والتحام الشعراء �المالحاة في المعاني واألحداث وعنا�ة الكل �االحتجاج لنفسه وتأیید 

  .1وجهة نظره حتى في األمور المقررة

  

  

  

  

                                                           

.427ینظر ، أحمد شایب ، مرجع سابق ، ص   1 
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  :ق�مة النقائض

ورجاله  �انت النقائض فنا ممتازا في تار�خ األدب العر�ي وشغل من عصوره ومادته

  :قدرا خطیرا ،وقد خلف هذا الفن فوائد عدة أهمها

من األمور المقررة أن ألفا� اللغة الدائرة في عصر ما إنما هي  :الجانب اللغو� / 1

تراث الماضي ال�عید وثمرة �صور سح�قة تعاقبت علیها �الز�ادة والنقص والتحر�ف 

  .یبوالتصحیف سواء في المعاني والع�ارات واأللفا� واألسال

فالعصر اللغو� الواحد خل�� من القد�م والحدیث و�حي مجموعات من االلفا� و�میت 

أو �ضعف أخر� حسب حاجته الكالم�ة ،ولما �انت النقائض �ثیرة العدد مدیدة الطول 

�ثرت قوافیها فاضطر الشعراء إلى إح�اء قواف قد�مة وحدیثة سدا لحاجة النظم 

حاة فظهرت ثروة لغو�ة أكسبت المعاجم ذخیرة واستكماال ألبواب المناقضة والمال

�الم�ة نافعة ، �ما نجد في النقائض الشذوذ النحو� مثل بیت الفرزدق من ال�حر 

  :الطو�ل 

  ِمْن الَماِل ِإَال ُمْسَحًتا َأْو ُمَجرَّفُ * َوَعضُّ َزَماَن اْبَن َمْرَواَن َلْم َیَدْع 

ولفخامة النقائض و�داوة فحوله حتى الغر�ب من اللغة والس�ما على لسان الفرزدق الذ� 

قبل لوال شعره لذهب ثلث اللغة، وقد سجلت النقائض أسماء األ�ام العر��ة الجاهل�ة 

  .أخ�ارها ،ف�انت مادة للتار�خ والقصص عز�رة نافعة إیرادخاصة مما دعا السراح إلى 
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�انت النقائض رق�ا عظ�ما للشعر القد�م وخاصة الفنون التي تعد  :الجانب األدبي/ 2

قوامها حیث اجتهد شعراؤها في تجو�دها من حیث المعاني واأللفا� والصور واألسالیب 

حتى �انت أخر ما انتهى إل�ه الشعر اإلسالمي المحاف� �ما تعد النقائض تار�خا 

ائل التار�خ�ة وقد خلفت للح�اة الجاهل�ة من حیث األ�ام والحوادث وشخص�ات الق�

ذات مذاهب لغو�ة وأدب�ة واجتماع�ة سجلتها الكتب القد�مة خاصة  النقائض ثروة نقد�ة

  .األغاني ألبي الفرج األصفهاني

تصور النقائض جوانب شتى من الح�اة الس�اس�ة لذلك نقد  :الجانب الس�اسي/ 3

 ومعاو�ة رضي مصدرا تار�خ�ا ق�ما ، وقد ��رت النقائض بتمثیل ذلك منذ اخ
ّ
تلف علي

هللا عنهما على الخالفة اإلسالم�ة ،وما استت�ع ذلك من حرب انتهت بخدعة التح��م 

  .وظهور األحزاب وفوز األمو�ین

فإذا �ان عهد عبد المالك وقد حمین المناقضة واشت�ك فیها فحولها الثالثة رأیناها 

تستغلها الس�اسة ووالة تسجل ح�ومة نش�طة وصراعها بینها و�ین معارضیها وعصب�ات 

وأمراء ذو� س�اسة خاصة ممتازة وصالت �الروم وغیرهم وفوزا للخل�فة مؤزرا وأسرة 

  .1حاكمة موقرة حازمة

  

  

  

                                                           

.450 -448أحمد شایب ، المرجع نفسھ ، ص ص    1 
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  :وظهر ذلك في شعر األخطل �قوله في نق�ضته في عبد الملك من �حر ال�س��

ٌم َفْوَقُه * َ�ْفَشى الَقَناِطِر َبْیَنَها َو َیْهِدُمَها    الَراَ�اُت َو الَفَترُ ُمَسوَّ

َخرٌ * ُثَم اْسَتَقَل ِ�َأْثَقاِل الِعَراِق َو َقْد      1َ�اَنَت َلُه ِنْعَمٌة ِفیِهْم َو ُمدَّ

�ما صورت .ونتبین من هذه النق�ضة أمورا س�اسة أو متصلة �الس�اسة إلى حد �عید

الق�س�ة النقائض أثر العصی�ات الكبر� في الس�اسة ،فنقائض جر�ر تصور العصب�ة 

على ثعلب ودارم وأم�ة أح�انا ،ونقائض الفرزدق تصور عصب�ة تم�م على ق�س ونزعة 

العراق لالستقالل عن الشام ونقائض األخطل صح�فة ثعلب على ق�س و�ر�وع ومع 

أم�ة مادامت تحمي ثعلب وتسایر صوالحها، وهناك األ�ام الجاهل�ة واإلسالم�ة التي 

  .2أحصت النقائض �ثرة منها ضخمة

ور�ما �ان تصو�ر النقائض لعصرها االجتماعي أوسع وأوفى : الجانب االجتماعي/ 4

ذلك ألن الفحول عاشوا ح�اة اجتماع�ة بدو�ة جاهل�ة تؤثر فیها العصب�ات القبل�ة 

و�انت النقائض معرضا اختلطت ف�ه التقالید اإلسالم�ة والجاهل�ة .والتقالید االجتماع�ة

  :اقرة �فخر بها الفرزدق في قوله من �حر الطو�لمعا، من مفاخر �المر�د ومع

و�ن�رها عل�ه جر�ر 3َوِعْنِد� ُحَساًما َسْ�َفُه َو َحَماِئَلهُ * َأَلْم َتْعَلُموا َأّنِي اْبَن َصاِحَب َصْوَأِر 

  :�قوله من نفس ال�حر

  الُمَتِسیَّ�ُ َوُذو الَتاِج َتْحَت الَراَ�ِة * َوَال َ�ْسَتِو� َعْقُر الُكُروِم ِ�َصْوَأٍر 

                                                           

.170- 169م ، ص 1979، 2إیلیا سلیم الحاوي ،شرح دیوان األخطل ، دار الثقافة ،بیروت ، لبنان ،ط  1 
.452 - 451أحمد شایب ، المرجع نفسھ ، ص   2 
.566الفرزدق ، دیوان الفرزدق ، مرجع سابق ، ص   3 
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  1َوَصَالُح َجِر�ُر َوِعَفَتُه َو ُفُخورُ *َوَ�َذِلَك الَحُج َو اَالْسَر� َو الَجِزُ� 

الفرزدق وسفاهته والصالة والصوم والنبوة والخالفة ، ثم الردافة في یر�وع �قول جر�ر 

  :من �حر الكامل

ْدُف ِإَذ َمَلَك الُمُلوَك َوَمْن َلُه    2ِئُع ُ�َل َیْوٍم ِفَضالُ َعِظُم الَدَسا* َوالرَّ

  :واإلجازة �قول جر�ر أ�ضا من �حر الوافر

  َوَمْن َوَرُث الُنُبَوُة َو الٍكَتابَ * َلَنا َحْوَض الَبِنيَّ َوَساِقَ�اُه   

َوإِْن َخاَطْبَت َعزَُّ�ْم ِخَطاَ�ا* َوِمَنا َمْن ُیِجیُز َحِجیَج َجْمٍع 
3  

�ثیر من الحوادث االجتماع�ة المتصلة �الس�اسة وغیرها �حادثة  ألبى�ذلك أشارت 

معبد السل�طي  امرأةضرب الرمي المشهورة ومقتل أَْعَیَن بني النوار ، وُحَمْیَدة المالك�ة 

  :مع حو� بن سف�ان ،فقال جر�ر من ال�حر الطو�ل

  .4َقطََّعامُ َها والَیَناَدُم َحْوًطا ِعْندَ * ُحَمْیَدَة َ�اَنْت للَفَرْزَدِق َجاَرًة  

وهناك أحساب الق�ائل ومثالبها فتبین شخص�ات الق�ائل ورجالها �حسب دارم وفقر 

  .یر�وع وشجاعتها ومجد ق�س و�ذلك األنساب �ض�ة أخوال الفرزدق و�یوت شی�ان

�ما نجد رمي جر�ر صاحب�ه من ناح�ة الدین، فالفرزدق ران �حالف النصار� واألخطل 

الخمر و�أكل لحم الخنز�ر و�دفع الجز�ة وال�عرف شعائر �سجد للصلیب و�شرب 

اإلسالم ،�ما تردد ذ�ر أع�ان الق�ائل في النقائض الجاهلي منهم واإلسالمي والنقائض 

                                                           

.566جریر ندیوان جریر ، مرجع سابق ، ص 1 
.295، ص المصدر نفسھ، 2 
55، ص المصدر نفسھ 3 

.217، ص  2أبو عبیدة التمیمي ، دیوان النقائض ، م  4 
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تدل على مقدار الثروة الضخمة التي �انت في ید الخلفاء واألمراء �ما ال�سها من 

لمنافسة االقتصاد�ة بین ق�س وتم�م جوائز الشعراء وتفاوت الق�ائل واألقال�م في الثروة وا

في �الد الجز�رة وهذه االرستقراط�ة األمو�ة القائمة على عناصر الجنس والمال �لها 

إشارات إلى ما�م�ن أن تغذ ینا�ه النقائض من معارف اجتماع�ة واقتصاد�ة لذلك 

  .1العصر الذ� أنشأت ف�ه

  

  

  

  

 

                                                           

.461 -457أحمد شایب ، تاریخ النقائض في الشعر العربي ، مرجع سابق ، ص   1 
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  :قصیدة العصماء للفرزدق - 1

ي تَْعِرُف البَْطَحاُء َو ْطأَتَھُ / 1   1َو اْلَبْیُت َیْعِرفُھُ َو الِحلُّ َو الَحَرمُ * َھذَا الذِّ

ِ ُكلُِّھُم      / 2   2التَِقيُّ الَِقيُّ الَطاِھُر العَلَمُ َھذَا * َھذَا اْبُن َخْیِر ِعبَاِد ا�َّ

ِ قَْد ُختُِموا* َھذَا اْبُن فَاِطَمٍة إِْن ُكْنَت َجاِھلَھُ    / 3 ْه أَْنبِیَاُء ا�َّ   31بِِجدِّ

  4اْلعُْرُب تَْعِرُف َمْن أَْنَكْرَت َوالعََجمُ * َمْن َھذَا؟ بََضائِِرِه  : َو لَْیَسْت قَْولَكَ / 4

  5یُْستَْوَكفَاِن َوَال یَْعُروُھَما َعدَمُ * ِغیَاٌث َعمَّ نَْفعُُھَما        ِكْلتَا یَدَْیِھ / 5

  6ُحْسُن الَخْلِق َوالِشیَمُ : یَِزینَھُ اثْنَانِ * َسْھُل الَخِلیفَِة َال تُْخَشى َبَواِدَرهُ      / 6

اُل أَثْقَاِل أَْقَواٍم إِذَا اْفتَِدُحوا       / 7   7تَْحلُو ِعْندَهُ َنعَمُ ُحْلُو الَشَمائِِل * َحمَّ

  

أصلھ المسیل الواسع فید دقاق الحصى، وقال بعضھم البطحاء كل  :البطحاء: 1

موضع متسع، وھو موضع بعینھ قریب من ذي قار، وبطحاء مكة وأبطحھا وكذلك 

ما جاوز الحرم من  :الحلُّ . الكعبة :البیت. موضع القدم :الوطأة. بطحاء ذي الخلیفة

  .ا ال یحل انتھاكھ ویراد بھ مكة وما جاورھا من أرضم: الحرم. األرض

  .كبیر القوم وسیدھم: العلم: 2

  .بنت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وزوجة اإلمام علي جد زین العابدین :فاطمة: 3

  .مضر بھ، أي محط من قدره :ضائرة: 4

استقطر الماء واستدعى  :استوكف. شمل الناس عامة :عمُّ . غوث وعون :غیاث: 5

  .الفقر :العدم. ألَّم بھ :عراه.جریانھ

. الواحدة بادرة ما یبدو من اإلنسان عند غضبھ :البوادر. الطبع والسجیة :الخلیقة: 6

  .األخالق: الشیم

الواحدة شمیلة الطبع والحصیلة أي أنھ  :الشمائل. أثقلوا بالمصائب :افتد حو: 7

 .یساعد من تحل بھم المصائب ویجد لذة في اإلجابة بنعم على كل طالب معونة

                                                           

.511علي فاعور، دیوان الفرزدق، مرجع سب� ذ�ره، ص   1
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ِدِه       : َال قَطُّ : َماقَال/ 8   1لَْوَال التََشُھدُ َكانَْت َالَءهُ َنعَمُ * إِالَّ ِفي تََشھُّ

  2َعْنَھا الفَیَاِھُب َو اِإلْمَالُق َو العَدَمُ * َعمَّ البَِریَِّة باِإلْحَساِن فَاْنقََشعَْت      / 9

إِلَى َمَكاِرِم َھذَا یَْنتَِھي الَكَرمُ * إِذَا َرأَتْھُ قَُرْیُش قَاَل قَائِلَُھا         / 10
1  

  3فََما یَُكلُِّم إِالَّ ِحیَن َیْبتَِسمُ * یُْفِضي َحیَاًء َویُْفَضى من َمَھاِبنِِھ / 11

  4ِمْن َكّفِ أَْرَوَع ِفي ِعْرِنینِِھ َشَممُ * َخْیُزَراٌن ِریُحھُ َعبُِق         ِبَكفَِّھ / 12

  5ُرْكُن الَحِطیِم إِذَا َما َجاَء یَْستَِلمُ * َیَكادُ یُْمِسُكھُ ِعْرفَاَن َراَحتِِھ        / 13

فَھُ قِْدًما َوَعظََّمھُ           / 14   62لَْوِجِھ القَلَمُ َجَرى بِذَاَك لَھُ فِي * هللا َشرَّ

ِلیَِّة َھذَا أَْولَھُ نِعَمُ * أَيُّ الَخَالئِِق لَْیَسْت فَي ِرقَابِِھْم    / 15   ِألَوَّ

لَیَّةَ ذَا     / 16 ُ یَْشُكْر أَوَّ یُن ِمْن بَْیِت َھذَا نَالَھُ األَُممُ * َمْن یَْشُكر ا�َّ   فَالدِّ

 

إال في " ال"ما یقولھ المسلم من شھادة أي أنھ زین العابدین ال یقول  :التشھد :1

  .الشھادة

الواحد غیھب وھو  :الفیاھب. انجلت :انقشعت. شمل الخلیقة إحسانھ :عّم البریة :2

 .الفقر المبقع: اإلمالق. الظلمة

یخفض الطرف، أي أنّھ یغض طرفھ حیاء، لكّن الناس لعظم ھیبتھ ال  :یُْغِضي: 3

  .عون إلیھ أبصارھم إال إذا ابتسم لھم إیناسایرف

  .من یروعك حسنھ وشجاعتھ :األروعالذي یفوح بالشذا والطیب،  :العبق: 4

  .ارتفاع أرنبة األنف مع حسنھا واستوائھا: الشمم. األنف: العرنین

مابین ركن الكعبة و الباب، وقیل  :الحطیم. الجانب األقوى :الركن. الكف :الراحة: 5

یلمس للتبرك أي أن حجر الكعبة نفسھ یعرف كف زین العابدین  :یستلم. كعبةجدار ال

  .فیكاد یمسكھ أي یحبسھ عنده شفغا بھ

الكتاب الذي یسطره القضاء والقدر لكل إنسان، أي أنھ ُكتِب لھ التعظیم منذ  :اللّوح: 6

 .القدم

                                                           

.512علي غافور، دیوان الفرزدق، مرجع سب� ذ�ره، ص   1
 

.512علي فاعور، دیوان الفرزدق، مرجع نفسه، ص   2
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یِن التِّي قَُصَرْت   / 17   1األَُكفُّ َوَعْن إِْدَراِكَھا القَدَمُ َعْنَھا * یُْنَمى إِلَى ذُْرَوةَ الدِّ

تِِھ دَانَْت لَھُ األَُممُ * َمْن َجدُّهُ دَاَن فَْضُل األَْنِبیَاِء لَھُ         / 18   2َو َفْضُل أُمَّ

ِ نَْبعَتُھُ            / 19 یَمُ * ُمْشتَقَةٌ ِمْن َرُسوِل ا�َّ   3َطاَبْت َمفَاٍرُسھُ َو الِخیَُم َو الّشِ

تِِھ     َینْ / 20   4َكالشَّْمِس تَْنَجاُب َعْن إِْشَراقَِھا الظُّلَمُ * َشقُّ ثَْوُب الدُِّجى َعْن نُوِر َغرَّ

ى َو ُمْعتََصمُ * ِمْن َمْعَشر ُحبُُّھْم ِدیٌن َو بُْغُضُھُم        / 21   5ُكْفٌر َو قُْربُُھْم َمْنجَّ

  6فِي ُكّلِ بَْدٍء َوَمْختُوُم بِِھ الَكلَمُ *    ُمقَدٌَّم یَْعدُ ِذْكَر هللا ِذْكَرُھُم            / 22

  قِیَل ُھمُ " َمْن َخْیُر أَْھل األَْرِض؟"أَْو ِقیَل *  إِْن ُعدَّ أَْھُل التُّقَى َكانُوا أَِئَمتَُھْم       / 23

  7َكُرُمواَو َال یُدَانِیِھُم َقْوٌم َو إِْن * َال یَْستَِطیُع َجَوادُ بَْعدَ ُجوِدِھُم        / 24

  81َو األَْسدُ أَْسدُ الشََّرى َو البَّأُْس ُمْحتَدَمُ * ُھُم الغُیُوُث إِذَا َما أَْزَمةُ أََزَمْت       / 25

  ِسیَّاِن ذَِلَك إِْن أَثََرْوا َو إِْن َعِدُموا* َال یُْنِقُص العُْسُر بَْسًطا ِمْن أَُكفَِّھُم     / 26

  92َویُْستََربُّ بِِھ اِإلْحَساُن َو النَّعَمُ * ْلَوى ِبُحبِِّھُم        یُْستَْدفُِع الشَّرُّ َو البَ / 27

  

  .خضع :دان: 2. یُْنَسبُ  :یُْنِمي: 1

. شجرة تصنع منھا القسي وھي أجود الشجر، والمقصود أصلھ الكریم: نَْبعَتھ: 3

  .تنكشف :تنجاب: 4.السجیة والطبیعة :الحیم

  .ملجأ :معتصم. قوم :معشر: 5

أي أن المسلم یعد أن یذكر هللا في بدء الكالم وختامھ یصلي ویسلم على النبي دمحم  :6

 .وألھ ملسو هيلع هللا ىلص، ولذلك قال ذكرھم بعد ذكر هللا

  .بعد غایتھم :بعد جودھم: 7

 .الشدة، أزمت أي اشتدت: األزمة. الذین یغیثون الناس :الغیوث: 8

بالفتح وبالقصر، وھو داء یأخذ في الرجل أحمر كھیئة الدرھم، وقال یعضھم،  :الشَّرى

. شرى الفرات ناحیتھ بھ غیاض واجام تكون فیھا األسود: الشرى مأسدة بعینھا وقیل

  .یُستزاد :یُْستَربُ . یُبعد عنھم :یستدفع الشرُّ : 9 .الشدة والحرب :البأس

                                                           

.513علي فاعور، دیوان الفرزدق، المرجع الساب�، ص   1  

.514المصدر نفسه، ص   2  



 الفصل الثاني                                    دراسة تطبیقیة لقصیدة العصماء للفرزدق
 

46 
 

  :مناسبة  القصیدة - 2

م لحج، وكان البیت الحرام مكتظا بالحجیج في تلك السنة، ولقدم ھشام بن مالك ل     

ینتظر دوره وعندما قدم اإلمام زین العابدین  ائیفسح لھ المجال للطواف، فجلب لھ متك

ابن علي ابن الحسین بن علي، انشقت لھ صفوف الناس حتى أدرك الحجر فثارت 

حفیظة ھشام واغتاظ مما یفعلھ الحجیج، فقال ھشام من ھذا؟ متجاھال رغم معرفتھ بھ، 

لعابدین لما فأجابھ الشاعر العربي الفرزدق بھذه القصیدة وذلك دفاعا عن اإلمام زید ا

  .1قالھ الفرزدق رأى إنكار ھشام واستھزائھ بھ، وھي من أروع ما

العابدین لما حج ھشام بن عبد  نمدح الشاعر في ھذه القصیدة اإلمام زیی          

الملك في أیام أبیھ فطاف ھشام بالبیت وجھد أن یصل إلى الحجر األسود لیستلمھ فلم 

وجلس علیھ ینظر إلى الناس ومعھ  كرسیيلھ فنصب  ،یقدر على ذلك لكثرة الزحام

جماعة من أعیان الشام فبینما ھو كذلك إذ أقبل اإلمام علي زین العابدین، فطاف 

حتى استلم الحجر، فقال رجل من أھل بالبیت فلما انتھى إلى الحجر تنحى لھ الناس 

مخالفة  أن ال أعرفھ ،: فقال ھشاممن ھذا الذي ھابھ الناس ھذه الھیبة؟:الشام لھشام 

ثم اندفع  وأشتد ھذه . أنا أعرفھ: فقال وكان الفرزدق حاضرا. أھل الشام  یرغب فیھ

  .2القصیدة التي سمیت بالعصماء

تعتبر ھذه القصیدة من أجمل قصائد التي قالھا الفرزدق في غرض المدح، مدح       

تعد ھذه القصیدة من ما ُكتِِب ین العابدین صدقھ وصفائھ وعفویتھ، وبھا اإلمام علي ز

وما تضمنھ تلك القصیدة من صدق  اإلنسانیةلھا الخلود، ألنھ جاءت تعبیرا عن الروح 

العاطفة وجمال الذّوق، وسمو الخیال وھي في الوقت نفسھ صورة عن إبداع الشاعر 

فیما نسج من رؤى، وقد عبر فیھا الفرزدق عن حقیقة رسم أبعادھا بدقة، وتمیزت 

  3.الوجدان وروعة التصویر وجمال التعبیر وحرارة الموقفبقوة 

                                                           

.40، ص 9، ج 1ینظر أبي فرج األصفھاني، األغاني، تحقیق سمیر جابر، دار الفكر بیروت ، لبنان ، ط   1  
، 2003، 1ینظر سوزان عكاري، شرح دیوان الفرزدق، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط  

.402ص  2  
، ص 1972ینظر ابن خلكان، وفیات األعیان وأبناء الزمان، تحقیق إحسان عباس، دار صادر بیروت، لبنان،  

119
3
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إن میمیة الفرزدق ھذه ما ھي إال واحدة من عیون الشعر العربي و اإلسالمي       

التي تتضمن سجال لمكارم األخالق وارتبطت بمدح أل البیت علیھم السالم، وھو من 

ثر في اللغة فزادتھ عظیم األ الفرزدقأسمى وأعّز األغراض الشعریة وقد وقف فیھا 

  .ھذه القصیدة شھرة كواحد من أھم وأشھر شعراء المدیح

بین مكة " عسفان"قد كانت ھذه القصیدة سببا في حبس الفرزدق في منطقة ل      

والمدینة من قبل ھشام بن مالك ألن الفرزدق أثنى ومدح اإلمام علي شم أطلق 

وعذوبة معانیھا غایة  یستشھد بھا  وقد بلغت ھذه القصیدة في جودة ألفاظھا 1سراحھ،

األدباء، أشار فیھا الشاعر إلى علو منزلة اإلمام علي، وقد بلغت شھرتھا األفاق قدیما 

وقال " أبیاتھا في كتابة الحماسة، یقول أبو تماموحدیثا، فتجد أبا تمام قد أتي ببعض 

م، وأورد الفرزدق یمدح علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، صلوات هللا علیھ

  2......."أبیات الفرزدق

جاء في دیوان الفرزدق،  في عدد أبیات القصیدة، وقد اعتمدت ما لقد اختلف النّقّاد    

وھو أن عدد أبیاتھا سبعة وعشرین بیتا وفق الفرزدق فیھا أعظم توفیق، فالشعر یذھب 

موقعھا المناسب رونقة إذا قیل في غیر أھلھ، ولكن لما كانت ھذه القصیدة قد وقعت 

وتمیز قائلھا بروعة التعبیر وحسن األداء وشرف المقصد وسمو الغایة وقیلت في 

حسین، وقد لقب بزین العابدین لشدة ورعة وقوة إیمانھ لاإلمام زین العابدین علي بن ا

فوقعت القصیدة موقعھا حیث النسب الشریف الرفیع، فھو أل البیت علیھم السالم وأمھ 

  .3نت ملك فارس فحاز رفعة الشأن والدینمن فارس وھي ب

جاء في مدح أل البیت من خالل مناسبة القصیدة ھذه یتضح لنا أن مضمونھا      

علیھم السالم، وقد قالھا الفرزدق مرتجال إیاھا، كما أنّھا تمیزت بالفخامة والتألق 

ثرھم وجاءت وفق الخاطر في مدح فرد من أفراد أل البیت، كما أّن الشاعر ذكر مآ

ومكانتھم في اإلسالم عند المسلمین، وتعد ھذه القصیدة من أجمل ما قال الفرزدق في 

  .المدح،إذ بلغت شھرتھا درجة كبیرة خاصة في كتب األدب قدیما وحدیثا

                                                           
.120المرجع السابق، ص  
1
  
 -ه1411، 1ینظر أبو علي أحمد بن دمحم المرزوقي، شرح دیوان الحماسة، تحقیق أحمد أمین وعبد السالم ھارون، دار الجیل، ط  

.52، ص 1991
2
  

.121ینظر ابن خلكان، وفیات االعیان، ص  
3
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  .القیم الفنیة في القصیدة  - 3

  :المستوى الداللي -    1.3

الشاعر ویجیش في نفسھ، من المعروف أّن األلفاظ ھي أداة تعبیر كما یشاھده       

فیعرضھ عن طریق ھذه األلفاظ، وقد استخدم الفرزدق ألفاظا ذات دالالت بالغیة 

قویة، واستطاع من خاللھا التأثیر في السامع تأثیرا قویا وإذا دققنا وأمعنا النظر في 

ألفاظ القصیدة تجد كل لفظة وضعت موضعھا الصحیح ، فأدت الغرض المراد منھا 

  .على مقدرة الشاعر وبراعتھ في استخدام اللغة االستخدام األمثل وھذا ما یدل

كذلك نلمس في ھذه القصیدة تناسب كل لفظة مع ما یقابلھا وما بعدھا، فال خلل 

وال اضطراب وال تنافر، بل تجد تجانسا تاما لأللفاظ كما ھو معروف أیضا أن األلفاظ 

لھا في نسقھا من تقدیم وتأخیر تخضع للعاطفة في اختیارھا وموسیقاتھا كما تخضع 

  .وذكر وحذف وخبر وإنشاء وإطناب وإیجاز، فیتم لھا اإلیحاء والمالءمة

لقد استطاع الفرزدق بما أوتي من مقدرة شعریة أن یستخدم اللغة من ألفاظ 

وتراكیب االستخدام األمثل لھا، وأن یعبّر بھا عن المعاني التي تجیش في صدره، وأن 

المطلوب وقد تمیز الفرزدق في اختیار ألفاظ قصیدتھ بعنایة  اإلیقاعیصنع من اللغة 

ذلك ومنھ  فائقة وھو یفعل ذلك بال تكلف وال مشقة، ألن موھبتھ الشعریة ساعدتھ في

استخدم الشاعر عدة حقول داللیة منھا الحقل الدّیني ، كما جاءت ألفاظھ قویة معبر

 .……، أنبیاء هللا، التشھد، الطاھر، عباد هللالنفي، : الذي ھو غالب في القصیدة منھا

 ..… الشیم، الخالئق، حبّھم، اإلحسان: ووظف حقل العاطفة أیضا

  :المستوى التصویري - 2.3

ویصنع منھ  ،یعتمد الشاعر بوجھ عام في صیاغة شعره على الخیال بشكل كبیر       

والشاعر الحقیقي والمبدع  ،صورا فنیة یعبّر بھا عن المعاني التي یرید إخراجھا للنّاس

ھو الذي یستطیع تكوین الصور الفنیة والتعبیر بھا عن أفكاره ومشاعره، وقد اعتمد 

التي استعان بھا في توضیح القصد واستجالء  األدواتالفرزدق على مجموعة من 

  .الغرض
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إن الصورة الشعریة معبرة عن الحالة النفسیة للشاعر، وقد استطاع الفرزدق 

في السامع أیما تأثیر، فقد اشتملت قصیدتھ على المجاز العقلي والتشبیھ أن یؤثر 

والكنایة والطباق وغیر ذلك، وجاءت كلھا في موضعھا المناسب، مما كان لھ األثر 

والفرزدق شاعر ، الواضح في رسم صورة معبرة دقیقة مؤثرة في نفوس السامعین

ھا مما ھو مبثوث في القصیدة، متمكن استطاع أن یستخدم تلك الصور البیانیة وغیر

 .لتوصیل الفكرة وإظھارھا بصورة مؤثرة، وقد أجاد في ذلك أیما إجادة

  :المستوى النحوي أو التركیبي - 3.3

لف والعبارات وضعت إّن ھذه القصیدة تمیزت بدقة التعبیر والبعد عن التك       

وھذا فضال عن براعة موضعھا المؤثر، فنلمس حسن الدیباجة والتأنق في العبارات 

االستھالل وحسن المطلع، ومعروف أّن الفرزدق قد نھل من معین البادیة، وأخذ لغتھ 

منھا، وكان فیاض المشاعر ونابغا، وحفظ القران الكریم في صغره وكل ذلك جعل 

  .منھ شاعرا متفردا مجیدا في شعره

ن الصیاغة ألفاظھ وعباراتھ منتقاة وتلمس في تلك القصیدة جودة السبك وحس

بھا ا نجد القصیدة ملیئة بالكنایات ووجمال العبارات وبراعة اختیار الجمل المؤثرة، كم

األثر الجم في القبول  تشبیھات ومجازات جاءت في موقعھا الصحیح فكان لھا

  :لقد ورد في القصیدة عدّة محسنات بدیعیة نذكر منھان كما واالستحسا

  :ول حیث قالورد الطباق في البیت األ   :الطباق -1.3.3

ي تَْعِرُف البَْطَحاُء َوْطأَتَھُ                 الَحَرمُ َو  الِحلُّ َو البَْیُت یَْعِرفُھُ َو * َھذَّا الَذِّ

الحل " یجمع الشاعر الفرزدق في كالمھ بین اللفظین یعني بین اللّفظ  :موضع الطباق

، الحل یعني ماجاوز الحرم من األرض، والحرم ماال یحل انتھاكھ ویراد بھ "والحرم

وھو من الطباق اإلیجاب ألنّھ لم یختلف : نوع الطباقن ومكة وما جاورھا من أرض

 .اللّفظتان في ھذا البیت إیجابا وسلبا

في صورتھ یقول الشاعر الفرزدق مادحا زین العابدین ویقول إنّھ : الغرض من الطباق

إنسان مشھور ومعروف في العالم كلّھ وخاصة في مكة المكّرمة، ألّّن جمیع أقسام مكة 

البطحاء والحل : ومناطقھا تعرفھ، وھو یذكر ھذه المعالم المكیة في ھذا البیت وھي 
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یشدد الشاعر ھنا على األماكن المقدسة في مكة مثل البیت و) الكعبة( والحرم والبیت 

الحرام أي الكعبة والحرم أي المنطقة المحیطة بالكعبة، وھي مقدسة أیضا وھو یشیر 

ھنا إلى أن زین العابدین یرتاد أي یزور ھذه األماكن بشكل دائم أي أنّھ متعود على 

  .الصالة واإلیمان والتقوى

  :البیت الرابع في قولھ ومن الطباق أیضا في      

  العََجمُ  تَْعِرُف ِمْن أَْنَكْرَت و العُْربُ  *َمْن َھذَا ؟ بََضائِِرِه   : َولَْسَت قَْولُكَ 

 جمع الفرزدق في ھذا البیت بین اللّفظین المتقابلین وھما العرب :موضع الطباق

 .إیجابا وسلباوھو الطباق اإلیجاب ألنّھ لم یختلف فیھ الضدان : نوع الطباق،  ووالعج

التشدید والتركیز على المعنى الذي أراده الشاعر وھو شھرة زین : الغرض من الطباق

أن " العُْرُب تَْعِرُف َمْن أَْنَكْرَت َو العََجمُ : " العابدین، ویرید الشاعر من خالل قولھ

 .یتطرق إلى حادثة إنكار الخلیفة، حیث إنّھ یعرف زین العابدین

ھو إالّ سؤال إنكاري، أي أنك تعرفھ حق المعرفة لكن  من ھذا؟ ماویقول لھ إن قولك 

یضر زین العابدین، ألنّھ ال یشكل أي إنقاض من شرفھ، وألّن جمیع  ھذا اإلنكار ال

البریة أي العالم تعرفھ، فالعرب تعرف من ھو زین العابدین وأیضا غیر العرب 

 .سائل سؤاال ویعّرف إجابتھیعرفون من ھو، والمقصود بسؤال إنكاري ھو أن یسأل ال

  :كذلك نجد الطباق في البیت الحادي والعشرین في قولھ      

ى َو ُمْعتََصمُ *   بُْغُضِھمْ ِدیُن و  ُحبُُّھمْ َمْن َمْعَشٍر              ُكْفُر َو قُْربُُھْم َمْنجَّ

الغرض ، و، ونوعھ طباق اإلیجاب"حبھم وبغضھم"الطباق بین لفظین  :موضع الطباق

للتعبیر عن أن زین العابدین من القوم الذین إذا أحبھم  یسعى الشاعر ھ ھو أنّ من

المؤمن یقوم بحق دینھ علیھ، ومن ینأى عنھم یلحد ومن یدنو منھم فإنّھم یعتصم بحبل 

وینجو من كل خطب وھالل أي ھو من قوم حبھم واجب وسبب لرضا الخالق هللا 

 .ر ویعصم من عذابھاوبغضھم كفر، فالتقرب منھم ینجي من النّا

  :كما نجد أیضا الطباق في البیت الثاني والعشرین في قولھ     

ِ ِذْكُرُھْم                      بِِھ الَكِلمُ  َمْختُومٌ َو  بَْدءٍ فِي كُّلِ * ُمقَدَُّم بَعدَ ِذْكِر ا�َّ
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یعني في بدء الكالم وختامھ " بدء و مختوم"یقع الطباق في لفظتین  :موضع الطباق

صّور الّشاعر في ھذا البیت في ذھنھ أن زین : الغرض منھ، وونوعھ طباق إیجاب

العابدین مشھور ومذكور عند المجتمع باسم أھل البیت وإضافة إلى ذلك مذكور أیضا 

 .في ذكر هللا ورسولھ

في ھذا القصیدة ومنھ في قول الشاعر في البیت ورد الجناس بكثرة : الجناس: ب

  :الثاني

ِ ُكلَِّھُم                    الطَّاِھُر العَلَمُ  النَِقيُّ  التَقَيُّ َھذَا * َھذَّا اْبُن َخْیِر ِعبَاِد ا�َّ

التقي من یتّقي هللا تعالى ویخافھ ویمتثل ألوامره والجمع أتقیاء، ونقي  :معنى المفردات

 .اُء، وھي نقیَّةٌ والجمع نِقاٌء، نقي الّشيُء أي نظف وحسن وخلصنقاٌء ونَُقوَ 

نوع ، و.إلى لفظتین ھما التقيُّ و النقيّ والجناس في ھذا البیت یشیر  :موضع الجناس

الجناس المضارع وھو ما اختلف فیھ اللّفظان المتشابھان في نوع حرف : الجناس

الوسط أو األخیر، كما أنّھ داخل في واحد منھما مع تقاربھما في النطق في األول أو 

 .الجناس غیر التام

توضیح المعنى في البیت األول إذ یقول الشاعر بصراحة أن زین : الغرض منھ

العابدین في نظره ھو ابن أفضل النّاس ألنّھ یتصل بصلة قرابة مع النبّي صلى هللا 

ت الخامس في قول ونجد جناسا أیضا في البی، ھ وسلّم، وھو تقي وطاھر وسید قومعلی

  :الشاعر

  َعدَُم  یَْعُروُھَمایُْستَْوَكفَاِن َو َال *   نَْقعُُھَما َعمَّ ِكْلتَا یَدَْیِھ ِغیَاٌت                 

  "عمَّ و َعدَمُ " و" نفعھما ویعروھما"یقع الجناس في لفظتین  :موضع الجناس

وھو جناس تام مماثل، وھو ما اتفق " نفعھما ویعروھما"جناس تام بین  :نوع الجناس

فیھ اللفظان المتجانسان من اسمین في أمور أربعة، نوع الحروف وشكلھا من الھیئة 

في  اختلفاإن " َعمَّ وَعدَمُ "الحاصلة من الحركات والسكنات وعددھا وترتیبھا، ویقال 

الوسط وھذا یحتوي على الجناس  كان بزیادة الحرف في عدد الحروف وھو ما

 .المكتنف، ولذلك ھو داخل في الجناس غیر التام
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أراد الشاعر أن یمدح زین العابدین من حیث أخالقھ وطبیعتھ بما عملھ  :الغرض منھ

  :كلّھ حتّى إذا لم یكن موجود فأعمالھ باقیة كما نجد أیضا جناس في البیت السادس

یَمُ  الَخْلقِ بِزینُھُ اثنان ُحْسُن * َال تُْخَشى بََوادُرهُ   الَخِلیقَةِ َسْھُل                و الّشِ

جناس االشتقاق فالخلیقة ھي  :نوعھ، "الخلیقة والخلق" یحتوي على لفظتین  :موضعھ

فھو مصدر وأصلھا من خلق، وھذا الجناس " الخلق"صفة مشبھة باسم الفاعل، وأما 

 .نوع من الجناس غیر التام

ھذا البیت یصف الشاعر أن زین العابدین ھو إنسان حلیم أي یحافظ في  :الغرض منھ

على ھیبتھ ویكتب غیظھ لذلك یقول عنھ إن طبعھ سھل وال یخشى من حدة غضبھ، 

ألنھ یعرف كیف یتصرف في أوقات الغضب وھذا الحلم بعینھ وھو یتمیز بشیئین من 

في البیت السابع والثامن في ونجد أیضا ، زینة الَخْلْق و زینة الُخلُقْ : الزینة، یعني

  :قولھ

اُل أَتْقَاِل أَْقَواٍم إذَا افتدُحوا                  ُحْلُو الشََّمائِِل تَْحلُو عْندَهُ نَعَمٌ * َحمَّ

ِدهِ َقطُّ إِالَّ فِي  الَ  َما قَالَ                   نَعَمُ  َالَءهُ  َكاَنتْ  التََّشُھدُ لَْوَال *    تََشھُّ

تجنیس والتجانس والمجانسة، وھذا على ال" ال والءه"یشتمل اللّفظان  :موضع الجناس

من الجناس غیر التام المذیل ألنھما اختلفا بأكثر من حرفین في اخره، أما الجناس 

كل منھما مصدر من " تشھده والتشھد" ھو نوع من جناس االشتقاق ألن لفظي األخر 

 .سولھ كما سبق بیانھبمعنى قراءة الشھادة � ور" تشھد"أصل الفعل 

في البیت األول والثاني یحتوي على جناس من الجناس التام " نعم"ثم لفظي 

المماثل، وھو ما اتفق فیھ اللفظان المتجانسان من اسمین في أمور أربعة، نوع 

الحروف وشكلھا من الھیئة الحاصلة من الحركات والسكنات وعددھا وترتیبھا ولفظ 

في اللفظ الثاني ھو یستجیب " نعم"یب أبدا بنعم لمن یسألھ وفي األول بمعنى یج" نعم"

وھو الجناس المردوف ألنھ زیادة حرف في " حلو وتحلو"بھا لكل طلب، ثم في لفظ 

 .األول، وھو نوع من الجناس غیر التام

في البیت األول یقول الشاعر بأن زین العابدین یحمل عن الناس  :الغرض منھ

الخطوب التي تلم بھم، وإنّھ خلوق یطیب لھ أن یجیب أبدا بنعم لمن یسألھ، و أما في 
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البیت الثاني فیعبر الشاعر عن الممدوح أن زین العابدین كریم ویساعد المحتاج، فال 

مة معدو" ال"أي أن كلمة " ال"ال یقول  یرد طلبا ألي إنسان یتوجھ إلیھ كذلك، فیكاد

  :وھناك جناس في البیت التاسع في قولھ .،عنده وال یقولھا إال في التشھ

  العَدَمُ َعْنَھا الفَیَاِھُب َو اِإلْمَالُق و * الَِریَّةَ بِاِإلْحَساِن فَاْنَقَشعَْت   َعمَّ 

 ."عم وعدم"في اللفظتین  :موضعھ

 .جناس لفظي وھو ماكان بزیادة حرف في الوسط ومنھ فھو جناس غیر تام :نوعھ

یقصد الشاعر في ھذا البیت أن یدعم البیت الذي سبقھ من حیث المعنى،  :الغرض منھ

فیقول إنَّ زین العابدین قد شمل العالم كلّھ بإحسانھ ویشبھ ھذا االحسان كالنور الّساطع 

 .مالذي یزیل الظلمات والفقر عن العال

  :وفي البیت العاشر نجد الجناس في قولھ

  الَكَرمُ  َھذَا یَْنتَِھي َمَكاِرمٍ إَِلى *  قَائِلَُھا قَالَ  إِْذ َرأَتْھُ قَُرْیشُ                      

 ."مكارم والكرم"و بین " قال وقائلھ"بین  :موضعھ

ا، وھما من جناس االشتقاق أیض: جناس االشتقاق، ومكارم والكرم: قائل وقائلھ :نوعھ

 .الجناس غیر التام

ھذا البیت ھو قمة في الوصف والمدح بشأن الكرم ألن الشاعر یّصرح  :الغرض منھ

بأن ھذا اإلنسان الذي ینتمي إلى أكثر الناس كرما أي قبیلة قریش، یقول إنّھ أكثرھم 

الكرم ة قبیلة قریش، فھذه القبیلة تصرح بواسطة الناطق بلسانھا أّن كرما حتى بشھاد

لقد ورد الجناس بكثرة في ھذه القصیدة فھي ملیئة بالجناسات ، ینتھي بزین العابدین

 .ومعظمھا غیر التامة وكانت تلك بعض ما ورد فیھا

لقد وظف الشاعر في قصیدتھ عدة تشبیھات وصور بیانیة وفي ما  :التشبیھ -

فوظ أو یلي األبیات التي تتضمن على التشبیھ أو الصورة التشبیھیة بشكل مل

  :ملحوظ، وقد وظف الفرزدق التشبیھ في مدحھ زین العابدین في قولھ

ِ نَْبغَتُھُ               َیُم * ُمْشتََقةُ ِمْن َرُسوِل ا�َّ   َطاَبْت َمفَاِرُسھُ َو الِخیَُم َو الّشِ

  زین العابدین: المشبھ

  طابت مفارسھ: المشبھ بھ
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  : /األداة

  .الخیم والشیم: وجھ الشبھ

ھو تشبیھ مؤكد مفصل ألنھ حذفت األداة وذكر وجھ الشبھ، والمشبھ ضمیر  :نوعھ

 .وھو من زین العابدین" نبعتھ"متصل من 

كأنھا مثل المفرس الخصب ن یكان الفرزدق یصور أخالق زین العابد :الغرض منھ

فارسھ ألنھ من ذریة النبي ملسو هيلع هللا ىلص أي یقول إن شجرتھ من أصل شجرة النبي وقد طابت م

وفي بیت أخر یعتمد الشاعر على األسلوب التشبیھي ذاتھ ، وطابت سجایاه وأخالقھ

  :فیقول

تِِھ           َكالشَّْمِس تَْنَجاُب َعْن إِْشَراقَِھا الُظْلمُ * یَْنشَُّق ثَْوُب الدَُّجى َعْن نُوِر ِغرَّ

وجھ ، الكاف: األداة، الشمس: المشبھ بھ، ینشق ثوب الدّجى عن نور غرتھ: المشبھ

 :الغرض منھمتعّد مأخوذ من الّشمس، وإشراق الّظلم، فھو تشبیھ تمثیلي، أّما  :الشبھ

الظالم كالشمس حین مدح الشاعر لزین العابدین حین یطل بغرتھ أي وجھھ، فھو یبدد 

   :خرآویقول في بیت ، تشرق في الصبا

  َو األَْسدُ الشََّرى َو البَأُْس ُمْحتَدَمُ *  َھُم الغُیُوُث ِإذَا َما أَْزَمةُ أََزَمْت               

أََزَمةُ أَزَمْت ، البَأُْس : وجھ الشبھ، ْسدُ الَشرىالغیوث، األْسدُ أ: المشبھ بھ، َھمُ : المشبھ

یشبھ الفرزدق أن  :الغرض منھ، التشبیھ المؤكد ألنھ حذفت منھ األداة :نوعھ، ُمْحتَدَمُ 

أھل البیت كالغیوث وھم أھل النجدة والشجاعة في األزمات والشدائد، فھم كاألسد 

  .المنقضة في ساعات الھول

وھي كنایة عن كثرة عطائھ " كلتا یدیھ غیاث" نجد أیضا الكنایة في قولھ

  1.ومساعدتھ، فیداه الیصیبھما العدم ومنھ فھي كنایة عن صفة الجود والكرم

د الكالم حیث حذف الوجھ واألداة وبھ ازدا" كلتا یدیھ غیاث"یھ البلیغ في قولھ والتشب

  :كما نجد في البیت العاشر كنایة في قولھ، جماال ومبالغة واستحسان

  إِلَى َمَكاِرَم َھذَا یَْنتَِھي الَكَرمُ * إِذَا َرأَتْھُ قَُرْیُش قَاَل قَائِلََھا                 

  .وھي تدل عن صفة الجود و كثرة العطاء والكرم لزین العابدین 

                                                           

1 272، ص1980 -ه1400دمحم عبد الرحمن الكرد�، نظرات في الب�ان، مط�عة السعادة �مصر،  
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  :وفي البیت الخامس عشر

  ِألََوِلَیِة َھذَا أََولَھٌ َنعَمُ * أَيُّ الَخَالئِِق لَْیَسْت فِيِ ِرقَابِِھْم             

حیث أطلق الشاعر الجزء وأراد بھ " رقابھم"نجد ھناك مجازا مرسل في لفظة       

  .مجار مرسل عالقتھ الجزئیةالكل فھو 

  :وفي البیت العشرین نجد في قولھ

تِِھ               َكالَشْمِس یَْنَجاُب َعْن إِْشَراقَِھا الظُّْلمُ * یَْنَشُق ثَْوُب الدَُّجى َعْن نُوِر َغرَّ

حیث شبھ الدجى بإنسان لھ ثوب وحذف " ثوب الدجى"استعارة مكنیة في قولھ 

ذلك ھو إسناد الفعل  من لوازمھ وھو الثوب، وقرینة المشبھ بھ ورمز إلیھ بشيء

فھي كنایة عن صفة " ینشق ثوب الدجى" وفیھ أیضا كنایة في قولھ ، إلي" ینشق "

  .الجمال وحسن المطلع والبھاء

وھو تشبیھ مركب، حیث شبھ "  …كالشمس ینجاب: "وفیھ أیضا تشبیھ في قولھ

الھیئة الحاصلة من بھاء وجھ الممدوح، وبھاء طلعتھ، ونور جبھتھ، بالھیئة الحاصلة 

 .في طلوع الشمس وانقشاع ظالم اللیل بسبب ضیائھا

  :المستوى الصوتي

ي تَْعِرُف البَْطَحاُء َو ْطأَتَُھو     َو الَحَرمُ  َو الَبْیُت َیْعِرفُھُ َو الِحلُّ *  َھذَا الذِّ

  َحَرُموْ ــِرفُُھْو َو ْلِحلَُل َو لْ ـَو ْلَبْیُت َیعْ *     وْ أَتَھُ ْطــَحاُْء َو بَطْ ــَھاْذَ ْلِذْي تَْعِرفُلْ 

/0/0/0  /0//0  /0/0//0   ///0       /0/0//0  ///0   /0 /0//0  ///0  

  ُمْستَْفِعلُْن    فَِعلُنْ    فَاِعلُْن     ُمْستَْفِعلُْن   فَِعلُْن     ُمْستَْفِعلُْن    فَِعلُنْ    ُمْستَْفِعلْ 

  :ھذه القصیدة من بحر البسیط وتفعیالتھ وأوزانھ ومفتاحھ ھو

  ُمْستَْفِعلُْن فَاِعلُْن ُمْستَْفِعلُْن فَاِعلُنْ * إَِن البَِسیَط لَدَْیِھ َیْبُسُط األََمُل  

  :د في تقطیع البیت بعض التغییرات مثلنج

  حذف الساكن السابع وإسكان ماقبلھ: ُمْستَْفِعْل  : ُمْستَْفِعلُْن  

  زحاف الحرم:  0/0/0: / 0//0/0/

  :والزحاف الثاني

  حذف الساكن الثاني: فَِعلُْن : فَاِعلُْن  
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  .زحاف الخبن:  0: /// 0//0/

وأما ضربھ " فعلن"تصیر " فاعلن"أما عروض ھذا البحر فھو مخبون، فتفعیلتھ 

وھي حذف أخر الوتد المجموع وتسكین ماقبلھ على تفعیلة " علة القطع"فتدخل علیھ 

، وعلیھ فیكون الوزن المشھور لھذا "فعلن"، وتحول إلى "فاعل"فتصیر " فاعلن"

  :البحر كاألتي

" الفرزدقمیمیة "ولذلك تسمى " المیم"أما حرف الّروي لھذا القصیدة فھو حرف      

              ویتضح لنا الجرس الموسیقي من خالل وحدة الوزن والقافیة، كذلك تنبعث الموسیقى 

من خالل التجانس التام داخل القصیدة وما اشتملت علیھ من طباق و فنون بالغیة 

 .سبق ذكرھا

ولذا فإن جمیع ما تقدم یصور لنا اإلیقاع المعبر عن العاطفة المسیطرة على 

ر في ھذه القصیدة وأیضا على الفكرة التي یسعى الشاعر من خالل قصیدتھ إلى الشاع

 1.بثھا إلى مسامع المتلقین

  

                                                           
م، القاھرة ، مصر 1990،  2ینظر أبي یعقوب یوسف بن أبي بكر دمحم بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، ط  
1
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 خاتمة
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  :من خالل دراستي لفن النّقائض تبیّن لي مایلي

أّن فّن النّقائض فن قدیم وجد منذ العصر الجاھلي وترعرع حتّى وصل إلى عھد  - 1

بني أمیّة، وقد توافرت في ھذا العھد األسباب السیاسیة واالجتماعیة والعقلیة 

أّن ھذا النّوع من فنون الّشعر یحتاج إلى شرائھا من حیث  یة ھذا الفن، كمالرعا

 .اتحاد والّروي والمعنى

قبلیة شعر النقائض لم یزدھر إال في العصر األموي الذي استیقظت فیھ العصبیة ال - 2

لم ینشأ من فراغ، إنّما تطورت من فن الھجاء  بعد أن حددھا اإلسالم، وھو 

 .الجاھلي القدیم

حمل طابع السذاجة الفنیة، وكان الشاعر ال یكلف نفسھ مشقة في الغوص على  - 3

في العصر األموي مثل عقلیة جدیدة معاني البكر وصور الھجاء الطریفة وتمثل ال

 .وفكر متطور یعتمد على المنطق وطرق االستدالل والبرھنة والقیاس

وحدة : ثالث وحدات یشترط في قصیدة النّقائض من حیث البناء الخارجي توفر  - 4

الموضوع، وحدة الوزن، ووحدة القافیة، أما وحدة حركة الروي فأكثر النّقائض 

 .تلتزمھا وتتقید بھا

یعد الشاعر الفرزدق من أجود وأفضل شعراء النقائض حیث كان فصیح اللغة  - 5

 أھل العلم واللغة والّشعر وبلیغا فیھا، وكان مقدما على أقرانھ ومعاصریھ عند أكثر

ن الفرزدق شاعرا مطبوعا على التمرد معتزا بنفسھ وكان موالیا ألل البیت كاو

 .علیھم السالم، ومناصرا لھم مجاھرا بحبھم

تعد قصیدة العصماء للفرزدق نموذجا فریدا من نوعھ وعالمة بارزة في شعر  - 6

المدیح، لقوة ألفاظھا وحسن صیاغتھا وبالغة أسلوبھا وألفاظھا المعبرة والقویة 

المسماة بقصیدة العصماء في مدح ، وتعدّ ھذه القصیدة ة البعیدة عن التكلفوالمؤثر

أل البیت علیھم السالم من أروع وأجمل قصائد الفرزدق، بحیث تبرز فیھا موھبتھ 

  .الشعریة، وحسن استخدامھ للغة بأسلوب متمیز

ق راجیة منھ أن یكتب لي القبول والتوفی هوفي األخیر أحمد هللا تعالى وأشكر   

 .والسداد، وأن یكون ھذا البحث بدایة بحوث أخرى في مجا لھ



 الملحق

 

نبذة عن الشاعر الفرزدق   

 

 
 .اسمھ ونسبھ وحیاتھ  -1

 .بیئتھ التي عاش فیھا   -2

 .أھم قصائده الشعریة  -3

 .خصائص شعره  -4
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  نبذة عن حیاة الفرزدق: الملحق

  :اسمھ ونسبھ وحیاتھ/: 1

ھو ھمام بن غالب بن صعصة بن ناجیة بن عقال بن دمحم بن سفیان ابن مجاشع بن 

، ولد 3، وكنیتھ أبو فراس2لفالظة وجھھ و جھومتھ 1درام من تمیم، لقب بالفرزدق

ومن أجود  ، كان أبوه غالب من جلة قومھ4م ونشأ فیھا641/ ه20بالبصرة سنة 

العرب وأكرمھم وأمھ لیلى بنت حابس أخت األقرع بن حابس وألبیھ مناقب مشھورة 

ومحامد مأثورة، فمن ذلك أنھ أصاب أھل الكوفة مجاعة وھو بھا فخرج أكثر الناس 

، وأما جده صعصعة بن ناجیة فإنّھ كان عظیم القدر في الجاھلیة، 5إلى البوادي

لقیس بن عاصم المنقري، وفي ذبك یقول الفرزدق  واشترى ثالثین موؤودة منھن بنت

  .یفتخر بھ

ي َمنََع الَوائِدَاِت   ي الذِّ   6فَلَْم یُْوأَدِ :َو أَْحیَا الَوئِیدَ * َوَجدِّ

وكان لھ إخوة وأخوات منھم ھمیم بن غالب وسمي الفرزدق باسمھ وأخ یقال لھ 

، 7وكانت امرأة صدق" جعثن"لھااألخطل أسن منھ وابنھ دمحم بن األخطل وأختھ یقال 

تزوج من ابنة عمھ النوار ولھ معھا قصة طویلة ومن الطرائف في حیاة الفرزدق 

ماتشب بینھ وبین زوجتھ النوار وكان قد خطبھا قبلھ رجل من قریش فجعلت الفرزدق 

الفرصة وتزوجھا لنفسھ وأشھد أنّھا جعلت أمرھا إلیھ وأمرھا مائة من  ولیھا فانتھز

نوقا حمراء سوداء الحدق غیر أّن ذلك لم یرض النّوار وغاضبتھ وخرجت إلى اإلبل 

عبد هللا بن الزبیر ونزلت على زوجتھ خولة بنت منظور، فنشفعت في طالقھا عند ابن 

الزبیر وتبعھا الفرزدق فنزل على حمزة بن عبد هللا بن الزبیر، فلم تنفع شفاعتھ 

                                                           
الرغیف الضخم التي تجففھ النساء للفتوت وقیل بل ھو القطفة من العجینة التي تبسط فیخبز منھا : الفرزدق 1

  الرغیف
وغالظتھاجتماع الوجھ : الجھومة والجھامة 2 

19م بیروت لبنان ص 1990 - ه1411/ 1الفرزدق حیاتھ وشعره، دار الكتب العلمیة، ط  : دمحم رضا مروة 3 
05علي فاعور، دیوان الفرزدق، المرجع نفسھ ص  4 

86ابن خلكان، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، ص  5 
89نفسھ، ص  المصدر - 6 

20دمحم رضا مروة، الفرزدق حیاتھ وشعره، ص  7 
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قال بین الخلفاء واألمراء والوالة یمدح عاش الشاعر حیاتھ متن.1ومضت شفاعة خولة

واحدھم، ثم یھجو ثم یمدحھ، وكان شدید التشییع ألل البیت یجاھر بحبھ لھم، فھو أبدا 

توفي بالبصرة سنة عشر ومائة قبل جریر بأربعین یوما .2مشبوب العاطفة اتجاھھم

ي سنة وقیل بثمانین یوما، وقال السكري إن الفرزدق لقي علي بن أبي طالب وتعرف

 .3 عشر وقیل اثني عشرة وقیل أربع عشرة للھجرة

  :بیئتھ التي عاش فیھا - 2

الفرزدق ھو شاعر تمیمي ونسبتھ إلى قبیلة ال ترد في سیاقھا استكماال للنسب وإنّما 

ھو أمر متأصل في أعماق شعره وجذوره، وربما كان شعره یذر لھ من معنیھا ومن 

وكان تمیم تنزل . قبیلة تمیم وفي بني مجاشع و دراموالده ومن جدّه ومن إلیھما في 

شرق الجزیرة العربیة أیام الجاھلیة من الیمامة إلى الفرات مع انحسار وامتداد وتقلص 

وفقا لعوامل متعددة ال مجال للخوض فیھا، وأھم ھذه القبائل التمیمیة كانت دارم 

  .4ویربوع ومازن ومنقر و بنوا الھجیم وبنو أنف الناقة

  :أھم قصائده الشعریة  - 3

بینھما،  والمفاضلةوقد اختلف العلماء أھل المعرفة بالشعر في الفرزدق وجریر 

واألكثرون على أن جریر أشعر منھ وكان بینھم من المھاجاة والمعاداة ماھو مشھور 

أما شعره الذي قیل ،5وقد جمع لھما كتاب یسمى النقائض، وھو من الكتب المشھورة

فیھ الكثیر فیمتاز بفخامة العبارة وجزالة اللفظ وكثرة الغریب، وھو من أفخر شعراء 

  .6وشباالعرب ألن مواد الفخر اكتملت لدیھ ھمة 

                                                           
150م، ص 2010 - ه1431،  2فاروق الطیب البشیر ، األدب في العصر األموي، دار الكتاب الجامعي، صنعاء، ط

1
 

06علي فاعور، دیوان الفرزدق، ص 
2
 

97ینظر ابن خلكان، وفیات األعیان، ص 
3
 

.05م، ص 1983، بیروت، 1ینظر إلیا الحاوي، شرح دیوان الفرزدق ، دار الكتب، لبنان، ط 4 
.89ابن خلكان، وفیات األعیان، ص  ینظر، 5 

.08علي فاعور، دیوان الفرزدق، ص  6
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وأما قصائده فھي تصدع الجبال وتثلم الصخور الصلدة، أدركت كل ثنیة وتذیعت في 

وفقھا تھب ریاحھا والء وجفاء  وللفرزدق قصائد سیاسیة،1مشارق األرض ومغاربھا

امتدح الحجاج مرارا وارتد علیھ إثر موتھ وھرب من زیاد وامتدح یزید ابن المھلب 

  .2بعد أن كان ھجا والده

  :خصائص شعره - 4

ظھور المعاني واأللفاظ اإلسالمیة في كثیر من شعره مثل التقوى والبعث  -

 .والصالة

 .ما یجعل تراكیبھ ضخمةتمتاز أسالیبھ بجزالة اللفظ وقوة الوصف م -

تمتاز عباراتھ بالفخامة ومداخلة بعض ألفاظھ في بعض من حیث الفصل  -

 .والوصل والتقدیم والتأخیر

 3حفظ شعره لكثیر من ألفاظ اللغة حتى قیل أن شعره حفظ ثلث اللغة -

كان الفرزدق فخورا بأصلھ مدال بأھلھ ولوعا بتعداد مآثر أبائھ حتى أمام الخلفاء، 

شعره في الفخر ولغة الفخر تقتضي األلفاظ الضخمة واألسالیب الفخمة، وذكر فغلب 

أیام العرب وأنسابھم واحتذاء البادین في أسالیبھم لذلك أعجب بھ الرواة، وفضلة النحاة 

لوال شعر الفرزدق لذھب ثلث العربیة، والفرزدق یعد في الھجاء مقدع، وفي : وقالوا

  .ي الرثاء متخلفالوصف مبدع، وفي المدح وسط، وف

                                                           

.09المصدر السابق،ص  1 
.10المصدر نفسھ، ص  2 

طاھر عبد اللطیف عوض، الطائفة األدبیة في عصر الدولة األمویة، كلیة الدراسات االسالمیة والعربیة للبنین، 3
  .75القاھرة، جامعة األزھر، ص 



 
 
 
 
 
 
 
 

قائمة المصادر 

 والمراجع
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 :قائمة المصادر والمراجع

 القرأن الكریم

  :المصادر

ابن خلكان شمس الدین، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق إحسان عباس، /  1

  .1972دار صادر بیروت، لبنان، 

جمال الدین، لسان العرب، نسقھ وعلق علیھ ابن منظور األنصاري أبو الفضل / 2

، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 14ووضع فھارسھ علي البشري، مجلد 

  .م1988 -1408، 1ط 

  .أبو بكر الجزائري، مناھج المسلم، دار الكتب السلفیة، القاھرة/  3

بیروت،  أبو تمام حبیب بن أوس، نقائض جریر واألخطل، دار الكتب العلمیة،/ 4

  .م1979لبنان، د ط ، 

األخطل، أبو مالك الثعلبي، دیوان األخطل، تحقیق سوزان عكاري، دار الفكر /  5

  .2003، 1العربي، بیروت، لبنان، ط

األصفھاني أبو فرج، األغاني، تحقیق سمیر جابر، دار الفكر، لبنان، بیروت، / 6

  .9، ج1ط

، 1، ط11لتراث العربي، بیروت، جاألصفھاني أبي فرج، األغاني، دار إحیاء ا/ 7

  .م1994 - ه1415

األصفھاني، أبي فرج األغاني، تحقیق وإشراف لجنة من األدباء، دار الثقافة، / 8

  .م1981 -ه1401، 5، ط11بیروت، لبنان، م

البخاري أبو عبد هللا دمحم بن إسماعیل، صحیح البخاري، دار ابن الكثیر، دمشق، /  9

  .م2002 - ه1423، 1بیروت، ط

، 1التمیمي أبو عبیدة بن المثنى، دیوان النقائض، دار صادر، بیروت، لبنان، م/ 10

  .1998، 1ط

الجمحي دمحم بن سالم، طبقات فحول الشعراء، تحقیق محمود شاكر دمحم، دار / 11

  .1المدني، القاھرة، ج
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الجواھري، أبو نصر إسماعیل بن حماد، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیة، / 12

راجعھ واعتنى بھ، د دمحم التامر، وأنس دمحم الشامي، وزكریا جابر أحمد، دار الحدیث، 

  .2009، القاھرة، 2المكتبة الشاملة، ج

  :المراجع

، 2الحاوي إیلیا سلیم، شرح دیوان األخطل، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط/ 13

1979.  

، 1لبنان بیروت، طالحاوي إیلیا سلیم، شرح دیوان الفرزدق، دار الكتب، / 14

  .م1990 - ه1411

الخوف دمحم أحمد، أدب السیاسة في العصر األموي، دار مكتبة النھضة بالفجالة، / 15

  .1960، 1مصر، ط

روایة حسن، السلوك التنظیمي المعاصر، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، / 16

2002.  

یة والعلیا، دار المعرفة، الریات أحمد حسن، تاریخ األدب العربي للمدارس الثانو/ 17

  .م2009 -ه1430، بیروت، لبنان، 3ط

  .م، القاھرة، مصر1990 - ه1411، 2السكاكي أبي یعقوب، مفتاح العلوم، ط/ 18

سوزان عكاري، شرح دیوان الفرزدق، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، / 19

  .2003، 1بیروت لبنان، ط

العربي، ملتزمة النشر والطبع، مكتبة شایب أحمد، تاریخ النقائض في الشعر / 20

  .م2002، 4النھضة المصریة، ط

الصاوي، دمحم إسماعیل عبد هللا، دیوان جریر، مضاف إلیھ تفسیرات العالم / 21

  ).د ت(، 1اللغوي أبو جعفر بن حبیب، دار األندلس، بیروت، ط

ة، ضیف شوقي، التطور والتجدید في الشعر األموي، دار المعارف، القاھر/ 22

  .8مصر، ط

، 6الطبري أبو جعفر بن جریر، تاریخ الطبري، تاریخ الرسل والملوك، ج/ 23

  .5تحقیق دمحم أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف، مصر، ط
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طلیمات غازي، عرفان األشقر، الشعر في العصر األموي، دار الفكر، دمشق، / 24

2008.  

ه، دار 14حتى نھایة القرن  طھ نعمان دمحم أمین، السخریة في األدب العربي/ 25

  .1978، 1التوفیقیة للطباعة، القاھرة، ط

الطیب البشیر فاروق، األدب في العصر األموي، دار الكتاب الجامعي صنعاء، / 26

  .م2010 -÷1431، 2ط

  .م1986، 1علي فاعور، دیوان الفرزدق، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط/ 27

طائفة األدبیة في عصر الدولة األمویة، كلیة عوض طاھر عبد اللطیف، ال/ 28

  .الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنین، القاھرة، جامعة األزھر

  .م1966 -ه1385، (د ط)الفرزدق، دیوان الفرزدق، دار صادر بیروت، / 29

فروخ عمر، تاریخ األدب العربي، األدب القدیم من مطلع الجاھلیة إلى سقوط /  30 

  .1981، أفریل 4، ط1دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، ج الدولة األمویة،
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  الملخص

شعر النقائض ھو أحد فنون األداب التي بدأت بواكیرھا منذ العصر الجاھلي،         

وتطورت وأصبحت فنا أدبیا قائما بذاتھ في العصر األموي على ید ثالثة شعراء 

أمویین ھم الفرزدق وجریر واألخطل ولكن نقائض جریر والفرزدق ھي األكثر 

على مر و المناظرات األدبیة األدب ألوان شھرة وعمقا في ھذا المجال من 

العصور، وتعتبر النقائض لون جدید من ألوان األدب والمناظرات األدبیة ویرجع 

و .لھا الفضل الكبیر في تسجیل أنساب العرب وحكایاتھم وطریقة حیاتھم وعاداتھم

 .ذا النوع من الشعرابراز كثیر من القیم الفنیة في ھ
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