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 بسم هللا الرمحـــن الرحيــم :

رب العاملني وبه نستعني والصالة والسالم على املبعوث رمحة احلمد هلل    
 .أما بعد : على آله الطاهرين وصحابته أمجعنيللعاملني حممد بن عبد هللا و 

تنوعت وتطورت فنون األدب ، ففيه الكبري يف الشعر واللغة العربيةكان لألدب األموي أثره         
يعترب سّجالً لوان األدب واملناظرة األدبية، و ون من أهو لالنقائض، و  الشعرية ومنها فنالنثرية و 

اترخييًا ساهم يف التعريف أبنساب العرب وأايمهم ومثالبهم. كما ساهم شعراء هذا الفن األديب 
كما أمّدُوها بثروة من األلفاظ أكسبت ،احلفاظ على سالمة اللغة العربية وافر يفبقسط كبري و 

الطبقة األوىل من طبقات الشعراء حق هؤالء الشعراء احتالل  املعاجم مادة لغوية هامة. فكان من
وأقصد هبم جرير والفرزدق اإلسالميني، وكان حقا ألصحاهبا أن يعدُّوا من فحول ذلك العصر، 

 .واألخطل

النظرايت النقدية يف العصر احلديث، أضحى من واجب كل دارس وملا تعددت الدراسات و  
الرتاث الشعري العريب، وما حيتمله األدب األصيل بثرائه  لألدب القدمي أن يثبت مدى حيوية

إذا  درره، وتلقي الضوء على أصالته.و  الشاسع من وجهات نظر جديدة تسرب أغواره، وتكشف
معينة، يف البصرة  إلقائيةكان فن النقائض األموية الذي دأب اجلمهور الغفري على تلقيه يف طقوس 

أسواق العرب يف العصر األموي عموما،  املربد وغريها من وبغداد، وبالط اخلليفة يف دمشق، ويف
البحوث والدراسات جل قد اسُتهلك دراسة من جهات متعددة. إال أن الباحث يكتشف أن 

أقل التالسن الذي السابقة انصبت حول ذلك التالسن الذي دار بني جرير والفرزدق، وبدرجة 
كون ناولت فن النقائض من زاوية واحدة قد تاألخطل، كما أن أغلب الدراسات تدار بني جرير و 

وأغراضهم  أو السرقات الشعرية، أو سرية أصحاب هذا اللون الشعري الصورة، أو الرتاكيب اللغوية
بار صاحبها فحال من الفحول دون سواها.وهلذا آثرت أن أتناول نقائض جرير منفردة ابعت الشعرية

 .وصدق أدائه، معانيهألفاظه و ُعّد أدبه منوذجا للشعر اجلميل الرصني بفخامة  قدو 
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جبل نقائضه، وأن أرصد أبرز السمات األسلوبية والرتاكيب  ولت من خالل هذا البحث أن أُلم وحا 
اللغوية اليت تضمنتها، حماولة مين إدراك أهم اخلصائص الفنية املميزة لفن النقائض عن غريه من 

،ولعي ابلشاعر منذ رغبيت يف دراسة نقائض جرير كذلك يالت األدبية الشعرية.وضاعف منالتشك
ر الكالم  زمن بعيد والذي استهواين بقوة شعره، ومجال صياغته ومقدرته الفنية يف التعبري كأمنا ُسخِّّ

كما فعال . و كأين به يغرف من حبر، أو أنه حنر الشعر حنرا   له، يتصرف فيه على هواه كيف يشاء
 .نفسهقال هو عن 

و من الدوافع كذلك اليت حفزتين على هذه الدراسة الفنية لنقائض جرير، تلك النظرة 
إىل أدبنا القدمي من كثري من النقاد احملدثني الذين وجدت أغلبهم ينأون جبانبهم عن هذا 

تطمسها األدب القوي، أدب الفطرة األوىل الذي ميثل صدق احلياة، وتدفق ينابيعها، قبل أن 
. هو أدب نعتربه أثرا خالدا من آاثر السياسة والطائفية يف عصران هذا حياة احلضارة، والفنت

، إال مهما كثرت و تعددت الدراسات حولهالذي اليت جيب العناية هبا كل العناية. و اإلنسانية 
 .ائما مصدرا تنبعث منه روح جديدةأنه يبقى د

دوافع والرغبات وما ميكن أن تثريه من أتسيسا على ما سبق وبناء على تلك الو
؟  وكيف تتجلى نقائض جرير ءل عن السمة الكربى لشعر النقائضجدل، حيق لنا أن نتسا

واطن اجلمال الفين يف نقائض م لفن يف عصر بين أمية؟ وأين تكمنضمن اإلطار الكلي هلذا ا
 ة ؟ ؟  وأين مكمن االتباع واالبتداع يف خصائصها األسلوبية والفنيجرير

يف دراسيت على العمق  ولإلجابة عن هذه األسئلة كان لزاما أن أعتمد
،فحاولت من خالهلا كشف بعض رموز تلك النقائض وفق رؤية حديثة تروم والشمولية

على املنهج الوصفي التحليلي فهو  مجال النص الشعري، معتمدا يف ذلكاستجالء أمهمواطن 
يزت نقائض جرير، ولقد كان هذا املنهج يستأنس األنسب الستخالص السمات الفنية اليت م
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ببعض املعطيات التارخيية وما يتصل هبا من مظاهر حضارية، وثقافية وفكرية ونفسية 
 والتحليل طريقة يف معاجلة النص الشعري  . و اإلحصاء اجتماعية، وأيخذ ابلنقد 

معمر بن  عبيدةأما حدود املادة الشعرية املدروسة فتتلخص يف كتاب النقائض أليب 
مجُعت فيه نقائض جرير ألفه صاحبه يف جملدين و (، الذي ه209املثىن التيمي البصري )ت 

اشعي، وغسان بن سليط بن هذيل ووأبو الورقاء عقبة بن والفرزدق،ونقائضه والبعيث اجمل
إىل كتاب نقائض جرير واألخطل  ثعلبة واألعور النبهاين. إضافة فضالة بن عرين بنمليص و 

كذلك كتب الشروح ودواوين جرير جملد واحد واملنسوب إىل أيب متام. و ي يقع يف الذ
النقائض اليت والفرزدق واألخطل.وملا كان النص الشعري نصا وافرا، كنت مضطرا للرتكيز على 

الفرزدق، وتلك اليت جاءت رّدا على األخطل حىت ال تكون األحكام رّد فيها جرير على 
 من املزالق. والنتائج حمفوفة بكثري 

قد استغرق مين هذا البحث أكثر من أربع سنوات حاولت أثناءها استقصاء ما كتبه و 
القدماء واحملدثون عن جرير وعن نقائضه.كما بذلت يف دراسيت ما وسعين، ألُدلم على 
مالمح جرير األسلوبية ، وأظهر مواطن القوة واجلمال يف نقائضه، راجيا أن أكون قد وفقت 

حقة، تتناول هذا اللون الشعري الذي مأل مساء العراق و الشام يف كشف الطريق لدراسات ال
يف عصر بين أمية ، أو أن تتناول ابلدراسة هذا الشاعر الفّذ، الذي تبدو صورته جليمة يف 
نقائضه فهو قد أفاض يف احلديث عن نفسه مصورا عصره ومشيدا بقومه ومفتخرا  مبكانته 

 األدبية وقدراته الفنية. 

 :قسم مذكريت إىل مدخل وأربعة فصولراسة أن أاقتضت الدو 

: فتعرضت فيه إىل فن النقائض عموما، ونقائض جرير على وجه املدخلأما 
اخلصوص، حيث عرّفت هبذا الفن وتتبعت تطوره اترخييا منذ اجلاهلية إىل العصر األموي مرورا 
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ع ما مث أسهبت يف احلديث عن نقائض جرير حيث حاولت مج بنقائض صدر اإلسالم،
. وقد أطلت احلديث عن ة إحصائية وقد رمست ذلك يف جداولأمكن منها، فقمت بعملي

نقائض جرير والفرزدق، ونقائضه واألخطل،إذ متثل نقائضه مع هذين الشاعرين ثالثة 
ما قاله الشاعر يف هذا اجملال . كما تعرضت إىل الدوافع اليت أدت إىل -تقريبا–( 4/3أرابع)

 . موي، وموقف احلاكم واحملكوم منهاالعصر األظهور هذا الفن يف 

يف نقائض جرير،و قسمته  ياإليقاع املستوى : فتعرضت فيه إىل الفصل األولأما 
إىل قسمني، موسيقى اإلطار، وموسيقى احلشو.فكان أول نغم يصادفنا هو النغم املنبعث من 

صلة بني الوزن وموضوع وزن وقافية النص أو مايعرف أسلوبيا مبوسيقى اإلطار، فتناولت ال
النقيضة، مث انتقلت إىل حتديد األوزان اليت استعملها جرير يف نقائضه، وبينت مدى تطابق 
هذا االختيار أو االستعمال مع ما كانت عليه القصيدة العربية القدمية، فتبني يل أن جريرا ل 

تقلت للحديث عن خيرج عن إطار النغم املوسيقي الذي الزم النص الشعري اجلاهلي، مث ان
القافية وعالقتها بفن النقائض وكيف أن جريرا رّكز كثريا يف قافيته على اجملرى املكسور 
وذكرت سبب ذلك، مث حددت األصوات اليت بُنيت عليها نقائض الشاعر، ورمست خارطة 
 يف ذلك متمثلة يف جداول توضيحية. أما القسم الثاين فتناولت فيه املوسيقى اخلارجية أو ما

يعرف أسلوبيا مبوسيقى احلشو، فوقفت عند األصوات املنبعثة من ثنااي النص الشعري، 
خل اللفظه مث تلك اليت تتكرر داخل البيت اوبدأت حديثي ابألصوات اليت تتكرر د

وبينت مدى تطابق  –اي عموداي  -، فتلك اليت تتكرر داخل املقطع -أي أفقيا  -الشعري
 .، أو عالقتها حبس الشاعر ومشاعرهيقية وموضوع النقيضةتلك األصوات أو النغمة املوس

يف نقائض جرير قسمته إىل  ركزت فيه على املستوى التصويري: الفصل الثاينأما 
ثالثة أقسام  بدأت الفصل مبقدمة تناولت فيها مفهوم الصورة قدميا، ونظرة الناقد املعاصر 
هلا. مث انتقلت إىل املبحث األول وتناولت فيه أنواع الصورة يف نقائض جرير فأطلت الوقوف 
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ية، مث انتقلت للحديث عن عند الصورة البيانية واليت تناولت فيها التشبيه واالستعارة والكنا
صلة الصورة ابحلواس، وعن أمناط الصورة احلسية الغالبة وداللتها على نفسية الشاعر. وملا  
كان األسلوب الساخر طاغيا على أدب النقائض، فإنين ل أغفل هذا اللون من الصور حيث 

ومه يف ركزت فيه على حس جرير املرهف ونظرته الدقيقة، وذكائه الثاقب يف رمسه خلص
مشاهد كاريكاتورية تشد إليها مسع املتلقي، وتتمسع هلا األشداق ضحكا، وركزت يف هذا اجلزء 
من البحث على العالقة اليت مجعت بني الرسم والصوت يف تشكيل الصورة الساخرة .أما 
القسم األخري من هذا الفصل فتناولت فيه املواضيع اليت تشّكلت منها صور جرير الساخرة، 

مر، والسخرية كانت كثرية ومتعددة ركزت على أمهها واليت حددهتا يف املرأة، وشرب اخل  وملا
 .ابلقيم واملبادئ

وقسمته إىل أربعة أقسام  ،:فخصصته للبنية اللغوية واألسلوبيةالفصل الثالثأما 
بدأهتا بتوطئة حتدثت فيها عن نظرة الناقد العريب القدمي لشعر جرير وأسلوبه مقارنة مبن 

رضه من الشعراء، أما املبحث األول فخصصته للحديث عن بنية النقيضة اجلريرية واليت  عا
جرير حيث اعتمد فيها شعراء النقائض وخاصة كانت متثل حبق مظهرا من مظاهر املناظرات 

مث إعادة بناء وتشكيل النص من دحض معاين اخلصم  اسرتاجتية معينة تقوم على هدم و على
والرتاكيب. أما القسم الثاين و املعاين األلفاظ َناتِّ النص السابق ممثلة يف جديد مع اعتماد لَبِّ 

فانصب فيه احلديث عن البنية املعجمية يف نقائض جرير. حتدثت فيها عن طبيعة اللغة 
وكيف أن جريرا استعمل معجما ثنائيا جيمع بني األلفاظ السالبة  ،الشعرية يف النقائض

لبنية النقيضة اليت تتألف عادة من غرضني متباينني:الفخر واهلجاء واأللفاظ املوجبة وذلك تبعا 
ولتأكيد هذا التوجه انتقلت للحديث عن املعجم الفاحش املقذع الذي الزم جريرا يف 
نقائضه،مث عّرجت على تلك املصطلحات واأللفاظ الدينية اليت متثل حبق الوجه الثاين للفظة 

لث من هذا الفصل ركزت فيه على الرتاكيب والصيغ اللغوية يف النقيضة اجلريرية.أما القسم الثا
وتناولت فيه أهم الصيغ اللغوية املستعملة وخاصة منها صيغ التفضيل اليت تعترب تراكيب 
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أساسية تبىن عليها النقيضة اجلريرية، مث حتدثت عن أهم األساليب اإلنشائية وداللتها يف 
رير والفرزدق خاصة،توظيف جرير لبعض نقائض جرير.واستوقفين يف دراسيت لنقائض ج

الصيغ واأللفاظ بعينها واليت الزمت كل نقائضه مع الفرزدق.فوقفت عند واحدة من تلك 
اُد  – القنياأللفاظ أتتبع استمرارها وحتوُّرها الداليل وهي لفظة  فخصصت هلا  -أي احلَدم

 .ئض جريرقسما عنونته ابلتطور الداليل للفظ القني يف نقا

فاحلديث فيه انصب على التناص يف نقائض جرير وقسمته إىل :لفصل الرابعا أما
قسمني، بدأته بتوطئة عرفت فيها التناص وحددت نشأته،أما املبحث األول من الدراسة 
فتناولت فيه قوانني التناص وآلياته، مث قمت إبسقاط تلك القوانني واآلليات على نقائض 

تلك النقائض هبا. أما املبحث الثاين فركزت فيه على  مدى التزام يل جرير وذلك حىت يتبني
مصادر التناص يف نقائض جرير،فوقفت أوال عند تناص النقائض مع الشعر القدمي اجلاهلي 
واإلسالمي، مث انتقلت إىل التناص البيين،وأعين بذلك تناص الشاعر مع أقرانه من الشعراء 

الفرزدق و تناصه مع األخطل ابعتبار  الذين واجههم وواجهوه وركزت خاصة على تناصه مع
نقائض  أن أغلب النقائض متت مع هؤالء، كما ل أغفل يف هذا اجلزء من الدراسة تناص

الكرمي، والذي كان حبق مصدرا وَمعِّينا عاد إليه جرير يف نقائضه،  جرير مع كتاب هللا القرآن
وتناصه مع املوروث التارخيي  وختمت هذا اجلزء من الدراسة  بتناص النقائض مع املثل العريب

 نتائج واالجتماعي من أايم العرب وحروهبم ومعاركهم .و أهنيت حبثي خبامتة خلمصت لنا أهم
 . هذه الدراسة

لقد اعتمدت يف هذا البحث إضافة إىل ديوان النقائض بشرح أيب عبيدة معمر بن و 
الشعراء جرير واألخطل املثىن، ونقائض جرير واألخطل املنسوب أليب متام، على دواوين 

والفرزدق خاصة، كما اعتمدت على مصادر أدبية ولغوية أرمخت للشاعر وشرحت الكثري من 
شعره: للدكتور نعمان حممد أمني طه، والذي ميكن عّده من ر حياته و أشعاره مثل كتاب جري



 عناصر اإلبداع الفين يف نقائض جريرمقدمة 

 

 ز

 

جلغرافية الكتب التارخيية إذ حدد فيه صاحبه اإلطار الزماين واملكاين فوقف عند البيئات ا
أغراضه و والسياسية واالجتماعية اليت الزمت حياة الشاعر، كما حتدث عن سرية الشاعر،

( للدكتور حممد نقائض يف الشعر األموي )مدخل عامالشعرية. و كذلك كتاب: ظاهرة ال
األمني، الذي تناول فيه ظاهرة النقائض حيث عرف هذا الفن وذكر أسباب انتشاره يف 

باع واالبتداع يف الشعر استندت من الناحية املنهجية على كتاب االتالعصر األموي.كما 
القصيدة املادحة أمنوذجا(: للدكتور حممد أمني املؤدب.و كتاب خصائص األسلوب األموي )

طرابلسي،إضافة إىل مصادر و كتب متنوعة أخرى تعاجل اليف الشوقيات للدكتور:حممد اهلادي 
 .   ثراء هذا البحثرخيية سامهت يف إقضااي نفسية وات

منها كثرة املتون الواجب الوقوف صعوابت اليت واجهتين أثناء البحث فقليلة و أما ال
بني النقيضة يف كتاب النقائض أليب عبيدة معمر كذلك االختالف يف ترتيب األبياتعندها، و 

ديوان  بن املثىن ونفسها يف ديوان جرير، كما أن الكثري من هذه األبيات الشعرية حمذوفة يف
جرير يف حني جندها مؤكدة ومرسومة يف كتاب النقائض. يضاف إىل ذلك الرتتيب العشوائي 

 ه .وبناء صورة متكاملة لإدراك احلالة النفسية للشاعر دون - أحياان -للنقائض الذي حال 

على  حممد سعيديال يفوتين يف هذا املقام إال أن أشكر األستاذ الفاضل الدكتور : و 
قبوله اإلشراف على هذا البحث، وعلى صربه وسعة صدره على ما كابده طوال سنوات 

 البحث من عناء القراءة والتصحيح والتوجيه املنهجي . 
 لطفي عبد الكرمي        
 01/11/2015تلمسان : يف       
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كما أهنا ،فيها اً ظاهرة متميزة ذلك كون أثر العصبية القبلية جليّ  يف الشعر العريبالنقائض  تعد
هذا اللون الشعري يف العصر ولقد اكتملت صورة ،شغلت الناس على اختالف أعمارهم وجنسهم

امل مع النص القدمي يستلزم على يد روادها جرير والفرزدق واألخطل، وإذا كان التع األموي
وصعوبة ،زم وذلك لوعورة هذا اللون الشعريفإن التعامل مع فن النقائض يستلزم الصرب واحل،الصرب

مهلت إمهاال متصال حبديقة طال عليها الزمن وأُ 'ني 'فلقد شبهه أحد الدارس .ألفاظه وفخامة أسلوبه
 أمرها حىت اختلط ،ول تنقطع عنها مع ذلك مادة احلياة فمضت أشجارها تنمو يف غري نظام

ن جيد فيها سبيال إىل ما حيب من النزهة والراحة أنسان إلاختالطا شديدا وأصبح من العسري على ا
فأصبحت احلديقة يف .يب النبااتت وتشذيب األغصانم ترتوانعدمت اللذة لعد ،لكثرة األشواك

حاجة إىل البستاين الذي يتعهدها ويشذهبا ويزيل أشواكها وهذا العمل حيتاج إىل جهد شاق 
 .1وآالت للعمل''

 مفهوم النقائض:   -1
(يف املعاجم العربية يكتشف تعدد ن ق ضإن املتتبع ملادة )املفهوم اللغوي: -أ

 دالالت هذه الكلمة يف اللسان العريب أمهها: 
 مأخوذ من نقض البناء أي، و هو لنِّّقض ابلكسر: اسم البناء املنقوض إذا هدما -               

وبه يسمى املوضع الذي ينتقض عن الكمأة إذا أرادت أن خترج نقضت األرض وفيه هدمه،
 2ير: معىن اهلدم قال جر 

 اه  ألول جان  ابلعصا يستثري   ة  أ  م  قاض ك  ن  ني أ  يط  ل  الس   أن  ك  
 والنقض من األصوات يكون ملفاصل اإلنسان والفراريج والضفدع والعقاب والنعام وغريها    

 

                                                           
 7ص1999 /1ط -املغرب  – كلية اآلداب ظهر املهراز فاس  –ظاهرة النقائض يف الشعر األموي : حممد األمني  -1
  228ص  2005/  2بريوت ط –دار صادر  –و انظر  ديوان جرير : حتقيق كرم البستاين  -انظر أنظر اللسان  مادة  : ن ق ض  -2
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 : 1قال ذي الرُّمة

 امل ي س  أنقاض الفراريج ر  أواخ    ب نا 2أصوات  من إيغاِل  ن   ن  أ  ك    

إىل احليوان واإلنسان والزمان والشعر وأطلق على البعري  ،واستعري الّنقض من هدم البناء   
 : 3املهزول قال أبو الشيص

 تـ ت ك  أ نـ ق اضاً على أنقاض  أ  ف    أكل  الوجيُف  حُلُوم هم  

 : 4ف معاوية بن أيب سفيان هذا املعىن حني رأى اهلزال الذي اصابه يقول ظم و قد وَ 

ن  بعض ي وتركن  بعض ي  يض  ق  يف نـ   ت  ع  ر  س   أ  ايل  ي  الل  ى ر  أ     أخ ذ 

نـ ني   طويل  وت ركن  ع    ن ين  بعد  طول الن ه  ي  ض  ر  ـــــــــــــــح   ض  ــــأقع د 

''الدهر نقض وإمراٌر أي ما مير منه يعود عليه :و لقد استعمل لفظ النقض للزمان فقالوا 
 :  6ويف ذلك قال جرير5فينقضه''

 هر ذا نقض  وإ مرار  إن أرى الد    ض  م ر ت ه نق   ال أيمنن  قوي   

ان  بع د  ووالنقض ضد اإلبرام ويف ذلك يقول تعاىل: ﴿   ال ت نُقُضوا األ ْي 
 .8﴾ال  تُكونوا كال يت نـ ق ض ت  غ ز ِل  ا من  بـ ع د  قـُو ة  أ ن ك اثً و ﴿وقوله:7﴾تـ و ك يد ه ا

                                                           
دت()دط( دار مكتبة احلياة للطباعة والنشر والتوزيع بريوت ) –شرح ديوان ذي الرمة تقدمي وتعليق سيف الدين الكاتب وأمحد عصام الكاتب  -1

 وانظر لسان العرب مادة ن ق ض  
 اإليغال : سرعة السري، امليس : شجر تعمل منه الرحال - 2
 76ص 1956مصر ط –دار املعارف  –طبقات الشعراء البن املعتز حتقيق عبد الستار أمحد فرج  -3
 60ص 1948الفكر ط أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ حتقيق عبد السالم هارون دار  4البيان والتبيني  - 4
 16ظاهرة النقائض يف الشعر األموي حممد األمني ص  -5
 240الديوان ص  - 6
 91النحل آية  -7
 92آية النحل  - 8
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فابن هشام راوي السرية النبوية أطلق هذا ،والنقاد لفظ النقائضكما استخدم املؤرخون  
ومما جاء يف السرية على سبيل املثال ال احلصر .املصطلح على القصائد اليت دارت حول غزوة بدر 

 :قول ابن إسحاق قال وقال علي بن أيب طالب يوم بدر

 ل  ض  وذي ف   دار  ت  عزيز  ذي اق   ء  الب    ه ل  و سُ ى ر  ل  بـ  أن هللا أ   ر  تـ   أل    

 1قال ابن هشام ول أر أحدا من أهل العلم يعرفها وال نقيضتها ''

قال الشاعر العريب 2يذكر صاحب األغاين استخدام بعض الشعراء لكلمة النقض فيقولو  
 عقال بن هشام مناقضا ابن ميادة الّرماح: 

 حُ د  ْيت  اح أو كان م  الر    لُ ط  هبا خ    ة ل  ا  مق   ض  أال أبلغ الرم ح نق   

''وقد نقض دعبل بن علي :كما استعمل املسعودي هذا املصطلح يف معناه حني قال 
 3اخلزاعي هذه القصيدة على الكميت وغريها وذكر مناقب اليمن وفضائلها''

حسي يتمثل  :أحدمها ''الداليل للفظ النقائض مّر بطورينأخريا ميكن القول أن التطور و  
والثاين معنوي يبدو يف نقض العهود واملواثيق ويف نقض ، يف نقض البناء أو احلبل بعد عقده وإبرامه

 4وبذا نصل إىل فن النقائض واملناقضة بني الشعراء.''. القول واإلتيان مبا يغايره

: النقائض فن شعري'' يتجه به شاعر إىل آخر املفهوم االصطالحي -ب
د عليه هاجيا أو مفتخرا ملتزما البحر اآلخر إىل الرّ فيعمد ،هاجيابقصيدة

                                                           
 8حتقيق مصطفى السقا وآخرين ص   3السرية النبوية البن هشام القسم الثاين ج -1
  309ص  2األغاين : أليب الفرج األصفهاين طبعة دار الكتب ج -2
 11/ص 1938/  3مروج الذهب للمسعودي ج حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ط -3
 3ص1966 /3اتريخ النقائض يف الشعر العريب : أمحد الشايب مكتبة النهضة املصرية ط -4
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البد فيها من وحدة حركة الروي  واألول.الشاعر والقافية والروي الذي اختاره 
 1وإن اختلف يف بعض النقائض كما هو يف البائيتني األوىل جلرير و مطلعها:

 راغ بُ نظلني  احل   و ال عن بنات    طي احلُكم  عن شف   منصب  ع  بُ  لستُ  

 : 2:والثانية  للفرزدق ومطلعها 

ا كلُّ جانب     حني مث ت سبيُلها ب  ي  كل    ولُ تقُ    و أخصب  من م ر وِت 

و'' إمنا هي ، فقط جيب االنتباه إىل أن النقائض ليست هجاء خالصا أو فخرا خالصا
األساسية إال أن املادة . خليط من فنون الشعر كلها فيه فخر ومدح وهجاء ونسيب ووصف وراثء

 3''.والغالبة على النقائض هي اهلجاء والفخر ومها الَفنمان األساسيان اللذان يتبارى فيهما الشعراء
ومهما تعددت األغراض يف النقيضة الشعرية فإهنا على العموم تتناول '' قضية فكرية يدور حوهلا 

، ايم واملثالب موضوعهاوهذه القضية تتخذمن معاين األحساب واألنساب واأل.4اجلدل واملناقضة''
حبسب غزارة علم هذا الشاعر  ذلك و ، خرولذلك نلحظ التفاوت الذي يصحبها من شاعر آل

بداع فيها.هكذا متيزت النقائض وأضحت لوان إلأبحوال العرب وابلقدرة على التصرف يف املعاين وا
 خاصا من الشعر له فرسانه املرموقون. 

ا فعال أو جانب النقائض ألواان أخرى شبيهة هبا إمّ  ولقد عرف اتريخ األدب العريب إىل 
من أهم هذه األلوان  ولعلّ ،5قوال فقط''اختلفت مدلوالهتا ومضامينها ابختالف العصور واملؤثرات''

 على سبيل املثال: 

                                                           
 199ص  /8199 /1بريوت  ط –دار صادر  –أتليف معمر بن املثىن التيمي البصري   2ديوان النقائض نقائض جرير والفرزدق جملد  - 1
 203ص   2ديوان النقائض ج- 2
 18ظاهرة النقائض يف الشعر األموي ص  - 3
 19ص  نفسه -4
 23ص 2/1980نقائض ابن املعتز ومتيم بن املعز : امحد سيد حممد دار البعث للطباعة والنشر قسنطينة ط -5
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واملساجلة املفاخرة أبن .ستسقاء نقول ساجل الرجل ابراه وأصله يف االاملساجلة : -
 يصنع مثل صنيعه يف جري أو سقي قال الفضل بن عتبة بن أيب هلب: 

ُل ماجدا ُلين  ُيس اج  .  من ُيس اج   1ْيأل الد لو إىل ُعق ب  الكرب 
:من الفخر وهو التمدح ابخلصال واملباهاة يف األشياء اخلارجة عن اإلنسان  املفاخرة -

أن يذكر كل واحد من كبتعديد املناقب واملفاخرة  والتطاول عليهم  ،كاملال واجلاه
ومثل هذه املفاخر كثرية يف .2الرجلني مفاخره وفضائله وقدميه مث يتحاكما إىل اثلث

ابئه وأجداده إال أن يُهَجى من حيث يفتخر آب ،فلقد كان الشاعراتريخ األدب العريب
 افتخر مثل قول الشاعر: 

 3لقد صدق ت  ولكن بئس ما و ل ُدوا  ن ف خ رت  آبابء  ذوي حسب   لئ     

أصبحت املفاخرة عنصرا من العناصر األساسية اليت يقوم عليها فن النقائض الشعرية  و
 ر الشعراء بقبائلهم وأبنائهم وصفاهتم من غزو وكثرة مال وغريها . حيث افتخ

وجانب العقل فيها ،أشبه ما تكون ابملناظرة''فهي تعتمد على احلجج واملنطقاملطارحة : -
سلوهبا إىل احلّدة اليت قد تثريها العاطفة يف موقف أأوضح من العاطفة وال جتَنُح يف 

ورمبا كان النثر أرحب اباب هلا من  ،وموضوعها أرحب من املفاخر،املفاخرة مثال
 4الشعر.''

جاج من ذلك ما كان بني أيب النجم والع،راجزه إذا انقضه ابلرجز من راجزه يُ املراجزة: -
 وما كان بني العجاج وابنه رؤبة وما كان بني علي ومعاوية .

                                                           
 25و ينظر نقائض ابن املعتز ومتيم بن املعز ص  لسان العرب مادة ) س ج ل( -1
 19/331شرح هنج البالغة البن أيب احلديد دار الرشاد احلديثة  -2
 19/331 نفسه -3
 25/26نقائض ابن املعتز ومتيم بن املعز ص  -4
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عارضه يف السري سار حياله وحاذاه، وعارضته مبثل ما صنع :نقول:املعارضة واملقابلة -
.فاملعارضة سجال شعري اهلدف منه 1أي أتيت إليه مبثل ما أتى وفعلت مثل ما فعل''

 عر وصناعته .إبراز قدرة املعارض الفنية وموهبته يف نظم الش
كما يقال كارمه وفاخره وتعاقر   ،من عاقر صاحبه أي فاضله يف عقر اإلبلاملعاقرة: -

لريى أيهما أعقر هلا فلقد كان الرجالن يتباراين يف ،الرجالن عقرا إبلهما يتباراين بذلك
اجلود والسخاء فيعقر هذا وهذا حىت يُعجز أحدمها اآلخر'' وكثريا ما يفتخر الفرزدق 

 2فعل فينقضه عليه جرير.''هبذا ال
 : العربيةتطور النقائض  -2

 فن النقائض يف اجلاهلية وصدر اإلسالم: -أ
يتكئ فن النقائض الشعرية على غرضني أساسيني مها اهلجاء والفخر، ومها غرضان قدميان  

هبا،''ورمبا عرف النقائض بتلك املقومات الفنية الناضجة اليت تتميز ن تُ أعرفهما الشعر العريب قبل 
جتمعت يف بعض قصائد الشعر اجلاهلي عناصر من خصائص هذا الفن ورمبا اكتملت صورهتا يف 

ولقد أتكد لنا أن الشاعر اجلاهلي ُعدم لسان حال قبيلته اليت اجنبته أو انتدبته 3''،قصائد أخرى
جم به يف ولذلك جنده حيس بفطرته البسيطة أن استعمال نفس السالح الذي ُهو ،للدفاع عنها 

الرّد على أعدائه أبلغ أتثريا فراح يفتخر على خصومه ويهجوهم مظهرا براعته الفنية بتقليده بناء 
بدأت مالمح هذا الفن يف الظهور، فتكونت نواته. ومن هذا  هكذاو .القصيدة اليت أنشأها غرميه

ساذجا انقص  املنطلق ميكن القول أن النقائض''فن جاهلي قدمي نشأ مع النهضة الشعرية طفال
مث أخذ يستكمل على األايم أركانه وعناصره معتمدا أكثر ما اعتمده على فين الفخر  ،األركان

 .4واهلجاء حىت متت له أوضاعه وشرائطه''

                                                           
 لسان العرب مادة ) ع ر ض ( -1
 25ظاهرة النقائض يف الشعر األموي ص  -2
 31نقائض ابن املعتز ومتيم بن املعز أمحد سيد حممد ص  -3
 52ص   1966/  3يف الشعر العريب أمحد الشايب  مكتبة النهضة املصرية ط  اتريخ النقائض -4
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ما دار بني  ،ومن أوائل النصوص اليت تنبعث منها رائحة هذا الفن اجلديد يف الشعر العريب 
من طيئ ) قوم زيد اخليل ( امسه دؤاب إىل صهر له  عامر بن طفيل، وزيد اخليل، حني خرج رجل

ف، فقالوا : ما صنعت؟ كتشيف هوزان فُأصيب، فأغار زيد على بين عامر مث رجع إىل قومهول ي
فقال:ما أصبُت بثأر دؤاب، وال ينوء به إال عامر ابن مالك مالعب األسنة، أما ابن الطفيل فال 

 :  1يبوء به وأنشأ زيد يقول

 ل  ُدؤ اب  ــــــــي ب ق تــــــــــع امراًي يف   ال ــــــــــيت  يل ق  ت  ابلق   ن  أ  رى ال أ    

 حي   كالب   سُ أ  ر ر  م  العُ  ن  لك   بن طفيل   ر  ام  ع   عامر  ليس    

 اب  ـــــــوقر ت  ب ه  عُيوُن الص  ح ذاك إن أ ل ق ُه أ انُل به الوتـــر    

 : 2فرد عليه عامر بقوله

 إذا ُسف هت حلوم الرجال   م  ــــــــــــــــــــكنت  ُتؤثُر ابحللــ  ُقل  لزيد    

 الل  ــــــــُكالع  وحيصُب وكُ  ف  احلي   سل   يل  من  ت  ا الق  هذ   س  ي  ل    

 الطوال   وكُ لُ ة املُ يف  بين ج   وال صيـــــد   ار  ر  امل   ل  ــــــــ آك  ين  أو ب    

ي  ـــــــــو ء  لطيـــــــلب لــــيف  طُ  بنُ  ر  ــــــــامع   ل  ـــــت  يف قـ   إن      ال  ــــــئ  األ ج 

 على رأسوضعها  نم نفسه أبظم من شأن القتيل، وع فقد نقض عامر معاين زيد ابحلطِّّ  
ن الناقض التزم وحدة املوضوع ووحدة الوزن ) حبر اخلفيف( وأمهل وحدة أطيئ كلها، فاملالحظ 

 القافية.

                                                           
 52ص  /16األغاين ج - 1
 52ص  16نفسه ج - 2
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اجلاهلي حىت تصل النقائض إىل صورهتا الكاملة،وتستويف كل القواعد ال ينقضي العصر و  
بني معد يكرب  للنقائضما دار ال هلذه الصورة املتطورةاونضرب مث .واألصول الالزمة لفن املناقضة

وبني أيب حنش يوم الُكالب األول فقد كان بني َسَلَمة  ،بن احلارث بن عمرو بن حجر الكندي
م بن النعمان من بين جشم بن بكر برأس صَ عُ ( أبو حنش)يل وفيه أييتبن احلارث وأخيه شرحب

فقال سلمة وقد أسف ملصرع أخيه ورأى منه ذلك أبو حنش فهرب ،شرحبيل ويضعه أمام سلمة
 : 1بعدما كان ينتظر اجلائزة، وقيل ان الشعر ملعد يكرب أخيهما

؟فما لك ال   والً ـــــــــــــــــأال أبلغ أ اب  حنش  رس   جتيُء إىل الثواب 

 الب  ــــــــــــــقتيُل بني  أحجار  الكُ   رًّا ـــــــــر  الن اس طُ ــــــتعلم أ ن  خي 

يُس الر  ب  حول ُه ُجش ُم بن بكر ت  اع  د  ت     اب  ـــــــــو أ سل م ُه ج ع اس 

 تُضرُّ به  صد يق ك  أو  ُُتايب    ق تيل  ماق ت يلك  ايبن سل م ى 

 بو حنش :فأجابه أ

 2حباء  أبيك  يوم  ُصنـ ي ع ي ات    وبُ حاذُر أن أجيئك مث ُت   أُ  

 مات  ـــتُقل  دها  أ بوك  إىل امل  و كان غ در ًة شنعاء  سارت   

 3ائ ر ات  ـــكأجرام النع ام احل    وا ألُم  ــــــــــة  كانـــــــع  سبعــــتت اب 

الختالف بينهما يف القافية ولقد جاء النص او ،وحبرمها كذلك،فموضوع املقطوعتني واحد
وعلى .لمة الذي دعاه ليكافئه على صنيعهفيه أبو حنش يف نوااي س الثاين ردا على األول يشكّ 

                                                           
 47اتريخ النقائض يف الشعر العريب : أمحد الشايب ص  - 1
يقال لذغته حية فقتل به مخسني من يوم الصنيعيات : قيل أن احلارث الكندي كان له ابن مسرتضع بني حيني من العرب مها متيم وبكر فمات  -2

 بكر .
 47/48كما أورد أمحد الشايب اخلرب ص    331ص  /1وانظر ابن األثري ج  353ص /3أنظر العقد الفريد ابن عبد ربه ج -3
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وغريها،مما هو مبثوث يف ثنااي املصادر اليت تتحدث عن أايم العرب يف  النماذجضوء هذه 
النقائض الشعريةوتطورها يف  لفنمح الفنية على املال ميكننا الوقوفاجلاهلية، وأخبارها وأشعارها 

 وخالهلا ميكن للدارس أن يتوّصل إىل النتائج التالية: –أي يف مرحلة النشأة  –العصر اجلاهلي

على نقض املعاين مهملة الوزن والقافية،مث تطورت لتلتزم النقائض يف بدايتها قامت  -
 قواعدها املعروفة .ت بذلك ُملَ كَ سيقى فَ و بوحدة املوضوع واملعاين وامل

''الفخر واهلجاء ومادهتا تقوم حول احلياة اجلاهلية كأايم العرب ن النقائض:أهم فنو  -
واألنساب واألحساب واالعرتاف ابلظلم والعدوان،والفضائل االجتماعية اليت أقرهتا 

 .1''.هذه احلياة
 اهلجاء، ابتعاد شعراء النقائض يف اجلاهلية عن اإلسفاف والفحش وتناول األعراض يف -

فعادة يقف أصحاهبا عند صفات يكره أن يُنعت هبا اجلاهلي كاجلنب والبخل والفرار 
 من املعارك.

من أبرز معال هذه املرحلة  و بظهور اإلسالم ،شهد الشعر العريب نقلة فنية جديدة ولعلّ  
اليت تطور يف  تلك املبارايت الشعرية اليت كانت تتم بني شعراء املسلمني وخصومهم من املشركني،و

شعر النقائض.وتعترب النقائض يف هذه املرحلة امتدادا  غضوهنا فنما اهلجاء والفخر ابعتبارمها دعاميت
إال أهنا ختتلف عنها من حيث موضوعاهتا ومعانيها فإذا كان  ،للنقائض اجلاهلية يف أصوهلا الفنية

طمع أو سفاهة إال أنه يف هذه  موضوع النقائض اجلاهلية يدور''حول مرعى أو مورد أو رايسة أو
ا إنسانيا صار موضوعا ساميً و ع، بَ تـم وهداية تُـ  ،ودولة تقوم ،وأمة تتكون ،الفرتة دار حول دين ينشر

وهذا حتول خطري من غري شك يف  .قوميا عربيا بعدما كان قبليا جاهليا -يف أدىن درجاته-عاما أو
يفت إىل ضوعات انعكاساته على املعاين فلقد أوكان هلذا التغري يف املوض.2اتريخ فن النقائض''

نساب واألحساب واألايم وغريها معان حول األ عادة تلك املعاين القدمية اجلاهلية اليت كانت تدور

                                                           
 276ص 1986ط  –القاهرة  –اجتاهات الشعر يف العصر األموي .الد صالح الدين اهلادي مكتبة اخلاجني  - 1
 130يف الشعر العريب أمحد الشايب ص اتريخ النقائض  -2
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مثل اإلميان والكفر واهلدي واإلسالم ويف ذلك يقول صاحب األغاين:''كان ،دينية مستحدثة
من قريش:عبد هللا بن الزبعرى وأبو سفيان  يهجو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة رهط

واحلارث بن عبد املطلب وعمرو بن العاص، فكان يهجوهم ثالثة من األنصار:حسان بن اثبت 
وكعب بن مالك وعبد هللا بن رواحة،فكان حسان وكعب يعارضاهنم مبثل قوهلم ابلوقائع واألايم 

يعريهم ابلكفر فكان يف ذلك أشد القول عليهم وكان عبد هللا بن رواحة ،واملآثر ويعرياهنم ابملثالب
وأهون القول عليهم قول بن رواحة فلما أسلموا وفقهوا اإلسالم كان أشد ،قول حسان وكعب

كما تنوعت أساليب النقائض يف هذه الفرتة فخرجت '' غري   1القول عليهم قول بن رواحة ''
درستني كان منها العبارات اجلزلة وبني الشعراء من امل،مستوية سواء ذلك عند الشاعر الواحد

ومنها الوسط العادي ورمبا من أسباب هذا االضطراب يف  ،ومنها الضعيفة املهلهلة،القوية
وهرم بعض الشعراء  ،األساليب هو ضعف الشاعرية القرشية وارجتال الشعر أمام احلوادث الطارئة 

والتزام بعضهم حدودا  ،دة طويلةكحسان بن اثبت واقتحامهم مجيعا جماال جديدا تعوزه مرانة جدي
.كما أن الغاية من النقائض يف هذه املرحة من 2وآدااب إسالمية تقيد حرية القول وشيطان الشعر''

فإذا كانت غاية الشاعر اجلاهلي من نقائضه تتمثل يف ،اتريخ األدب العريب ختتلف عن سابقتها
الرؤية  نب القبيلة وحنو ذلك من هذهاالفتخار ابلشعر وبعث الرهبة يف النفوس والوقوف إىل جا

فإن النقائض اإلسالمية كانت يف سبيل ،اليت ال حتدث حتوال حىت يف حياة القبيلة ،الضيقة األفق
وكان أعظم .3اإلسالم ابعتباره دين ودولة وهنضة عامة وسلطان شامل وإصالح يتناول الناس مجيها

رتة من اتريخ األدب العريب هي مسرح جتلت فيه مالمح النقائض يف الشعر يف هذه الف
اليت عكست التالسن الذي دار بني املسلمني والكفار من ذلك قول عبد هللا بن الزبعرى ،الغزوات

 :4يبكي قتلى بدر يقول 

                                                           
  4/137األغاين : لألصفهاين ج -1
 131اتريخ النقائض يف الشعر العريب  ص  -2
 132ينظر  اتريخ النقائض يف الشعر العريب ص -3
 142ص  نفسهينظر   -4
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 وه  كرام  ــــــــــــــــــــض  الوجـــمن فتية  ب ي  ول هُ ـــــدر  وماذ ا حـــــــــماذ ا على ب 
 1م  فئام  ــــــــــــــــــوابين ربيعة  خري  جص  م وُمنـ ب  هاً ــــــــــخلفه ًهاـــــتركوا نـُبـ ي   
هُ   و   2فعلى الرئيس املاجد ابن هشام  و إذا بكى ابك فأ ع و ل  ش ج 
 الم  ــــــــــم  بســـــــــام  وخص  ـــــرب  األن  د ورهط هُ ــــــــه أاب الوليــــحيا إالل 

 : 3فأجابه حسان بن اثبت 

 ام  ــــــــُروهُبا س ج  ــــــــــلُّ غُ ـــــــــــبدم  تـُع   ار دت  ــــــــــابك  ب ك ت  عين اك  مث تـ ب   

 4وام  ــــــــــــرت مكارم األقـــــهال ذك واــــــــــــماذا بكيت به الذين تتايع 

ــ  داً ذ ا ه  ـــــــــوذكرت من ا ماج   األقدام   مسح  اخلالئق  صادق    ةــــ

 5ام  ـــــوأبر  من يُويل على اإلقس  أعين النيب  أخا املكارم والن دى 

 ام  ــــــــكان املُم د ح  مث  غيـ ر  كه  وا لهـــــــــــــــــعُ د  ا ي  م   ل  ث  م  ول   ه  ل  ث  م  ل  ف   

ل كل مقومات اهذا احلوار بن عبد هللا بن الزبعرى وحسان بن اثبت استكم ونالحظ يف
ول يستمر فن النقائض طويال يف صدر اإلسالم،بل استدعته الضرورة .النقيضة شكال ومضموان

'' فلما تصاحلت مكة واملدينة ودخلت العرب الدين .والظروف اليت كان عليها اإلسالم يف بدايته
ت،وأخذ اخللفاء حياربون دواعيها نجماللهذه املناقضة فسك هناك ل يبق،أمة متحدة

حفظا للوائم و وينكرون إنشادها دفنا لألحقاد القدمية ،لفتوح اخلارجيةابشغلون العرب اجلاهلية،ويُ 
 .6بني املسلمني''

                                                           
 الفئام : اجلماعة من الناس  -1
 أبو البحرتي العاص بن هشام  -2
 438ص  1990بريوت ط  –دار الكتاب العريب  –وضعه عبد الرمحان الربقوقي شرح ديوان حسان بن اثبت   -3
 تتايعوا : ألقوا أبنفسهم إلي اهلالك  -4
 16طبعة احلليب ص  /3سرية ابن هشام ج –الكهام : الضعيف  -5
 175اتريخ النقائض يف الشعر العريب  ص  -6
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ح لالعراض ير جتتبني أهنا ل تشتمل على فحش و يوبعد قراءة هلذه النقائض اإلسالمية  
حني تدرس النقائض اإلسالمية ف''.عليه حاهلا يف العصر األموي سيصبحوجتاوز للحرمات كما 

 .1سواها '' عنمتيزها  ادراسة نقدية جتد يف ألفاظها وروحها،ووجاهتها،وصياغتها،خواص

 النقائض يف العصر األموي : -ب
إال خفت صوت النقائض ابنتهاء الغزوات ودخول عرب جزيرة العرب اإلسالم، 

''بدأ طور جديد يف نظام الدولة ،ملا استقر احلكم يف يد معاوية بن أيب سفيانأنه 
ص يف أنه ملك غضوض وحكم دنيوي حيبس اخلالفة يف بيت لخة وروحها، يتاإلسالمي

فهذه هي .2بعينه يتوارثها بنوه، ومن خرج عليهم كان اثئرًا ينبغي قمعه بكافة الوسائل''
مست يف أذهان احلكام األمويني واليت تبناها كثري من أهل الشام والعراق فربروا الغاية اليت رُ 

عرف حدودا وال رفضا حىت ولو كان ابجلور على الدين،وهلذا هلا الوسائل.وسائل ال ت
ة يم مِّ نلحظ يف نقائض األمويني تواري التحرج الديين،ما نتج عنه من تَغنّ  ابحلَ 

وقد مت ذلك فعال  هاالقبلية،وافتخار ابلتفاوت القبلي وهي أمور جاء اإلسالم ليقضي علي
-رضوان هللا عليهم –لفاء الراشدينوعصر اخل-صلى هللا عليه و سلم–يف عهد رسول هللا 

الذين جاؤوا من بعده.و عموما فإن احلياة اإلسالمية يف العهد األموي خضعت لعوامل 
هبا السياسة  توأخرى إسالمية وتلك كانت السمة اليت اتسم،مجعت بني عناصر جاهلية

ينها،ول القائمة يف هذه الفرتة،واليت سامهت يف نشأة النقائض وتوسع موضوعاهتا ومياد
بل هي كثري ،تقف العوامل اليت سامهت يف انتشار فن النقائض واتساع رقعته عند هذا احلد

 ومتعددة ميكن أن جنملها فيما يلي:

 

 
                                                           

 175ص ريخ النقائض يف الشعر العريب ات -1
 214ص  نفسه -2



 النقائض : املاهية و التطور                                                                                        مدخل     

14 

 

 : عوامل سياسية -
لقد انتشر يف هذه الفرتة الشعر السياسي الذي يعرب فيه الشاعر عن رأيه يف احلكم 

لالنتباه أن الشاعر األموي كان له حس سياسي واحلكام إما مؤيدا أو رافضا، وامللفت 
يعرف الكثري من قضااي األمة،ويعرف نفسية اخللفاء واألمراء والوالة وقادة اجلند وابلتايل 

أما عمران بن حطان وغريهم،غرق يف السياسة مثل الكميت، وعبيد هللا بن قيس الرقيات و 
الدقيق للسياسة لكن الظروف جرير والفرزدق واألخطل''فلم يكونوا سياسيني ابملعىن 

 .1أرغمتهم على التقرب منها''

 : اجتماعيةعوامل  -
كانت العصبية القبلية من الدوافع املباشرة اليت سامهت يف بعث شعر النقائض فاألخطل 
التغليب كان''يفخر مبآثر تغلب وأايمها يف مجيع مواقفه حىت لقد فخر هبا على عبد امللك بن 

من نزعته مع قيس،كان يفخر بتميم عامة وبريبوع رهطه األدنيني الرغم ى ،أما جرير فعل2مروان''
خاصة حني يلتحم مع الفرزدق أو األخطل.أما الفرزدق فقد غلب على نقائضه هذا النوع من 
التعايل والتغين ابلقبيلة أكثر من صاحبيه فهو زعيم متيم واحملامي عنها،خاصم يف سبيلها اخللفاء 

 .عنها والوالة،ونفى جريرا 

 : عوامل فنية -
تقوم النقائض على املفاضلة بني الشعراء وجودة الشعر عند كل واحد منهم،فإذا حنن نظران   

إىل شكل النقيضة وبنيتها''استطعنا أن نلتمس فيها قدرا ابرزا من احلرص على الدقة واألانة يف 
ه إىل ممدوح يف ال توجّ ولعل هذا احلرص يكمن يف كون القصيدة أو النقيضة .3الصنعة الشعرية''

لقى أمام مجهور عريض يف أسواق العراق الثقافية، هذا هنا تُ إبالط احلاكم يف دمشق فقط، بل 

                                                           
 118ظاهرة النقائض يف الشعر األموي ص  -1
 220اتريخ النقائض يف الشعر العريب ص  -2
 189القصيدة األموية  رؤية حتليلية الد عبد هللا التيطاوي مكتبة غريب الفجالة )دت/دط( ص  -3
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اجلمهور الذي يقف كاخلصم العنيد يتهيأ لتلقيها،ولذلك ترى'' الشاعر يضع يف اعتباراته ضرورة 
ن هنا ال جند من شعراء وم.1استحسان اجلمهور هلا وضرورة ضيق اخلصم هبا واهنزامه أمامها''

النقائض من خيرج على مدرسة الصنعة اجلاهلية بكل معاملها يف تلك األانة والروية وذلك التنقيح 
واحلرص على اإلجادة يف الصنعة.و ذلك خوفا من نفور اجلمهور وابلتايل التقليل من شعرية 

 .والتعايل امام اخلصم ّدت واحدة من املواضيع اليت كانت سببا يف االفتخار الشاعر اليت عُ 

 مصادر النقائض :  -3
،فالنقائض اموضوعاهتوذلك بتنوع أعالمها وبيئاهتا و ،متعددة ومتنوعة هي مصادر النقائض 

صلى هللا عليه  -د رسول هللا هوجدت يف اجلاهلية واعتمدها الشاعر يف ع-الذكركما سبق   -
مث ما لبثت أن برزت وظهرت مع نشوب  ،مث خفت بريقها يف عهد اخلالفة الراشدية –وسلم

املعارك بني أنصار علي وأنصار معاوية وبلغت أوجها يف عهد عبد امللك بن مروان ومن بعده.و 
لقد أوىل العلماء هذا الفن كثريا من العناية واالهتمام حني أاثر انتباههم ما هتاجى به الفرزدق 

ة من العلماء والنقاد جبمع الشعر واهتمت وجرير قرابة األربعة عقود من حياهتم،فاهتمت طائف
(أليب كتاب نقائض جرير والفرزدق:)أمهها طائفة أخرى منهم بشرحه فكثرت املؤلفات ومن

مث أعيد  1905هـ( يضم القصائد اهلجائية والفخرية طبع بليدن 210عبيدة معمر بن املثىن)ت 
) نقائض جرير ، وكتاب 2غداد طبعه ابلتصوير يف بريوت كما طبع ابألفسيت مبطبعة املثىن بب

مث أعيد طبعها مرات عّدة،  1922أبو متام الطائي وطبعت يف بريوت عام  مجعهاواألخطل (
بعض املؤلفات اليت تناولت فن النقائض سواء بنوع وكتب أخرى ال يتسع املقام لذكرها مجيعا.هذه 

بفن اب والرواة تم هتمام الكُ ،ويف جمملها تعطينا داللة كربى على مدى االختصارمن اإلسهاب أو ا
 النقائض.ومن أهم النقائض،نقائض جرير والفرزدق مث نقائض جرير واألخطل. 

 
                                                           

 189القصيدة األموية  ص 1
 بعدها وما  251ص  1977دط( ))  –دمشق  –الفرزدق   شاكر الفحام دار الفكر  - 2
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 نقائض جرير والفرزدق: -أ
كرم هللا   -لقد أمست حال العرب متوترة بسبب اخلالف حول اخلالفة بني معاوية وعلي 

اإلسالمي أو الثقافة العربية صراع مذهيب وطائفي دخيل ليس للمجتمع والذي نتج عنه ،-وجهه
وهذه الظروف االجتماعية والسياسية اليت عرفها العرب يف ،املشحون عهد به، ويف ظل هذا اجلوّ 

هذا العصر نضج فن النقائض واكتمل.ويعود هذا االكتمال إىل اشرتاك عدد كبري من الشعراء يف 
من مكوانت ورواسب شعرية يف هذا الفن، وسامهت شاعرية كل واحد منهم مبا حتمله من خلفية و 

ومن أشهر هذه النقائض وأعظمها تلك اليت تُبودَِّلْت بني جرير والفرزدق،وقبل أن تقف .بروزه
عجلة هذا الفن عند هذا الثنائي فإن جريرا قد واجه أكثر من أربعني شاعراً.ولكن املالحظ أن 

لضعف شاعريتهم،أو لقصر  ضرابت اخلطفي جرير وذلك إما مهؤالء الشعراء قد سقطوا كلهم أما
:الفرزدق وجرير واألخطل هؤالء األربعةسهم الشعري أو ألسباب موضوعية أخرى.وبقي فَ نَـ 

و يؤكد جرير 1ه ابن سالم طبقة اثنية يف الشعراء اإلسالميني.والبعيث،وإن كان هذا األخري قد عدّ 
 :2انتصاره على أقرانه وينتشي هبذا االنتصار يف قوله 

 ل  و  األ   أس  ــــــــك  م ب  هُ آخـــر   تُ ـــــــــــــي  ق  فس   ـــا عً ــــــــــــــا انقراء مُسًّ ـــــــــع  للشُ  تُ د  د  أع  

 ل  ط  خ  األ   ف  ن  ت أ  ع  د  ج   يثُ ا البع  غ  ض  و   يم  س  ي  دق م  ز  على الفر   تُ ع  ض  ا و  مل  

سقط البعيث ومهُّش نه وبني البعيث والفرزدق واألخطل، مث يفجرير يؤكد استمرار الصراع ب
األخطل أو على األقل انسحب من هذا الصراع وبقي اجملال مفتوحا جلرير والفرزدق فأبدعا يف 

 ا إبداع.هذا الفن أميم 

                                                           
وما بعدها و  111ص  2001بريوت  ط  –دار الكتب العلمية  -أنظر طبقات الشعراء البن سالم اجلمحي .  دراسة :  طه أمحد إبراهيم   - 1

 وما بعدها  165ص 
 187ديوان النقائض أبو عبيدة عمرو بن املثىن ص  -2
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للحياة األموية على مدى أربعني  و نظرا ملا حتتويه النقائض من قيم فنية واترخيية ابعتبارها سجالم 
ئض جرير والفرزدق وقد حققها ونشرها أنتوين أشلي بيفان مجع أبو معمر بن املثىن التيمي نقا.سنة

ANTONY.ASHLEY.BEVAN  مث أعيد طبع هذا  ،1908وطبعها مبطبعة بريل بليدن عام
يف إعداد هذا  ت عليهات وهي الطبعة اليت اعتمدو املؤلف مرات عديدة منها طبعة دار صادر ببري 

يف جملدين  ألّفهو  جرير والفرزدق نقائض ،ديوان النقائضالبحث.واليت جاءت حتت عنوان 
اشتمل اجمللد األول على ستني قصيدة ومقطوعة،و الثاين على ثالث ومخسني قصيدة ومقطوعة.و 
جمموع اجمللدين هو مائة وثالث عشرة قصيدة ومقطوعة موزعة بني ستة شعراء:إثنان وستون 

قصائد لغسان بن  ومخس،وست قصائد للبعيث،ومثان وثالثون قصيدة للفرزدق،قصيدة جلرير
وقصيدة واحدة أليب الورقاء وأخرى لألعور النبهاين.ومن هذا العدد اإلمجايل بلغت نقائض ،هذيل
مثان وثالثني قصيدة منها واجلدول التايل ( 38ونقائض الفرزدق ) قصيدة، ( أربعني 41)جرير 

 :: أيب عبيدةالكتاب حبسب ترتيبها يفيبني لنا نقائض جرير والفرزدق 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النقائض : املاهية و التطور                                                                                        مدخل     

18 

 

 نقائض الفرزدق نقائض جرير
 أ-ع القافية البحر ص ق-ر  أ-ع   القافية البحر ص ق-ر رقم

 26 احلجلِّ  طويل 116 31  66 قتلي طويل 143 33 01
 29 ماليا طويل 150 34  58 خاليا طويل 154 35 02
 104 أطول كامل 163 39  63 األعزل كامل 186 40 03
 25 العقار وافر 202 41  26 أدكاري وافر  214 42 04
 43 الذِّمارا طويل 222 44  37 الدايرا طويل 218 43 05
 24 نعام كامل 228 45  32 مرام كامل 234 46 06
اللِّ  كامل 253 48 07  100 كاآلجال كامل 238 47  73 حِّ
 40 قصار كامل 276 49  44 مطارِّ  كامل 283 50 08
 159 رائم طويل 290 51  84 سال طويل 330 52 09
 70 اناب وافر 374 54  113 أصااب وافر 359 53 10
 23 أمخدا طويل 406 56  44 غدا طويل 396 55 11
 11 مسرحُ  طويل 421 58  65 مرتّحُ  طويل 412 57 12
 104 شهورها طويل 423 59  71 ودورها طويل 440 60 13
 121 تعرف طويل 6 61  79 ُيسعفُ  طويل 25 62 14
 94 مقاولُه طويل 42 63  97 خمايله طويل 64 64 15
 47 الّزعازع طويل 115 66  70 بالقعُ  طويل 107 65 16
 30 خَمَْذلِّ  طويل 126 68  30 فُلفل طويل 122 67 17
 46 الّضراغم طويل 132 69  67 دائم طويل 159 70 18
 35 مقّلدات وافر 169 71  36 الّصادايت وافر 174 72 19
 15 الّشقاشق طويل 183 74  11 املفارق طويل 178 73 20
 44 الغرقد متقارب 185 75  37 ل حيمد متقارب 192 76 21
 19 جانبِّ  طويل 203 78  19 راغب طويل 199 77 22
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 01 زيقِّ  بسيط 208 80  05 ايزيقُ  بسيط 207 79 23
 17 وضّلعا طويل 210 81  83 مربعا طويل 213 82 24
 15 الصفائح طويل 223 84  04 طامحِّ  طويل 222 83 25
 02 الصنابُ  وافر 226 86  02 الصنابِّ  وافر 225 85 26
 16 ريّقا طويل 227 87       27
       02 الفحول وافر 229 88 28
       23 موثقِّ  كامل 230 89 29
 03 شغور كامل 232 90  03 التمبشريُ  كامل 232 91 30
 90 األسطارُ  كامل 246 93  117 يزارُ  طويل 233 92 31
 25 اخلصمان كامل 256 94  99 بزمانِّ  كامل 262 95 32
 98 املور كامل 276 96  43 مطريِّ  كامل 294 97 33
 43 مشهمرِّ  طويل 298 98  16 بصوءرِّ  طويل 307 99 34
 12 تصنعُ  كامل 309 100  124 جتزعُ  كامل 311 101 35
 22 عامدي طويل 325 102  51 الفواردِّ  طويل 328 103 36
       106 أعُصَرا طويل 333 104 37
 84 اخليام وافر 342 105  54 ركامِّ  وافر 350 106 38
 18 سبايب وافر 360 107  54 ابلشباب وافر 362 108 39
       03 املرادي وافر 368 109 40
 04 ساعدِّ  طويل 368 110  06 واحد طويل 369 111 41
     07      أواترها متقارب 371 113 08       زّوارها متقارب 370 112  42

جمموع القصائد 
41 
 

 جمموع     األبيات
2025 

 38 جمموعالقصائد 
 

 جمموع األبيات
1651 
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 وردتبني جرير والفرزدق،كما  هاعلي ردودالالقصائد و إن اجلدول السابق يبني لنا عدد  
قصيدة  38و، قصيدة جلرير 41وهي .يف كتاب النقائض أليب عبيدة معمر بن املثىن

أو ،قد ضاع الرد يكون إمما أنوهذا ليس هلا ردٌّ، وهذه األعداد تبني أن بعض القصائد .للفرزدق
)أنتوين آشلي جد يف نسخأخرى.ولقد أشار شاكر الفحام يف كتابه الفرزدق إىل عدم اطالعرمبا وُ 

 على خمطوطات كان عليه الوقوف عندها لسدِّ  Antony.ASHLEY.BEVAN(بيفان 
لع طم يقول:'' أن بيفان قد فاتته يف التحقيق نسخ خمطوطة كان عليه أن يَ إذ بعض الفراغات 

ن املخطوطة اليت اعتمدها بيفان وهي خمطوطة سرتاسبورغ فيها الكثري أو أشار كذلك إىل 1عليها''
 2من السقط واخلروم. 

 هذهالنقائضفيكتابتحتهذا االسم:مجعتنقائض جرير واألخطل -ب
(ونسب الكتاب إىل أيب متام ''وهو ليس له،فلم يشر العلماء الذين ترمجوا نقائض جرير واألخطل) 

والكتاب ال حيمل 3.ف كتاب)نقائض جرير واألخطل(أليب متام، وحتدثوا عن مؤلفاته إىل أنه ألّ 
ال يتبني لنا من خالل األعالم  ع عليهاالطالمقدمة وال خامتة ترفع عنا هذا اللبس، كما أنه حني 

يوجد يف املكتبة العمومية فإن الكتاب الواردة يف الشرح ما يزيل هذا اإلشكال. عموما 
وهو يف نسخة -Beyazid–ابلقرب من مسجد ابيزيد  -اسطنبول حاليا –ابلقسطنطنية

ورقة حققه األب أنطوان صاحلاين  144وحيتوي على  5471مصنف حتت رقم ،واحدة
هذا .واجلدول التايل يبني لنا نقائض جرير واألخطل كما وردت يف 1922ومت طبعه عام ،اليسوعي
 الكتاب:

 

 

                                                           
 254ص  1977دار الفكر   –الفرزدق : الد شاكر الفحام  -1
 254نفس املرجع صينظر  -2
 ظاهرة النقائض يف الشعر األموي : الد : حممد األمني  - 3
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 نقائض جرير نقائض األخطل

-ع   القافية البحر ص ق-ر رقم
 أ

 أ-ع القافية البحر ص ق-ر 

 05 ومسحل الطويل 64 35  69 أمجل الطويل 48 34 01
 58 فأحاال الكامل 83 37  49 خياال الكامل 70 36 02
 29 اجلأب الطويل 109 39  55 عتب الطويل 97 38 03
 42 يسريا الكامل 119 41  30 خدورا الكامل 114 40 04
 19 مستعار الوافر 131 43  18 الكبار الوافر 127 42 05
 45 إنكار البسيط 140 45  21 و العار البسيط 134 44 06
 60 الذكر البسيط 166 47  85 غري البسيط 148 46 07
 57 قليل الكامل 178 49  11 وسلول الكامل 177 48 08
 42 الزايال الوافر 191 51  09 املطاال الوافر 189 50 09
 14 بزمان الكامل 198 52  41 يلحاين الكامل 219 53 10

جرير ( منها رد فيها 09(، تسعة ) 10عشرة ) اليت مجعها الكتاب  جمموع النقائضفاملالحظ أن 
على األخطل وواحدة رد فيها األخطل على جرير،وهي األخرية حبسب الرتتيب الوارد يف 

بيتا لألخطل بنسبة  388بيتا،منها  844: جمموع األبيات بينهماأما الكتاب.
 .%.54.02جلرير بنسبة تقارب: بيتا456ومنها  %45.97:قاربت

 : 1نقائض جرير وابقي الشعراء  -ت
عبيدة معمر بن املثىن  إذا كانت تلك نقائض جرير مع الفرزدق ،و نقائضه مع األخطل،فإن أاب  

 مجع لنا نقائض جرير مع غريمها واجلدول التايل يبني ذلك: 

                                                           
 :  ركزان يف حبثنا على أهم الشعراء الذين واجههم جرير وخاصة الفرزدق واألخطل والبعيثمالحظة  - 1
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رقم 
 القصيدة

ع/  القافية    البحر   الشاعر     صفحة
 األبيات

 مالحظات     

جرير يف  07 01
غسان بن 

 سليط

 ال نقيضة هلا  10 انزال الرجز

جرير يف  08 02
غسان بن 

 سليط

 ال نقيضة هلا 04 أقّنهْ  الرجز

جرير يف  08 03
غسان بن 

 سليط

 ال نقيضة هلا 01 تبقي الرجز

جرير يف  09 04
غسان بن 

 سليط

 ال نقيضة هلا 04 أأَلُمهُ   الرجز

جرير يف  10 05
غسان بن 

 سليط

 ال نقيضة هلا 02 اجلروحا الرجز

غسان بن  11 06
 ُهذيل 

  06 جريرها الطويل 

رد جرير على  13 07
غسان بن 

 هذيل

  36 أمريها  الطويل 
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أبو الورقاء   19 08
عقبة بن 
 مليص املقلدي 

أبو الورقاء بن  04 يثريها  الطويل 
مليص يتكاتف مع 
غسان بن هذيل يف 

 الرد على جرير 
غسان بن  20 09

 هذيل 
  03 جانيها البسيط

رد جرير على  21 10
 غسان 

  03 هواديها  البسيط 

غسان بن  22 11
 هذيل 

  09 مرام الكامل

رد جرير على  23 12
 غسان 

  05 األحالم  الكامل 

قال غسان بن  28 13
 هذيل 

  01 جدودها  الطويل 

رد جرير على  29 14
 غسان 

  03 جيدها الطويل 

قال غسان بن  30 15
 هذيل 

  03 اتعس  الطويل 

رد جرير على  31 16
 غسان 

  12 قابس  الطويل 
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املوسيقى عنصر أساسي من عناصر بناء الشعر، وأداة من أبرز األدوات اليت يستخدمها 
الشاعر يف قصيدته، وهي كذلك فارق جوهري من الفوارق اليت متيز الشعر عن النثر، فقد كان 

إال ما يشمل عليه من األوزان ،القدماء من علماء العربية ال يرون يف الشعر أمرا مييزه من النثر
الذي  عندهم ابهتمام مبالغ فيه إىل احلدّ  –الوزن والقافية –ايف، وقد حظي هذان العنصرانوالقو 

، فقد عرف «نقد الشعر»ده قدامة بن جعفر للشعر يف كتابه احتال معه نصف املفهوم الذي حدّ 
 1''قول موزون مقفى يدل على معىن''الشعر أبنه 

اجتاه النقاد العرب يف حتديد مفهوم وقد ترك هذا املفهوم بصماته لفرتة من الزمن على 
الشعر يقوم بعد النية ''يقرر أن  –مثال  –الشعر، وساد يف بيئات األدب والنقد حينا، فابن رشيق 

.واحتل هذا التعريف منزلته 2''من أربعة أشياء: اللفظ، والوزن، والقافية،واملعىن، فهذا هو حد الشعر
قال بعض املعاصرين: إن العريب إذا مسع لفظ"شعر" علم  يف أذهان كثري من العلماء واألدابء، حىت

 .3فورا أن املراد به ابلنظر إىل اللفظ الكالم املوزون املقفى،ورسخت يف ذهنه القافية رسوخ الوزن

مث بدأ ''ظلت صورة الشعر املوسيقية هذه راسخة يف أذهان القدماء ردحا طويال من الزمن،
 الشعر أمورا أخرى يعربون عنها ابلصور واألخيلة حينا، النقاد يف العصور املتأخرة يرون يف

للعقل ونظام  تُّ ويصفوهنا ابلعاطفة واالنفعال النفسي حينا آخر، مث جردوا الشعر من املنطق وما ميِّ 
تفكريه بصلة.وإذا ما حاولوا تعريف الشعر رأينا تباينا واختالفا،ول جندهم يسرتحيون أو يتفقون على 

إىل صورة الشعر من أوزان وقواف.ويرون -يف النهاية –. مث إهنم مجيعا يلجؤونتعريف جامع مانع
فاملوسيقى أبرز صفات الشعر بال منازع، .4''فيها اخلاصة الواضحة اليت ال غموض فيها وال إهبام
 وإن ل تكن هي الفارق الوحيد الذي مييزه عن النثر..

                                                           
 64بريوت ص  –دار الكتب العلمية  –نقد الشعر لقدامة بن جعفر : حتقيق عبد املنعم خفاجي - 1
 (.77ص) 1العمدة البن رشيق القريواين، ج(2
 (.175ينظر قدامة بن جعفر والنقد األديب، للدكتور/ بدوي طبانة، مكتبة األجنلو ص )  - 3
 (.16:14م، ص )1988موسيقى الشعر، للدكتور/ إبراهيم أنيس، الطبعة السادسة،  - 4
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مطرب مسموع ال ميكن ز يف بناء شعر بار هاالدور هذه الصفة، وذلك لملوسيقى و لقد كسبت ا
وإمنا هي وسيلة من أقوى وسائل ''نه؛وذلك ألهنا ليست حلية خارجية تضاف إليه،إغفال الّسمع ع

اإلحياء، وأقدرها على التعبري عن كل ما هو عميق وخفي يف النفس مما ال يستطيع الكالم أن يعرب 
أن ومعلوم ''.1''النفس،وأعمقها أتثريا فيهاعنه،وهلذا فهي من أقوى وسائل اإلحياء سلطاان على 

املوسيقى يف الشعر تزيد من انتباهنا،وتضفي على الكلمات حياة فوق حياهتا،وجتعلنا حنس مبعانيه  
كـأهنا متثل أمام أعيننا متثيال عمليا واقعيا،هذا إىل أهنا هتب الكالم مظهرا من مظاهر العظمة 

ا الرغبة فيننيه إىل القلب مبجرد مساعه.وكل ذلك مما يثري واجلالل، وجتعله مصقوال مهذاب تصل معا
 2.يف قراءته وإنشاده وترديد هذا اإلنشاد مرارا وتكرارا''

وجتدر اإلشارة إىل أن موسيقى الشعر ال تنحصر فقط يف نظام املقاطع واحلركات والسكنات 
األصوات وما توحيه  الذي يتكرر بعينه من بيت إىل آخر،بل تتعدى ذلك إىل جرس األلفاظ،ووقع

علم بذاهتا أو برتددها على حنو معني،داخل ذلك النظام فاملوسيقى خارجية وداخلية،وإذا كان 
العروض حيكم األوىل،فإن الثانية حتكمها قيم صوتية ابطنية أرحب من النظم والوزن 

يل الداللة دور كل من هذين النوعني من املوسيقى يف تشك -إبجياز–اجملردين.وسأتناول فيما يلي
 .يف نقائض جرير الشعرية

 : ) موسيقى اإلطار (املوسيقى اخلارجية  -1
 يل الداللة الشعريةكاألوزان والقوايف ودورها يف تش -

–ال ينكر أحد أن الوزن والقافية ركنان أساسيان''أو قاعداتن ال ميكن أن يقوم بناء
نص شعري إال حبسن ي ارجية ألخوسيقى ميكن أن تنبعثمالقصيدة إال عليهما''حيث ال 

طرب الفهم لصوابه، وما يراد عليه من الشعر فله ''إيقاع يُ  استغالهلما، ويعد الوزن أعظم أركان حدّ 

                                                           
 (154م ص)2002 –بة ابن سينا، الطبعة الرابعة بناء القصيدة العربية احلديثة، للدكتور/ علي عشري زايد، مكت -1
 (16ص )1965 3ط –القاهرة  –موسيقى الشعر للدكتور/ إبراهيم أنيس،  مطبعة جلان البيان العريب  -2
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البحث يف موسيقى الشعر عناية كبرية من طرف الدارسني  لقيولقد 1حسن تركيبه واعتدال أجزائه''
ولكن هذا ال  ،يف هذا اجملال عرض مجيع ما قيلو دراسيت هاته ال تسمح ليببني القدمي واحلديث،

من الوقوف عند  بعض اآلراء اليت تناولت هذه القضية على اختالف مشارهبا وثقافاهتا.  مينعين
وهو التعريف الذي أمجع عليه جل 2فقدامة وقف عند الشعر وعرّفه ''ابلكالم املوزون املقفى ''

صييت الوزن والقافية،ابعتبارمها أهم ويف إمجاعهم هذا ما يثبت ضرورة اعتماد الشعر على خا،النقاد
ما مييز بالغة الشعر عن بالغة النثر،كما صرح بذلك قدامة بن جعفر حني ذكر أن''بنية الشعر 
إمنا هي التسجيع والتقفية، فكلما كان الشعر أكثر اشتماال عليه، كان أدخل له يف ابب الشعر، 

من النقاد والدارسني القدامى فقرروا  وتبعه يف ذلك من جاء بعده3وأخرج له عن مذهب النثر''
أن''الفرق بني الشعر والنثر ابلوزن على كل حال،وابلقافية إن ل يكن النثر مسجوعا عن طريق 

الشعر  '' الوزن أعظم أركان حدّ :أما ابن رشيق القريواين فيربز مكانة الوزن فيقول4القوايف الشعرية''
القرطاجين من  اولعل حازم5وجالب هلا ضرورة.''وأوالها به خصوبة وهو مشتمل على القافية،

والذين وقفوا كثريا عند العالقة بني الوزن واملوسيقى  ةفيااألوائل الذين أسهبوا يف دراسة الوزن والق
 6والغرض الشعري 

و ل تعد الدراسات الغربية احلديثة تكتفي يف دراساهتا ابملوسيقى الداخلية للقصيدة'' إمنا 
فنيتشه ) الفيلسوف األملاين(يقدر  7''،من موسيقى–على اختالفها –القافية هُ دُ لِّ وَ تضيف إليها ما تُـ 

ل الشعر الرنني الفائق اإليقاع ويفضّ ،جانب الوزن املوسيقي يف الشعر أكثر من سائر اجلوانب
املسيطر على مادة األوزان. وكانت أعظم مناقب الشاعر عنده أن تكون قصائده سالسل من 

                                                           
 132ص 1965ط  –القاهرة  –الشعر األوريب املعاصر : عبد الرمحان بدوي  الدار القومية العربية للطباعة  -1
 18جعفر ص  نقد الشعر : قدامة بن -2
 58ص   نفسه -3
  142وانظر الصناعتني ص   287ص  1982 1ط -بريوت –سر الفصاحة : ابن سنان اخلفتجي دار الكتب العلمية   -4
 190ص 1988مطبعة السعادة ط  1العمدة ج  -5
 266ص  1966ينظر  منهاج البلغاء وسراج األدابء أليب احلسن حازم القرطاجين ط تونس سنة  -6
 34ص 1962ط  –القاهرة  –األدب وفنونه : حممد مندور معهد الدراسات العربية العالية  -7
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.و عرف شوبنهور أمهية الوزن والقافية وأتثريمها يف حتريك اخليال فضال 1حلة للرتقيص''األانشيد الصا
 . 2على أهنما وسيالاتن إلاثرة االنتباه حني متابعة مساع اإلنشاد

ن الذين وقفوا عند الوزن والقافية يظهرون خصائصهما و كثريون هم النقاد العرب املعاصر و 
:''الركن الثالث الذي البد للكالم أن يستوفيه ليكون شعرا هو وأثرمها يف التعبري فطه حسني يقول

ويقول يف موطن آخر''نستطيع أن نعرف الشعر أبنه الكالم املقيد ابلوزن والقافية والذي  3الوزن''
.ويؤكد حممد النويهي على أمهية الوزن وضرورته يف الشعر،فعنده الوزن 4يقصد به اجلمال الفين''
االستغناء عنه، وليس جمرد شكل خارجي يكسب الشعر زينة ورونقا، بل ليس شيئا زائدا ميكن 

خيتص ابلشعر الذي خيتص بدوره ابلعاطفة اإلنسانية إذا كانت يف حالة زائدة الشدة،وعنده الشعر 
يتناول أعظم وأقوى العواطف وأكربها حّدة وأكثرها اهتزازا، ويعترب االهتزاز السمة اليت جتمع بني 

 5معا  العاطفة والوزن

تناول بعض النقاد القدامى واحملدثني مسألة  كما: الصلة بني الوزن وموضوع القصيدة
نهم ل يصلوا إىل رأي قاطع أو نتيجة حامسة يف هذا كالربط بني الوزن الشعري،وحالة الشاعر، ول

املوضوع، ويرجع ذلك إىل صعوبة األمر الذي حيتاج إىل كثري من االستقراء، والتتبع والربط الدقيق 
وا يف أوزاهنم وأغراضهم عُ وم الشعراء نَـ إذا علمنا أن خاصة املوسيقى الشعرية وانفعال الشاعر، بني 

وجدانها تصب يف أغلبها يف رفض  ،ن رصدان أراء النقاد يف هذا اجملالالشعرية املختلفة، وإذا حن
ض هذه املسألة بكثري من البحث هذه الفكرة اليت تربط بني الوزن والغرض الشعري، فقدميا ل حتُ 

من جهة ن أقرّا بوجود عالقة بني الوزن والقافية االلذ-أبو هالل العسكريفعدا ابن طباطبا العلوي و 
حيث قال ابن طباطبا''إذا أراد الشاعر بناء قصيدة خمض املعىن من جهة أخرى  معاين النصو 

                                                           
 158ص  1982 2دار األندلس للطباعة والنشر ط –بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي يف ضوء النقد احلديث  الد يوسف حسن بكار   -1
 158قد احلديث  ص ينظر بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي يف ضوء الن  -2
 143ص   1954ط  –القاهرة  –التوجيه األديب  طه حسني  مطابع دار الكاتب العريب  -3
 312ص   1964 -القاهرة  –يف األدب اجلاهلي  طه حسني دار املعارف  -4
 38 و28/30صص  1964 -القاهرة  –ينظر قضية الشعر اجلديد حممد النويهي  معهد الدراسات العربية العالية  -5
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تطابقه والقوايف اليت  يتيريد بناء الشعر عليه يف فكره...وأعد له ما يلبسه إايه من األلفاظ ال ذيال
فإن أغلب النقاد إذا كان هذا رأي ابن طباطبا،و  ،1توافقه، والوزن الذي يسلس له القول عليه''

دامى رأوا أن اختيار األوزان والقوايف يف مقدور الشاعر وطاقته وليس الوزن مما يفرض عليه وال الق
هو ابخلارج عن حدود إرادته،'' إال أنه يف القرن السابع تستوقفنا مسامهة حازم القرطاجين ) ت 

أنسب الذي رأى أن الوزن البطويل هو - أبرسطو دايً تَ قْ مُ  ه القضيةذوقف عند ه هـ( الذي684
والوزن الرابعي املناسبان للرقص ،2األوزان للمالحم ألنه األرزن واألوسع...مقارنة ابلوزن األايميب

على الشعر العريب'' ويف  أخذه عن أرسطوفراح حازم القرطاجين يطبق ما  –3ألهنما مليئان ابحلركة
ملا كانت أغراض فهو يقول: 4ذهنه أن تباين املوضوعات ال بد أن يصاحبه تباين يف األوزان''

الشعر شىت، وكان منها ما يقصد به اجلد والرصانة وما يقصد به اهلزل والرشاقة، ومنها ما يقصد به 
البهاء والتفخم وما يقصد هبا الصغار والتحقري.وجب أن حتاكي تلك املقاصد مبا يناسبها من 

فخمة الباهية الرصينة، األوزان وخييلها للنفوس.فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه ابألوزان ال
حاكى ذلك مبا ،وإذا قصد يف موضع قصدا هزليا أو استخفافيا وقصد حتقري شيء أو العبث به

                                                           
 2005  2ط –بريوت  –عيار الشعر : حممد أمحد بن طباطبا العلوي شرح وحتقيق عباس عبد الستار مراجعة نعيم زرزور دار الكتب العلمية  -1

 10ص 
 :يقوم على )ال ال نعم = مستفعلن(، وأييت على أشكال أمهها:ويقابل الرجز  iambicالوزن األايميبّ -  - 2

 مثىّن: مستفعلن مستفعلن (1
 مثلث: مستفعلن مسـ...تفعلن مستفعلن (2
 مربع منقوص مستفعلن مستفعلن... مستفعلن فعولن (3

 النقط تشري إىل )الوقفة(، وهي إلزامية
 :جوازاته

 .زحاف أول السببني املتوالني يف مستفعلن فتتحول إىل )َل الل نعم = مفاعلن( -1
 :منه االحتماالت التاليةحتريك ساكن السبب الثاين أو ساكن الوتد، وينتج  -2

بتوايل  مستفعلن تتحول إىل فاعَِّلتكم، أو مستفعلَك، أما مفاعلن فتتحول إىل فعَِّلتكم أو مفاعلَك، مع جتنب توايل احلركات الكثرية، فال ُيسمح
  .مفاعلك فعلتكم

 يف أول البيت جيوز )متفاعلن( -3
 86ص   1953ط  –القاهرة  –كتبة النهضة املصرية أنظر فن الشعر : أرسطوا ترمجة عبد الرمحان بدوي   م -3
 165بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي يف ضوء النقد احلديث  الد يوسف حسن بكار  ص  - -4
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إال أن املسألة عند حازم ل تكن .1يناسبه من األوزان الطائشة القليلة البهاء وكذلك يف كل مقصد''
يت يناسبها كل وزن،بل على قدر كبري من التخصص فهو ل يذكر على سبيل املثال األغراض ال

 اكتفى ابإلشارة وترك للشعراء حرية اختيار الوزن املناسب للقصيدة. 

أما يف العصر احلديث فنجد فئة  من النقاد رافضة لفكرة الربط بني الوزن والغرض أمثال 
ابراهيم أنيس،وحممد غنيمي هالل،وشوقي ضيف، وعز الدين امساعيل،و يوسف حسني بكار 

وإمنا ترى بوجوب اجلمع بني العاطفة والوزن ويف ذلك ،تربط بني الوزن والغرض وغريهم،وفئة ال
يقول ابراهيم أنيس''نستطيع وحنن مطمئنون أن نقرر أن الشاعر يف حالة اليأس واجلزع يتخري عادة 

فيه أشجانه ما ينفس عن حزنه وجزعه . فإذا قيل الشعر وقت  وزان طويال كثري املقاطع يصبّ 
لع أتثر ابالنفعال النفسي وتطلب حبرا قصريا يتالءم وسرعة التنفس  وازدايد النبضات املصيبة واهل

 2القلبية''

يبقى جتربة خيرج إىل النور كامال بوزنه وقافيته ،أن النص الشعري:و عموما ميكن القول
ال حيتاج بعدها إال إىل  فهووخصائصه بعد أن يكتمل منوه وينضج يف نفس الشاعر ،ومجيع أركانه

م بعض أجزائه.''أما أن حياول الشاعر ويرتصد للبحث عن وزن وقافية أو بعض التنقيحات اليت تقوِّ 
التجديد يف و إذا كان .3شكل يصيب فيه أفكاره ليخرج بقصيدة ما فليس من الشعر يف شيء''

ميكن لدارس النقائض خاصة والشعر األموي عموما  إال أنهجمال املوسيقى اندر، والتطور بطيء، 
شعر النقائض ونقائض جرير  اليت صاحبت اإليقاع يف التطور هذا أن يسجل بعض مظاهر

 خصوصا.

 

 
                                                           

  266ص   1986/  3ط –دار املغرب اإلسالمي  –منهاج البلغاء وسراج األدابء حلازم القرطاجين حتقيق حممد احلبيب بن خوجة  -1
 177الشعر ص  موسيقى -2
 167بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي ص  -3
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 :  خصائص استخدام البحور الشعرية يف نقائض جرير  -أ
الحظ أبو العالء املعري أن مجهور أشعار اجلاهليني أتيت من الطويل والبسيط وما يليها من 

ني القصرية إمنا ُعرفت يف العصر اإلسالمي يف أشعار املكيِّّ الوافر الكامل، كما الحظ أن األوزان 
و مالحظة املعري صحيحة يزكيها واقع الشعر العريب يف .1ني من أمثال عمر بن أيب ربيعة واملدنيِّّ 

فقد أثبت اإلحصاء أن مثة أوزاان أربعة وهي الطويل والكامل والبسيط ،العهد اجلاهلي واإلسالمي 
وأن الطويل وحده ميثل ثلث .2ما أحصي من الشعر  4/5 من أربعة أمخاس والوافر قيل فيها أكثر

وأن الكامل والبسيط ميثالن املرتبة الثانية يف نسبة الشيوع يليهما بعد  ،الشعر العريب تقريبا 1/3
 3.ذلك الوافر

التزم  ةول الالحقااجلد هوضحتفالشاعر كما س،ستثناءالل اوأظن أن نقائض جرير ل متثِّّ 
يف دراسيت هاته على نقائض .وقد ركزت ابإليقاعات اليت اعتمدها الشعراء اجلاهليون يف أشعارهم

كذلك نقائضه مع بعض الشعراء الذين َوَرَد ذكرهم يف كتاب و  نقائضه واألخطل،و  الفرزدق،جرير و 
 :جاءت كما يليو النقائض أليب عبيدة معمر بن املثىن.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 192موسيقى الشعر العريب ص  -1
 13نفسه ص  -2
 59ص   نفسه -3
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 نقائض جرير لألخطل             نقائض جرير للفرزدق                

عدد 
 النقائض 

جمموع  نقيضة 41
 األبيات 

عدد  بيتا 2025
 النقائض 

10 
 نقائض

جمموع 
 األبيات 

 بيتا  456 

 البحور الشعرية املستعملة  البحور الشعرية املستعملة               

 21 الطويل 
 نقيضة

51.21
% 

1181 
 بيتا

 02 الطويل  58.32%
 نقيضتان

20% 
  

51 
 بيتا

11.18% 

 09 الكامل
 نقائض

21.95
% 

504 
 بيتا

 05 الكامل  24.88%
 ائضنق

50% 
  

258 
 بيتا

56.57% 

 08 الوافر 
 نقائض 

19.51
% 

290 
 بيتا 

 01 الوافر  14.32%
 نقيضة 

10% 
  

42 
 بيتا

09.21% 

 01 البسيط 
 نقيضة 

02.43
% 

05 
 أبيات 

 02 البسيط  00.24%
 نقيضتان

20% 
  

105 
 بيتا 

23.02% 

 02 املتقارب 
 نقيضتان

04.87
% 

      %02.22 بيتا  45

نقائض جرير للبعيث وغسان بن ذهيل واألعور النبهاين وفضالة بن عرين ) الواردة يف كتاب 
 النقائض  أليب عبيدة  معمر بن املثىن  (  

 بيتا  231 جمموع األبيات  نقيضة  21 عدد النقائض 

 البحور الشعرية املستعملة

 %76.19 بيتا 176 %42.85 نقائض 09 الطويل 

 %07.35 بيتا 17 %09.52 نقيضتان 02 الكامل

 %02.59 أبيات   06 %04.76 نقيضة   01 الوافر 
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 %02.16 أبيات  05 %09.52 نقيضتان  02 البسيط 

 %11.68 بيتا   27 %33.33 نقائض  07 الرجز 

 72:  ) املذكورين سابقا (إذن عدد نقائض جريرمع الفرزدق ومع األخطل وابقي الشعراء 
 ة:توزع على البحور التالي بيتا2712نقيضة  عدد أبياِتا جمملة : 

 النسبة املئوية    عدد األبيات   النسبة املئوية   عدد النقائض    البحر       

 %51.91 بيتا1408 %44.44 نقيضة23 الطويل       

 %28.72 بيتا 779 %22.22 نقيضة16 الكامل      

 %12.46 بيتا 338 %13.88 نقائض 10 الوافر 

 %04.24 بيتا 115 %06.94 نقائض 05 البسيط  

 %01.65 بيتا  45 %02.73 نقيضتان  02 املتقارب  

 %0.97 بيتا 27 %09.72 07 الرجز 

 

مقارنتها مبا حاولنا وزان اليت استعملها جرير يف نقائضه، و هذه األعند  فإذا حنن وقفنا
.نتوصل إىل أن ما حلق تلك األوزان من تطور من أجل إدراك،يف أشعارهماستعمله اجلاهليون 

سائدة يف شعر جرير مبا  ظلت األوزان الشعرية الطويلة األربعة) الطويل، الكامل، البسيط، الوافر(
وإن اختلفت نسبة شيوعها.فإبراهيم أنيس أحصى نسبة شيوع األوزان يف الشعراجلاهلي ،فيه نقائضه
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 - %34:الطويل:1فتوصل إىل أن نسبة شيوع األوزان الطويلة يف شعرهم متثلها النسب التالية 
 %12الوافر:  -%17البسيط:  -%19الكامل: 

كما يتضح من خالل   ،خاصة ونقائضه،تكاد ختتلف ابلنظر إىل شعر جرير عامة و هذه النسب ال
العملية اإلحصائية  تمث خصصن،فيها على ديوان جرير كله دتالعملية اإلحصائية اليت اعتم

  والنسبة العامة للشعر اجلاهلي ،لتمس نقائضه فقط وحماولة مقارنتها مع النسبة العامة لشعره
 :كاآليتفجاءت النتائج  

 نسبة استخدامه يف نقائض جرير  استخدامه يف ديوان جريرنسبة  نسبة استخدامه عند اجلاهليني البحر

 % 51.91 %31 %34 الطويل

 % 28.72 %29 %19 الكامل

 % 12.46 %23 %12 الوافر

 % 04.24 %16 %17 البسيط

ل خيرج يف بناء شعره عن حبور  و بنظرة فاحصة للجدول السابق، يالحظ الدارس أن جريرا
ولعل طبيعة النقائض اليت تلزم ،أنه أغفل كثريا منها يف نقائضه مقارنة مع ابقي شعره  إالاخلليل،

أي وزنه  –الغائب(النص على اخلصم وفق إطار معني متليه طبيعة النص األول ) الشاعر ابلردّ 
يف  –وخاصة اخلفيفة منها  –هي اليت كانت وراء عدم تردد كثري من البحور الشعرية–وقافيته

 ير. نقائض جر 

د النقائض اليت جاءت على الوزن عدهو ،انتباه الدارس و من املالحظات اليت تشدُّ 
الطويل، فالبحر الطويل طغى على نقائض الشاعر حىت جتاوز نصف ما قاله فيها رغم أن جممل ما 

. وقد ال يستغرب الدارس هلذا الكثرة وهذا . %31قاله الشاعر من شعر يف هذا البحر ل يتجاوز 

                                                           
وقد استند يف هذا اإلحصاء إىل كتايب ) مجهرة أشعار العرب  أليب زيد القرشي واملفضليات للمفضل الضيب (  191موسيقى الشعر :ص  -1

 بيت تقريبا  5200شعر  وجمموع ما ورد فيها من
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م اهلائل إذا علم أن الشاعر كان يف أغلب حاالته يرد على نقائض أقرانه من الشعراء، وخاصة الرق
منهم الفرزدق الذي عرف بكثرة استعماله للبحر الطويل يف أشعاره والذي جتاوز جممل ما قاله يف 

كما أكثر جرير من استخدام الكامل مثلما كان عليه شأن أغلب شعراء .1%68هذا الوزن 
وجاءت  2 %24.5ية وخاصة منهم عنرتة بن شداد الذي اعتمد هذا الوزن يف شعره بنسبة اجلاهل

يف حني كانت نسبة استعماله يف نقائضه   %29نسبة استعمال جرير هلذا الوزن يف جممل شعره 
أيثلث النقائضتقريًبا،وليسهذابغريبإذاعلمناأانلكامالستعمله بيتا (.  779) %28.72تقارب 

املتقدمينواملتأخرينوهو''أجودفياخلربمنهفياإلنشاء،وأقرب دواوينكثريًافيفجاء  غراضالشعرالشعراء لكل أ
اصة جرير و خبشعر النقائض ما جعل الشعراء  خدمولعل ذلك الذي 3".ةمنهإلىالرقةإلىالشدّ 

 واألخطل مييلون إليه.  

بيتا  338) %12.46، قدرها نسبةبفجاء بحر الوافر يف نقائضهلاستعمال جرير أما  
إذا إال أنه  ، 12%اليت متثلت يف ،وهي نفسها تقريبا النسبة اليت اعتمدهااجلاهليون يف اشعارهم،و (

ولعل ،نرى تراجعا  % 23مع جممل ما قاله الشاعر يف هذا الوزن واملتمثل يف  قاران هذه النسبة
''ألني منالوافر أن حبر  معلوم و.على خصومه د مبا ألزمه الردّ هذا يعود إىل كون أن الشاعر تقيّ 

البحور،وأكثرها مرونة،يشتد إذا شّددته ويرقُّ إذا رققته،وهو يف كال احلالتني يشيع يف نغم مجيل، 
وهو حبر موحد التفعلة،  4وموسيقى عذبة .. وهو يصلح كثريا للفخر واحلماسة والوصف والراثء ''

يب استعمال جرير لبحور الشعر يف ورد يف أشعار العرب اتما وجمزوءا، وقد  حل اثلثا يف ترت
والذي اعترب من  ،استعمال جرير لبحر البسيط نلمسها يفاليت  نفسها نقائضه. و هي املالحظة

 16استعمله جرير بنسبة البحور كثرية االستعمال يف الشعر اجلاهلي واألموي، فهذا البحر وإن 
ه قّل استعماله يف نقائض الشاعر .إاّل أن %17، و هي نسبة قريبة من استعمال اجلاهليني له %

                                                           
 539ص  2002 /1ط –الرابط  –أنظر االتباع واالبتداع يف الشعر األموي : حممد أمني املؤدب  مطبعة طوب بريس  -1
 540نفسه ص  -2
 91ص  1996/  2دار الفكر اللبناين ط  –: غازي ميوت  حبور الشعر العريب -3
 33ص 1996سوراي  –الكتب واملطبوعات اجلامعية موسيقى الشعر العريب   حممد فاخوري  مديرية    -4
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، و نعزو ذلك إىل طبيعة هذا اللون الشعري، الذي يشرتط % 07إذ ل تتعّد نسبة االستعمال 
 على الشاعر الرد بنفس البحر والقافية .

جريرا ظل حمافظا على األوزان الطويلة يف نقائضه ويف مقدمتها الطويل  القول أنّ  وخالصة 
عادة ما تعترب من األوزان اليت يطغى استعماهلا يف فخم الشعر ورقيقه سواء   واليت،والكامل والوافر

وابلنسبة للنقائض فإن هذه األوزان كانت .غريها من األغراض وأو غزال أ،أو هجاء ،كان مدحيا
حبر الطويل يف  استعمالفهما ،أكثر دوراان بني شعراء هذا الفن وخاصة بني جرير والفرزدق

 جاوز نصف ما قاله هذان الشاعران من نقائض.حيثتنقائضهما أكثر من غريه من األوزان 

 القافية يف نقائض جرير خصائص  -ب
أساس القافية حرف الروي، يلحقه اجملري والوصل واخلروج، ويسبقه الردف والتأسيس 

.و لقد شغلين يف ة عادةوالدخيل، تتشكل داخل النص الشعري لتخرج يف تقاليب معينة حمدود
يف نقائض جرير ومدى مسامهتها يف تنوع اإليقاع  القافية  أساليب استخدامحبثي هذا طرق و 

الشعري.وحىت يسهل علينا بلوغ التنوع واالختالف الذي صاحب النقيضة اجلريرية.استعملت 
 الرموز التالية يف البحث: 

أي حرف من حروف املعجم  استعمل  ح
 جرير رواي يف نقائض

 الدخيل د

 وصل و الردف ر
 التأسيس - س

 
 خروج خ

 نواع القوايف املستعملة يف نقائض جرير : أ -
ما كان فيها هي القافية املقيدة: و  .القوايف املقيدة ما يشد القارئ يف نقائض جريرخلوهامن    

بل قد  ،خروجحرف الروي ساكناً. وال أييت بعد القافية املقيدة )الساكنة(أي حرف ال وصل وال 
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أو حرف التأسيس ويرافقه بعده حرف الدخيل مث أييت حرف الروي  ،أييت قبله حرف الردف
  :2مثال القافية املقيدة:قول جرير 1املقيد.

ــ ار  ــــــــام  الع  ــــــــــو ابإلم    ز يز  الغف ـــار  ـــــــوُذ ابهلل  العـــُــــــــــأع ل  غري  اجل ب ـ  د 

ان  وختريب  الدار   من ظُلم   فاسأل  بين صحب  ورهط  اجلر ار    مح 

عة هذا اللون من الشعر يوكأن ذلك يدل على طب،لقد جاءت نقائض جرير مطلقة القافية 
الذي حترر من التزام الغرض الواحد، وقد انعكس ذلك على الشاعر فأشاع فيه روح التحرر فعرّب 

كما أن نفسية الفرزدق املفعمة ابلشموخ، ومبجد آابئه .املطلقةعن ذلك من خالل قوافيه املتحررة 
،  وأجداده من جهة، وعفاف جرير ورقة إحساسه وعذوبة ألفاظه يف النسيب من جهة أخرى

ومن املالحظات اليت خرجت هبا هو أن القافية يف 3كانت سببا يف اختيار هذا النوع من القوايف.
 وضح ذلك: ةتول التالياكسر وضم وفتح. واجلدنقائض جرير استغرقت مجيع اجملاري من  

 وتندرج حتته ستة أشكال هي: جمرى الكسرة: -1
 عدد األبيات   عدد النقائض شكل اجملرى 

 265 08 ح   
ه  /ها    00 00 ح 

 611 17 ر ح  
ه    00 00 ر ح 

ه /ها  11 02  رح 

                                                           
 2005/  1مصر ط  –مؤسسة املختار للنشر والتوزيع  –: حسين عبد اجلليل يوسف  ينظر  علم القافية عند القدماء واحملدثني -1
 191الديوان ص  -2
رسالة ماجستري يف  –ينظر مكارم األخالق يف نقائض جرير والفرزدق  يف املضمون والفن  : عبد هللا بن مخيس بن سوقان آل حيادي العمري  -3

 هـ  1429هـ 1428العربية السعودية املوسم اجلامعي  –جامعة أم القرى مكة  –األدب والبالغة والنقد 
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 235 07 ت د ح                 
 بيتا1122   نقيضة34  اجملموع 

 %41.37 %47.22 النسبة املئوية
 

  :  تندرج حتته مثانية أشكالجمرى الضمة : و -2
 عدد األبيات عدد النقائض     شكل اجملرى   

 481 08 حُ 
 04 01 ُحه  

 00 00  حُه/ها  
 00  00 ُح وُه/ها

 168  07 رحُ 
 00 00 ر ُحه  

 154 05 ر ُحُه/ها  
 116 02 ت د حُ 
 923 نقيضة 23 اجملموع :

 34.03%  %31.94 ة املئويةالنسب

 ::  ويندرج حتته سبعة أشكال رى الفتحةجم -3
 عدد األبيات عدد النقائض شكل اجملرى

 299 05 ح  
 04 01 ح ه  

ا  00 00 ح ُه/ه 
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 306 07 ر ح  
 00 00 ر ح ه  

 00 00 ر ح ُه/ها
 58 01 ت د ح  
 667 نقيضة 14 اجملموع

  %24.59 19.44% النسبة املئوية
 كل نقائض جرير جاءت بقواف مطلقة .تعكس هذه اجلداول أن  

نقيضة ما نسبته  34جاءت ذات جمرى مكسور، إذ بلغ عددها  الشاعرنقائض  فقرابة نصف -
مما يدل أن نسبة % 41.3أي بنسبة تصل إىل  1122ومجلة أبيات هذا اجملرى  47.22%

 271النصف،وأغلبها ورد بروي امليم)االجتاه إىل أشكال القافية ذات اجملرى املكسور تقارب 
(.وتظهر هذه النسبة جنوح جرير حنو ابيت205( مث الالم )  ابيت 225( مث الراء ) ابيت

وقد يُفّسر ذلك برغبة الشاعر يف قذف خصمه وكسر شوكته، وإضحاك املتلقي، كما ال ،الكسر
انته ودنو مستواه ميكن أن ننفي أن لذلك صلة مبا كان يشعر به جرير من انكسار لضعف مك
 .1االجتماعي ما ولد لديه مركب نقص  جعله ال حيتمل من أحد  غمزا وال مسبة

و جممل أبياهتا ،%31.94نقيضة بنسبة  23ذات اجملرى املضموم فبلغت  النقائضأما عدد  -
مما يدل أن نسبة االجتاه إىل أشكال القافية ذات اجملرى املضموم  %34.03أي بنسبة هي  923

تكاد تعادل يف اجلملة نسبة النفس فيها، كما يدل أن قرابة ثلث النقائض عند جرير وردت بروي 
 .( ابيت 161( مث الالم )  ابيت 194( مث  العني )  ابيت 321مضموم غلب عليه الراء ) 

 % 19.44نقيضة، ما نسبته  14هي األقل إذ بلغت فتوحفذات اجملرى املنقائض جرير  أما -
مما يبني أن نسبة النفس أرفع من نسبة االجتاه،  %24.59بيت نسبتها  667وجممل أبيات بلغ 

                                                           
 413: أمحد الشايب ص ينظر اتريخ النقائض يف الشعر العريب -1
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( مث ابيت 185ويدل ذلك أن ربع نقائض جرير ذات جمرى مفتوح وهو يف الغالب الراء ) 
 .(ابيت 110( مث الالم )ابيت 113الباء)

انعدام القافية املقيدة يف نقائضه  هيتبني ليف قوافيه،جتاه جرير حاول الدارس حتديداو إذا 
وال -ل يستعمل القافية املقيدة كثريا يف كل أشعاره ادون ابقي شعره،_ومهما يكن فإن جرير 

ال يكاد يتجاوز ،إذا نستغرب ذلك مادام أن '' هذا النوع من القافية قليل الشيوع يف الشعر العريب
01%''1. 

نقائضه.  جلفلقد استحوذ على ،عند جرير يف نقائضه كسورأما نسبة استعمال اجملرى امل
وإذا علمنا أن'' خمرج الكسرة من أدىن احلنك، وخمرج الضمة من أقصاه وخمرج الفتحة بينهما مرققة  

نقائض جرير  منا هبذا الرأي فإنه يتبني لنا أن اجملرى املفتوح يففإذا حنن سلم  2كانت أو مفخمة ''
االستعمال كلما كانت قريبة من الشفتني.وهذا يؤكد مدى تطابق نسب استعمال  يفحظّه  مُ ظُ عْ يَـ 

ن جل اإلحصائيات اليت قام هبا إ.بل 3جرير جملرى القافية مقارنة بشعراء سابقني أو معاصرين له 
ب درجات الدارسون حول شكل جماري  القوايف يف الشعر القدمي أثبتت أبهنا كانت''حبس

وهي نفسها الوترية اليت سارت عليها جماري القوايف يف  4متصاعدة)الكسرة(<)الضمة(<)الفتحة(''
 نقائض جرير.

 توزيع الروي على خمارج األصوات يف نقائض جرير : -
منا اجلهاز الصويت عند جرير إىل أربعة أقسام:احللق )ويشمل احللق إذا قسم و 

 اللسان مث الشفتان نتوصل إىل مايلي: واللهاة(.واحلنك )أقصاه وأدانه( و 

                                                           
 260موسيقى الشعر : ابراهيم أنيس ص  -1
 40خصائص األسلوب يف الشوقيات ص  -2
وفيه أحصى األشعار الواردة يف كتاب األغايب   1975ابريس  La Poétique Arabeينظر احصائيات مجال الدين بن شيخ يف كتابه  -3

 %  20الفتحة     %29.5 الضمة%46 النتائج التالية : جمرى الكسرة أليب الفرج األصفهاين وتتبع جمرى القافية ليتوصل إىل
 41خصائص األسلوب يف الشوقيات ص -4
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ز األصوات عندها سيتسع حيّ ف-كما ذكران   –إذا اعتربان اللهاة جزء من احللقاحللق واللهاة : -1
فهكذا (،القاف –اخلاء  –الغني  –احلاء  –العني  -اِلاء  -اِلمزةالتالية:)) ألصوات ليشمل ا

بيت بنسبة  388ويف  %13.69بنسبة نقائض  10جند أن جريرا استعمل األصوات احللقية يف 
نسبة النفس يف أشعارها  يكاد يساويفيتضح أن نسبة اجتاه جرير إىل هذه األصوات   14.30%
 نقائض جرير رويها حلقي.  7/1وأن سبع 

جيمع األصوات هذا اجلزء من اجلهاز الصويت إدا علمنا أن  :(احلنك ) أقصاه وأدانه  -2
فعندها يتأكد لنا استعمال جرير لألصوات ،يم،الضاد،الالم،الراء()الكاف،الياء،الشني،اجل:التالية

 نالحظو عندها %49.97بيت بنسبة  1274،ويف % 41.09نقيضة بنسبة  30يف احلنكية 
أن كذلك نسبة اجتاه الشاعر إىل هذه األصوات أقل من نسبة النفس يف أشعارها، ونالحظ   أن

 .جاء بروي حنكيتقريبا نقائض جرير  2/1نصف 
نقصد هبا األصوات اليت يشرتك فيها اللسان مع األسنان يف إصدارها اللسان واألسنان: و -3

عمل هذا استُ التاء( -الدال-الظاء-النون-الثاء -الذال-الطاء-السني-الزاي –الصاد وهي)
 أي بنسبة هي 388وعدد أبيات بلغ  %19.17نقيضة بنسبة  14املخرج رواي يف 

جرير جرت هبذا املخرج، ويتضح أن نسبة االجتاه إىل نقائض 7/1فيتضح أن سبع 14.30%
 .هذا املخرج من األصوات أكثر من نسبة النفس يف أشعارها 

هذا استعمل  جريرا ( ويتضح أن الباء –الفاء  –امليم  –الواو ونعين هبا األصوات )  الشفتان: -4
بلغ عدد بقليل،يف حني 4/1أي أكثر من الربع   %26.02نقيضة بنسبة  19يف املخرج 

أي ما يقارب  %24.41بيت بنسبة  662األبيات اليت استعمل فيها جرير هذا املخرج رواي 
بقليل من شعر النقائض عند جرير جرى هبذا املخرج من األصوات وعندها نقول أن 4/1الربع 

و اجلدول نسبة االجتاه إىل الشفتني من األصوات يقارب إىل حد كبري نسبة النفس يف أشعارها.
 حق يوضح ذلك: الال
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 خمارج أصوات العربية   

أقصى  اللهاة       وسط احللق أقصى احللق 
 احلنك

  الشفتان     اللسان                      أدىن احلنك         

 ع/ب ع/ن ب ف م و ت د ظ ن ث ذ ط س ز ص ر ل ض ج ش ي ك ق خ غ ح ع هـ ء ن/م

 0                             حْ 

 

0 

 

 3       حِّ 

35 

 1 

03 

   4 

232 

6 

182 

  1 

12 

   4 

190 

 4 

97 

1 

36 

 5 

242 

 3 

87 

36 1116 

 2   حُ 

194 

2 

69 

  1 

5 

     5 

180 

7 

324 

   1 

2 

    1 

3 

  4 

52 

1 

79 

2 

21 

23 991 

 1   حَ 

83 

1 
2 

    1 

58 

   3 

110 

3 

185 

      1 

4 

 1 

44 

  3 

68 

 1 

113 

14 667 

  72 6 1 12  1 6  5   1 1   16 12    2  4   3 3   ع/ن

 2712  221 79 362  36 144  194   2 12   691 522    61  40   71 277   ع/ب

عدد األبياتع/ب=- عدد النقائضع/ن=- نوعاجملرىن/م=
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 جرير  عليهااألصوات اليت ل ينظم بعد قراءة متأنية للجدول السابق نتوصل إىل أن 
 : تتمثل فيما يلينقائضه 

 وهي) الغني واخلاءات حلقية ( وو أص وهيمن حروف احللق واللهاة:انعدم صوت اهلمزة واهلاء ) -
 أصوات هلوية (

الشني واجليم والضاد صوت من أقصى احلنك (  وهومن حروف احلنك:انعدام لصوت الكاف) -
 .ات من أدىن احلنك(و )وهي أص

)ومها صواتن  الصاد والزايم توظيف أصوات اعدانواللثة واألسنان:من أصوات اللسان  -
 .)وهي أصوات ما بني األسنان( الذال والثاء والظاءصفرياين(.و

 .الواواألصوات الشفهية عدا  يف حني وظف جرير جلّ  -
اجلدول التايل و .النظر يف هذه األصوات املستعمل كحرف روي، جند تفاوات كبريا بينها إمعانو 

 أكثر األصوات اليت اختذها جرير رواي مرتبة حسب درجة التواتر يف نقائضه:  يظهر

  الصوت        نسبته إىل إمجايل النقائض        نسبته إىل إمجايل أبيات النقائض   
 01 الراء                    21.91% 25.47%

 02 الالم        %           16.43 19.24%
 03 امليم        %           16.43 13.34%
 04 العني       %           04.10 10.21%
 05 الباء        %           08.21 08.14%
 06 لنونا %           06.84 07.15%

أدىن  يقع بنيأغلبها ،ميكن مالحظته هو أن األصوات اليت استخدمها جريرا رواي فما
الالم والنون أسنانيني ميكننا حينها القول أن أغلب الروي يف  صويت اعتربانإذا .و احلنك إىل الشفتني

 نقائض جرير مصدره األسنان والشفتني . 
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أو نتائج حممد ،1و مقارنة هذه النتائج مبا توصل إليه ابراهيم أنيس يف كتابه موسيقى الشعر
ابن الشيخ اخلاصة ابلشعر أو نتائج ،2اهلادي الطرابلسي يف كتابه خصائص األسلوب يف الشوقيات

،واليت أكدت مجيعها على أن الشعر العريب مييل يف أغلبه إىل حروف بعينها عادة هي 3القدمي
يتبني لنا أن نقائض جرير ل خترج  4(.الراء والالم وامليم والنون والباء والدال والسني والعني)

هي األكثر شيوعا يف لباء والنون الراء والالم وامليم والعني واإذ جند أصوات ،عن تلك اخلاصية
أي ما نسبته  2267نقائض الشاعر حيث بلغ إمجايل ما جاء من شعر النقائض هبذه األصوات:

83.59% . 

أما عن الدوافع اليت أدت ابلشعراء إىل اعتماد هذه األصوات بعينها رواي مبا فيهم جرير يف  
فهي''أكثر  ،الالم وامليم والنوننقائضه، كوهنا أكثر األصوات الساكنة وضوحا وخاصة منها 

ه ، وأقرهبا إىل طبيعة أصوات اللني، ولذا مييل بعضهم إىل تسميتها )أبشباوضوحااألصوات الساكنة 
ومن املمكن أن تعد حلقة وسطى بني األصوات الساكنة وأصوات اللني.ففيها من ،أصوات اللني(

صفات األوىل أن جمرى النفس تعرتضه بعض احلوائل،وفيها أيضا من صفات أصوات اللني أهنا ال 
كما ال جيب أن نغفل كثرة 5يكاد يسمع هلا أي نوع من احلفيف،وأهنا أكثر وضوحا يف السمع''

 ات املعجم العريب اليت حتمل هذه احلروف وحتمل يف الغالب معان غزيرة. مفرد

 اصعبمركبا جرير والفرزدق خاصة يف هذا اجملال ركب شعراء النقائض  يلقد لفت انتباهو  
 يف استعماهلم لبعض احلروف اليت يصعب أن أتيت القوايف عليها مثل حرف الفاء

                                                           
 247/248موسيقى الشعر إبراهيم أنيس ص  -1
 45ص 1981/  20منشورات اجلامعة التونسية جملد عدد  –خصائص األسلوب يف الشوقيات : حممد اهلادي الطرابلسي  -2
3- besla poetique ara  169/171بن شيخ مجال الدين ص 
 , إّن حروف املباين اليت تقع روايًً  على أقسام أربعة حبسب وقوعها يف الشعر العريب وهي   -4

  -حروف يكثر أن جتيء روايً وبنسب متفاوتة , وهي الراء وامليم والالم والنون والباء والدال والسني والعينأ
  -حروف متوسطة الشيوع , .وهي الكاف واهلمزة واحلاء والفاءب 

  -حروف قليلة التواتر , وهي الضاد والطاء واهلاء والتاء والصاد والثاءج
 حروف اندرة الوقوع وتضم الظاء والذال والغني واخلاء والشني والزاي والواو-د
 27ص   1971/   4ط  األصوات اللغوية : إبراهيم أنيس مكتبة األجنلو املصرية  -5
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لواحدة من  الفاء روايفالفرزدق اهتدى إىل اختيار  .فالشاعران استطاع اإلبداع يف ذلكوالقاف،
 1واليت مطلعها:  يف النقائضمالمحه 

راء  ماُكن ت  تـ ع ر ُف   ت عزفُ  وما كدتع ز ف ت  ِب  ع شاش    وأ نكرت  من  حد 

إال أن الفرزدق بلغ به مائة ،فالفاء حرف روي هذه امللحمة ورغم الصعوبة والعسر يف اختاذه رواي
نقض يف  ما بني مقدمة وهجاء وفخر ومديح.ول جيد جرير عناءً بيتا( 121)ن بيتايوعشر  اوواحد

 2واليت مطلعها:  ،ما قال يف هذا اجملال روائعمن  بواحدةالفرزدق  قصيدة

 اك وُيسع ُف  و  أ فق ربا ين أى ه   وب املُك ل ُف رُ الط   بُ ل  ا الق  ه   أيُـّ ال  أ   

 يف ذت روايّ اجلهر على احلروف اليت اختُّ  عندها، هو غلبةومن املالحظات اليت وقفت  
نقيضة بنسبة  62نقائض جرير حيث بلغت عدد النقائض اليت اختذت من اجلهر رواي 

ولعل هذه النسب  ، %91.15بيتا أي بنسبة بلغت  2472وعدد أبيات بلغ   86.11%
لسطح، وتبيح تفجري النقائض ختمت أبصوات تدفع مبكنوانهتا النفس إىل ا تؤكد أن جلّ 

و تلك فعال ميزة ،ة يف النقائض و هذا يدل على سيطرة البوح على الغموض والسريّ ،األحاسيس 
ن شعراء النقائض )وخاصة جرير والفرزدق( عملوا كل ما يف إخدمت هذا اللون من الشعر إذ 

دافعا عن و هي وقوف كل واحد منهما خماصما لآلخر،ومفتخرا م،وسعهم من أجل حتقيق غاايهتم
ل يدخروا أي جهد يف استعمال اإلمكاانت  –أي شعراء النقائض  –محى القبيلة، وابلتايل فإهنم 

و لعل عدم اكرتاثهم وجهرهم ابلفاحش .املتاحة هلم يف ذلك كاألوزان والقوايف واأللفاظ واملعاين 
 من اللفظ والصور يؤكد ذلك .

 

                                                           
بيتا يف حني عددها يف ديوان النقائض أليب  113عدد أبيات النقيضة يف الديوان  6ص  2/  ديوان النقائض ج 23ص  2ديوان الفرزدق ج  -1

 حمذوفة يف الديوان  113-112-111-110-109-108-107و 105بيتا ذلك أن األبيات  121عبيدة 
 295لديوان ص وانظر ا 25ص  2ديوان النقائض ج -2
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 القافية حبسب الردف والتأسيس:  -
 09مردفة ابلواو،و 07نقيضة مردفة ابأللف،و 24نقيضة منها 40املردفة:  جرير نقائض

من  24إذ تكرر يف  ،مردفة ابلياء.ويف قراءة متأنية هلذه النتائج يتضح ميل جرير إىل الردف ابأللف
من إمجايل النقائض املردفة، كما نالحظ أن الكسرة  %60إمجايل نقائضه املردفة وهي نسبة بلغت 

در من التالؤم يف هذه القافية املردفة، فجاء الروي بني صائتني أحدمها طويل ) ميثله حققت أكرب ق
ألف الردف )وآخر قصري متثله الكسرة املشبعة وهذا ما أدى إىل بروز ارتفاع قبل الروي واخنفاض 

وتبعه صوت ،وصوت الروي،بعده ساهم يف تشكيل نغم موسيقي عذب تشكل من صوت الردف
فاستمع إىل قول جرير:يف هجاء األخطل وحممد بن .مساحة موسيقية واسعةالوصل مما أحدث 

 1:عمري بن عطارد ويرد على الفرزدق

ــــان  ـــــــــــــــــــــــملن الد  ي     اين  ــــــــــــــُع ز مانـ ن ا بزمـــــــــإذ  ال ن ب ي اُر بربق ة  الر وح 

ل ك  ل يبالُ    اين  ر  رُتك ش ف ين هج  إذ ا هج  و  وا حاجيت  إن زرُت أ ه 

(فتحة ممتدة مث يتبعها انكسار حاد يتجاوز النون ..طلع الغزيل جاءت القافية )املففي هذا  َمــــانِّ
حيث يتصل اللسان ابللثة مينع خروج اهلواء من الفم ويسمح خبروجه من ،اليت توحي ابالنغالق

نه كلما وإبوب وأهله له وعدم االكرتاث به، فكأن الشاعر يعرب فيه عن هجر احمل.اخليشوم )األنف(
حاول أن ينسى أو يتناسى هو ل تطاوعه جوارحه وأحاسيسه وابلتايل تستمر أحزانه وأشواقه .ومثل 

 2.ذلك نالحظه يف قوله جييب الفرزدق(

غرين  ـــــــوُم ف بتـــــــس ر ت  اُِلُم   وأ ُخو اِلُموم  ي روُم كل  م رام    ام  ي  ن  

كذلك ،فيها على الفرزدق حيث جاءت القافية )رام( واليت يردُّ  ،46مطلع النقيضة فهذا 
مما يؤدي إىل غلق الفم ابعتبار امليم من  ،فتحة طويلة ممتدة يلحقها انكسار حاد انتج عن الكسرة

                                                           
 262ص  2ديوان النقائض ج  -1
 234ص   1وديوان النقائض ج  452الديوان ص  -2
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األصوات الشفوية،فجرير يروم ويتمىن لقاء احملبوب إال أن هذا التمين يطرد النوم عن جفونه فتثور 
حزانه ومهومه فيبقى الشاعر يتخبط بن ظلمتني ظلمة اهلموم وظلمة طول الليل،وهو بذلك يذكران أ

 : 1مبا عاشه امرؤ القيس قبله حني يقول 

 ى ل  ت  ليبـ   اِلموم   ِبنواع   علي   ولهُ ى سدُ أرخ   البحر   كموج    و ليل   

 ة وصل القافية ابملدّ نالحظ ميله إىل شدّ ،و إذا أنعمنا النظر يف قوايف النقائض عند جرير 
افية املوصولة ابملد رغم قلة مساحتها املوسيقية مقارنة ابملوصولة ـــــــو كأن الق،وقلة الوصل ابهلاء

 عند الشاعر. كافية لتحقيق االنتظام النفسي والداليل واملوسيقي2ابهلاء 

 : ) موسيقى احلشو (املوسيقى الداخلية  -2
الشعري عند الوزن والقافية،بل ميتد ذلك إىل ثنااي النص ال يتوقف دور املوسيقى يف البيت 

حيث تضيف األصوات املنبعثة من البيت الشعري جرسا ونغما يساهم يف حتديد نوع ،الشعري
حيث حيتاج الشعراء إىل''رفد نصوصهم بعناصر ،وصفة اآلهات واألانت الصادرة عن الشاعر

أن نطلق عليها ابإليقاعات الرديفة أو البديلة أو  إيقاعية تضاف إىل الوزن والقافية، وهي ما ميكن 
موعة من العناصر التكرارية اليت يف جمو تتمثل هذه اإليقاعات ،كما يطلق عليه اإليقاع الداخلي 

فإذا كان العروض حيكم األوزان والقوايف وهي متثل اإلطار النغمي للنص  3تغين موسيقى النص''
الشعري، فإن اإليقاع الداخلي حتكمه قيم صوتية ابطنية ال عالقة هلا ابلوزن والقافية.وللتوصل إىل 

مع مع النص و املتلقي  ،نقيس مدى تفاعلإدراك هذا االنسجام اإليقاعي املنبعث من حشو النص
واإليقاع  –ننا من إدراك مجالياته األسلوبية نه وحده التفاعل مع النصوص ميكِّ إحساس صاحبه،أل

املنبعث منه،فعندها  التواتر الصويتالنص،وإىل  إىل امشدود ى املتلقيمندهشار نا مفعند –واحد منها

                                                           
  269وانظر الديوان ص  38ص  1985/ 5ط –بريت –شرح املعلقات السبع : الزوزاين مكتبة املعارف  - 1
 ك الشان مع ) مرام ( و) مرامها (  قارن مثال بني قولنا زمان ) ثالث مقاطع صوتية ( زماهنا ) ـأربع مقاطع صوتية ( وكذل -2
امعة دمشق اإليقاعااتلرديفةواإليقاعااتلبديلةفيالشعرالعريب رصدألحوااللتكرار،وأتصيلٌلعناصراإليقاعالداخلي مصباح النجار وأفنان النجار جملة ج -3

 2007العدد األول  23اجمللد 
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وسيقى شعرية حيفل مب رائع مجيل بقولنا هو نصهذا االندهاش والشّد   عنال يسعنا إال أن نعرّب 
 .ةمجيل

و تتعلق هذه املوسيقى الرديفة)الداخلية( مبا يتكون منه البيت الشعري من حركات  
''العالقة الناشئة بني تلك املكوانت، اليت يعمد الشاعر إىل ، فــوحروف وكلمات ومجل ومقاطع

خلقها ابعتماد أساليب وأشكال متعددة استنادا إىل موهبته وخربته ومهارته وذائقته املوسيقية 
.وقد ينتج تكرار حركة أو صوت أو لفظ...عن هذه املكوانت اليت يقوم عليها النص 1غوية''والل

الشعري،وعن العالقات اليت تنشأ بينها،وابلتايل يطغى نغم موسيقي مميز على البيت الشعري ولعل 
هذا التكرار يكون''انشئا عن حالة شعورية شديدة التكثيف يرزح الشاعر حتتها وال ميلك لنفسه 

 2.ة عليه ال تفارقه، فتظهر مكررة فيما يقول''وال عنها،إذ تبقى ملحّ حت

فإذا كان تكرار النغم املوسيقي انشئا يف الغالب عن حاالت شعورية شديدة تضغط  
الشاعر، فإن شعر النقائض ميثل ال حمالة احلقل األنسب ملثل هذه السمات النغمية املكررة يف ثنااي 

 بني تكرار احلرف وتكرار الكلمة والعبارة واملقطع. رار يف نقائض جرير.و لقد توزّع التكالنقيضة

 تكرار الصوت املنفرد :  -أ
و نقصد بذلك تكرار حرف معني يلفت االنتباه ملا يصدر عنه من إيقاع خاص مييزه عن 

هذا النوع من التكرار أبسط أنواع التكرار،  دُّ عَ ابقي الفونيمات املكونة للنص أو البيت الشعري، ويُـ 
وقد حيصل تلقائيا من دون قصد الشاعر، وقد يقصده هذا الشاعر ليؤكد عن قصد يريده أو غاية 
يبغي نقلها إىل املتلقي.وتكرار الصوت املنفرد يظهر يف شكلني خمتلفني، قد يكون التكرار داخل 

لى أغلب ألفاظ البيت الشعري، وقد حفلت نقائض اللفظة الواحدة،وقد يستطيل التكرار ليتوزع ع
 جرير ابلشكلني معا: 

                                                           
 244ص  2007 –فلسطني  –جامعة األزهر غزة شعر بشر بن أيب حازم : سامي محاد اهلمص رسالةماجستري  -1
 44ص  2004 1ط -بريوت –املؤسسة العربية للدراسات والنشر  –التكرار يف شعر حممود درويش فهد انصر عاشور  -2
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 1قوله:مثل يتجلى كثريا يف نقائض جرير،:تكرار الصوت داخل اللفظة الواحدة -1
 النعائ م   ز فيف   ول تل ووا ف راراً  مُ ـــــــــر فـ ع تُ  رحرحان  ي واد   ة  ـــــــــل  يـ  ل   و

 و أي  أخ  ل  ُتسل ُموا لأل د ه م   يف الغل   مبعدا   الق ع ق اع  أاب  م  تُ ك  ر  تـ  

يتهكم جرير يف هذين البيتني من الفرزدق، فيظهر جبنه وفراره هو وقومه من محى املعركة 
خوفا على أنفسهم.و لفضح غرميه اعتمد جرير اإلكثار من األصوات اجلهرية واليت تكرر بعضها يف 

 اآلخر وفراره،فإذا متعنا النظر يف األلفاظ التالية ) حشو النص ليحدث دواي وفرقعة تفضح جنب
( نالحظ تكرار الصوت اجلهوري املدوي يف  القعقاع –تركتم  –زفيف –فرار –رحرحان–ليلة

 2أغلبها. ومن ذلك قوله جييب غسان بن هذيل: 

ر ًة أو ُتُ ي  إذا حنن قُلنا قد تـ ب ايـ ن ت الن وى  اــــــــــُترق ر ُق سلمى ع بـ   ُره 

ي ت  به ن  قد ش ج  يُل سلمى    ِلا قصب  ر اي   ورُها سُ املُص مت اُت و خ الخ 

و تلك من موصفات ،ظهر حماسنه وقوامه ويقف عند امتالء ساقيه فييصف جرير احملبوب  
في وهو مهموسٌ والتاء،  .الرخاوة والشدة بني  متوسط وقد كرر صوت امليم وهو احلسن يف املرأة، 

لفظ )املصمتات( ويف ذلك أتكيدا لعدم إصدار اخلالخل يف ساق احملبوب للصوت كون ساقيها 
فوقفوا عندها إىل هذه الصفة انتبه الشعراء قدميا ممتلئتان حلما يستحيل معه حترك اخلالخل.ولقد 

 :3رئ القيسمحني شبهوا الساقني بعمودين من املرمر حيث يقول ا

 .قي املُذ ل لوب الس  اق كأُنبُ وس   *ر      خُمض  ديل كاجل    يف  ط  ل   ح  ش  وك

 4و مثل ذلك يقول النابغة الذبياين

                                                           
 354ص  1ديوان النقائض  ج 463الديوان ص  -1
 13ص  1ديوان النقائض أبو عبيدة معمر بن املثىن ج -2
 33زوزاين ص أنظر شرح املعلقات : لل -3
 40ص  2005/ 2بريوت ط –دار املعرفة  –ديوان النابغة : شرح محدو طماس  -4
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 دــــــــــاد بق رم  ــــة          بُنيت آبُجر، يشوع  فُ ر  ، م  ر  م  ر  ة من امل  ي  م  أو دُ 

 أما عمر بن أيب ربيعة فيقول يف امتالء الساق : 

ل  ُمن س دُّ عب ل ت   و الساق خ ر ع ب ة  منـ ع م ة    ُق احل ج   فط و 

عمد إىل التعبري الصويت لتأكيد امتالء الساق يف تكراره التاء )يف  اجرير  أناملالحظ ف
، وتلك 1(وهو صوت ينحبس معه اهلواء عند التقاء طرف اللسان أبصول الثنااي العليامصمتات

حمصورة ال جتد فسحة اليت تتزين هبا سلمى واليت تنحبس وال تصدر أصواات كوهنا  اخلالخلحال 
 : 2قائالو انظر إليه يقلل من شأن الفرزدق رس وتصمت عكس ما ينبغي هلا.للتحرك ما جعلها خت

 قصري الق وائ م   ب و زو از  و ج اءت    لقد ولدت أُمُّ الفرز دق  فاجراً 

فهو رغم ثقل جسمه ،بني الناس قليل الشأن فالفرزدق يف نظر جرير وضيع املكانة  
ذلك استعمل أصواات مثل  عنوللتعبري  لقوله.سمع و ال يُ ،ال يؤخذ برأيه ،إنسان هنيوضخامته

.أما الزاي فيحدث عند خروجه 4فالواو ال صوت له وال جرس.3( وزوازالواو والزاي يف لفظ)
من األصوات غري  دم و رغم علو صفريه فقد عُ 5صفريا عاليا نتيجة ضيق خمرج اهلواء عند النطق به

فهو رغم ثقل هيكله إال أنه  ،يتداخل مع السني،كذلك شأن الفرزدق ابلنسبة جلرير الواضحة إذ
وال جرس،فجرير استعمل هذه النغمة  تجمرد عجز خنلة خاوية متر منها الريح فال يسمع هلا صو 

 :6الصوتية للتعبري عن غايته.ومثل ذلك يف قوله

  ُع ـــــــــــــــــــر  وم ـــان  ــــل  للزُّبيــــــــر ح   و لُ ـــــحُم   فيُكمُ  خ ج خ ج  ل قد  كان  اي أ والد   

                                                           
 62األصوات اللغوية ص  -1
 331وديوان النقائض ص  459الديوان ص  -2
 331الوزواز هو اخلفيف على األرض  أنظر ديوان النقائض ص  -3
 37ص 2006س  1لبنان ط –بريوت  –ر الكتب العلمية أنظر املدارس الصوتية عند العرب : الد عالء جرب حممد دا -4
 78ص  1971 /4ابراهيم أنيس مكتبة األجنلو املصرية ط –أنظر األصوات اللغوية  -5
 293الديوان ص  -6
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 امل س امُع أحاديُث صم ت من نـ ث اها  ماركُ واري ج  احل   يف يوم   كان    و قد  

فاملزج بني هذين الصوتني اخلاء ،(خجخجفنالحظ تكرار صوت اخلاء واجليم يف )
 تتكون منوهي لفظة  ،مرغوب فيهااالحتكاكي واجليم االنفجاري يدل على ضيق وخشونة غري 

فيها  تكرراليت  سامعاملكما أن لفظ .قوم الفرزدقعلى تنطبق  ارأى فيها جرير أوصاف تأصوا
بين جماشع من ذي الكثريين ؤ ت، كوهنا وجاءت على وزن مفاعل توحيبانقباض امليم الشفوي، صوت

 يف موضع آخر ويرد. -دعاء جريرحبسب ا –قوم الفرزدق عندما غدروا بعبد هللا بن الزبري وأتباعه
 : 1على الفرزدق

 العظاُم ختر عُ الط ف اطف  و رهُل  و ي ريُب من ر ج ع  الف ر اسة فيهمُ  

 هد  احلف يف  كما حي فُّ اخل ر و ُع   و إان  لنع رُف من ِن  ار  جُم اشع   

 قد عض ه فقضى ع ل ي ه  األ شج ُع   همـــــــــأيـُف ايُشون وق د  رأ وا حف اث  

يوحي يف زايدة ،أما صوت الطاء ف()طفاطفيف و الفاء يتكرر يف هذا املقطع صويت الطاء 
الذي .أما صوت الفاء الفزردق م فكرة الريب والشك يف شجاعة قومدعّ الذي  معىن الرّتهل،و

صوت يضيق اجملرى عند خروجه فيحدث نوعا من  همعلوم أنفيتكرر كذلك يف نفس الدال 
فكرة جرير اليت تربز ضيق قلوب آل جماشع ابآلخر مما جعلهم يتخلون  يؤكد،وذلك 2احلفيف العايل

 . استجارهمعن نصرة وجندة عبد هللا بن الزبري،بل ونصرة كل من 

لد نغما و قد يتكرر الصوت مشددا يف بعض احلاالت،ويستطيل يف البيت الشعري مما يو  
 : 3موسيقيا ينعكس على املعىن احملمول،ومن ذلك قوله

                                                           
 315/316ص  2ديوان النقائض ج - 1
 46أنظر األصوات اللغوية : ابراهيم أنيس ص  -2
 370وانظر الديوان ص  143ص  1ديوان النقائض ج -3
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بُهُ  ن  مستـ ه ل  ر اب   و م ا ذاك  إال  حبُّ من حل  ابلر مل   سق ى الر مل  ج و 

 الرممل ( –حبٌّ –إاّل –مستهلٌّ –وقع التشديد يف مخسة مواضع يف البيت)الّرمل

يف ثالث حمطات متباعدة،ومعلوم أن  أما صوت الالم املشدد فجاء متواترا يف هذا البيت
أما 1الالم صوت جمهور حيدث عند ضغط اللسان على اللثة مع ترك اهلواء ميّر على جانيب اللسا

الراء فيحدث عند تردُّد اللسان بني موضعني يف الفم أعاله وأسفله وكأهنا إشارة إىل مكانيني حمببني 
كان األسفل،والسحاب (=وهو املاملكان الذي حل به احملبوب)الرمل:لدى جرير مها

(=املكان األعلى والذي غطى وأمطر املساحة اليت حل هبا احلبيب ولذلك نالحظ األسود)اجلون
حيث حضي  ،أن جريرا قد وزّع األصوات املكررة املشددة ذات التنغيم املتكرر توزيعا غري عادل

 الشطر الثاين منه أبكرب قدر وهو بذلك رجح اجلهة اليت يتواجد هبا احملبوب .

بفعله  هو التكرار الذي يصدرو :الشعري و املقطع  تكرار الصوت داخل البيت  -ب
يف كثريا هذا التكرار   ىيتجلّ .و زايف كامل البيت أو يف أحد أشطرهمتمينغما موسيقيا 

 : 2جرير مثل قوله نقائض 
 از عُ ــــــــــــ  ب  تُنر ك  ل  ـــــــش ُرود  و ُرود  ك و جه ز ُت يف اآلف اق  كل  قصيدة    

 و ي ظ ه رن  يف ِن  د  وُهن  صوادُع   ن  إىل ِنر ان  من  كان  دون ُه جُيز  

 –ِنران –جيزن فلو أتملت البيت الثاين يلفت انتباهك تكرار صوت)النون( تسع مرات)
وانتقاهلا من جنران  ،،فأفاد ذلك  سرعة حترك أشعاره(ن  هن  –ِند  –يظهرن  –ه دون–كان   –من

املاء تتلقفها األمساع  -احلوتأي –النونإىل جند وغريها من املواطن شاقة األرض كما يشق 
 3وتطرب لسماعها. و مثل هذا ندركه يف قوله: 

                                                           
 65أنظر األصوات اللغوية ص  -1
 109ص  2ديوان النقائض ج -2
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ن عاو أد ر كُت من  قد كان  قب لي  ول أ د ع      ملن  كان بعدي   يف الق ص ائ د  م ص 

( القصائد–بعدي –أدع–قد–أدركتفصوت الدال يتوزع على البيت يف مخسة مواضع ) 
ع هذه السيطرة على أزمنة ثالث سيطرة الشاعر املطلقة على قول الشعر،وقد وزّ  فذلك يؤكد

 الصيغ اليت وردت عليها هذه األصوات داخل البيت .فإذا أتملناتكرر صوت الدال تتجلىفي
تدالن على الزمن القادم  = أدع+ بعديوتدالن على الزمن املاضي، = فأدركت + قد وهي:

، صوت الدال االنفجاريلجرير  ياراختلعل فيدل الزمن اآلين.و = القصائداملستقبلي أما لفظ 
واليت واجه هبا كل من وقف يف طريقه  ،والصالبة اليت محلتها قصائده غايته إبراز استمرارية القسوة

 1''أصلح احلروف للتعبري عن معاين الشدة والفعالية املاديتني''من صوت الدالابعتبار من الشعراء، 

مجع جرير بني صويت الدال والالم يف ،ه وخوفه من عدم مالقاة احملبوب لِّ جَ و للتعبري عن وَ  
 2قوله :

فُت أن ال جت      اي  ان  م  األ   د   أن جتُ  ال  إ   رُ ه  و ال الد   ا ن  نـ  الد ر بيـ   مع  فقد  خ 

الدال  فإنّ وتوزع على البيت،و كما سبقت اإلشارة إليه  افلقد تكرر صوت الدال مشدد
ليِّؤكد خوف الشاعر وقلقه من عدم لقاء  .تكرر يف البيتالقسوة والصالبة من األصوات املعربة عن

الءات ثالثة كشفت اليأس من الوصال الذي لصلبة القاسية ا احملبوب،وقد توسط هذه األصوات
حاول الشاعر إخفاءه، فأسبغ هذا التزاوج بني احلروف متعة صوتية على البيت.ومن أمجل ما قال 

 : 3جرير يف الفخر 

ًراان  ابُن الث رى أ  أ    ص   كثر  و آل ن زار  ما أ عف  وأ   دعو ُقض اع ة  ان 

 ا ر  ز  نـ  و عز اً ُقضاعي اً وعز اً تـ    ى ص  وة احل  ر  ثـ   د ايً لهُ ع  يًدا مُ عد   
                                                           

 67ص 1998خصائص احلروف العربية ومعانيها : حسن عباس منشورات احتاد الكتاب العرب  دمشق ط/ -1
 155ص  1ديوان النقائض ج -2
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،وللهمزة نربة (أكثر –أعف  -أدعو –أان األول)  توزعت اهلمزة على شطري البيت 
شديدة، وقد جاءت يف موضع الفخر ابالنتماء إىل قضاعة القبيلة الباسلة ذات الشوكة يف احلرب، 

بذلك استمرار موسيقى مطلع  نَ مِّ ضَ فَ وللحفاظ على حّدة النربة حافظ جرير على اهلمزة مفتوحة 
البيت حىت هنايته، مث انتقل يف البيت الثاين إىل توظيف التنوين والذي استطال يف كامل البيت 

،وبذلك أبقى على الداللة مفتوحة ول حيصرها (عزًّا –ُقضاعيًّا  –عزًّا  –معدايًّ  –عديدًا )  تقريبا
 تفكر يف طبيعة هذا العز حقيقة ذلك العدد.يف معىن بعينه حىت يرتك العقول يف حرية 

و أحياان يلجأ الشاعر إىل الصوت الطويل يوظفه، ليعكس من خالله احلالة الشعورية اليت  
 :1ابملدود يتخذها وسيلة يبلغ هبا غاايته يقولجرير يستنجد  و عندهاتنتابه حينها،

ت ن بي الى ما تـ ر ى ع    ى و  ـــــيل اِل   يح  إذا ذُكرت  ليلى أُب   ر يت واج   من ه ج 

 ي اـــــــــــمن  ُعقيلة  داع ن اعلُقلُت مس  ىو  ـــــــــاِل   يب   ان  ظُ ت   أن ال  لو  ي  يل  ل  خ  

 ي اــــــــــد ان   لظن   اب   تُ ي  انـ  د   اوم   يب  ر  ق    لعل ُه  اديص و ت املُن م ع افس   اف  ق  
للحالة  يعدُّ ترمجةأشبعهما جرير ابملدود،ولعل وراء هذا االشباع  فالبيت الثاين والثالث 

الشعورية اليت تنتابه واليت ال تعدو ان تكون عبارة عن آالم وأحزان، كما أن هذا الزخم يف املدود 
ه سمع املتلقي علّ يه واالضطراب اليت يعيشها الشاعر، فهو يطيل الصوت ليُ جاء ليعرب عن حالة التّ 

األحزان. فجرير خُييل إليه أنه يسمع صوت ليلى يناديه،فيستجيب ملصدر ذلك يقامسه هذه 
الصوت فريهف مسعه وتسكن جوارحه، لكنه ال حيصل شيء من ذلك.وقد كشف تواتر املد 

و قد يتكرر الصوت أحياان يف  فالبعد املكاين حيول بينه وبني حمبوبه..ابأللف شدة أيس الشاعر
 2:أو عجزه فُيحدث حينها نغما موسيقيا مميزا مثل قول جريرحيز ضيق من البيت، يف صدره 

ًعا فـ     ام  ج خ ج خ  و ى خ  و  ج  بـ ُنو   م   ـُــــــــــــيـ ُنوهبـ  تـ  فإن  جُم اش    والُقذ 
                                                           

 154/155ص  1ديوان النقائض ج -1
 359ص  2ديوان النقائض ج -2
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يتكرر صوت اخلاء يف الشطر األخري من البيت ويف ذلك داللة على أتخر مكانة 
الفرزدق وقومه، كما يوحي الصوت ابخلسة والقذارة، فإذا علمنا أن األصوات حني يراد 
تبيان خمارجها تنطق ساكنة مسبوقة هبمزة، فكذلك صوت اخلاء مير بنفس التجربة فيصدر 

امشأزت  ااإلنسان  حني يعاف شيئا،فكأن جرير  ( وهو صوت يصدر عن خ  ئ  عندها ) 
 .  االمشئزاز نفسه من الفرزدق وقومه فراح يصدر ذلك الصوت الدال على ذلك

،هو تكرار صوت أو أكثر يف قامو من املالحظات اليت ميكن الوقوف عندها يف هذا امل 
االنتباه،وبتكثيف  نقيضة من النقائض،حىت أن هذا الصوت يدق األمساع لكثرة تردده،ويلفت إليه

واألمثلة على  .هذا الصوت أو األصوات تتحرك أواتر خفية تتالحم مع املعىن العام للنص الشعري
 : 1هاألخطل،ومنها قولونقائضه و ض جرير والفرزدق ئيف نقا ةذلك كثري 

 د  م  ول حُي   يهم  فلم حيظ  ف    از  ــــــــــــــــج  احل   أهل   قُ د  ز  الفر   ار  ز   

 د  ــــــــــــ والغ رق  ني  يع  ق  الب   ني   و بـ    يم  مك  عند  احلط  و  ت قـ  ي  ز  خ  و أ   

ان  الفرزدق ابمل     د  ه  ش  وامل   ل  اخ  د  امل   يث  ب  خ    ني   مس   و  وجد 

 سجد  امل   ق  ك تُنفى عن  حب    يز ز  الع   د  ب  ع   غرُّ ابنُ األ   ك  نفا 

 د  ـــــــته  تـ   ول    ت  ل  ل  وا ض  الُ ق  فـ    ود  ى ث ُ ق  ش  أ   ك  س  ف  نـ   ت  ه  بـ  و ش   

 ى كايُب األ ز نُد  ر  الثـ   يثُ خب    وق  رُ العُ  رُّ ش   ق  د  ز  ر  الف   قُ ر  وع   

 د ـــــلو  يُـ  ل    قُ د  ز  ر  الف   ت  فلي    ون  يُ القُ  ت  ح  ض  ف   نوارُ  ولُ تقُ  

 د  ه  ش  ت   ل   ك  ت  يـ  ول   ت  د  ه  ش   اح  م  والر    ل  ام  و  ي ح  ذ  ب   و قالت   

 و عدل  من احلُم م  األسود   ن  ـــــــــــــــــ  يت  بـ  ل  لك  الفرزدق اب   از  و ف   
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ع لكري ك  يف امل ق ع د    و أ د ن  الع الة  وأ د ن  القُدوم     ووس  

 د  ـــــــــــــبثين العنان ول جُي ه    يقط  ُع ابجلري   أ نـ ف اس اهم   

 د  ه  ش  ت   ول    ان  ع   الط   ان  د  ه  ش    ون  يُ القُ  بن  اء اي  ق  ل  بـ  ا ب  ومً وي   

( دون 17ة( والدال )مرّ 21جرير يف هذا املقطع من نقيضته صويت القاف) يكرر  
فهو هبذا التكثيف يدعم صوت الروي من جهة،و جيعل ذهن املتلقي دائم ،ساب صوت الرويتحا

دق مخس التواصل مع لفظ الفرزدق غرميه من جهة اثنية، ولعل ذلك الذي جعله يكرر اسم الفرز 
 1إليه يقول يف الفرزدق: ستمعمرات يف هذا املقطع. وا

 اداء ها أن تعص ر   اف  بش   س  و لي   رت ا ت عص  رً يـ  بـ  ى جُ ل  يـ  ت ل  ر  ك  إذا ذ   

ا ـــــــــــــللص   ل   ـــــــص   مُ ل  ــــــه  أ   ا م  ـــــــــــــــــل  ق كُ د  ز  ر  هللا  الف   ح  ب  اال قـ     الة وكرب 

 ار  ه  ط  والمسجد  هللا احلرام  املُ    وال الص فا ني   وتـ  ر   امل  ن  ب  ر  فال يق   

 راـــــــــــــــــص  ن  تـ  ه ل  ت  ي  ان  ر  ص  ن   ين  ى د  ل  ع   ا ه ً ر  رزدق د  ي الف  ط  ع  تُـ  و  ل   فإن ك   

يتكرر صوت الصاد مدغما كثريا،علما أن الصاد من احلروف الصفريية،وملا كان الصفري 
 الروحي. ئهواطيش الفرزدق وخأراده للداللة على  اجتاويف وفراغات، فإن جرير ينبعث من 

 الكلمة يف نقائض جرير :  تكرار -ت
 : لكلمةالتكراراألفقي و العمودي ل -
َخاطِّبُ مييل 

ُ
أحياان إىل تكرار مفردة بعينها عدة مرات داخل النص الشعري،على حنو  امل
فقد يكون هذا التكرار أفقيا ونعين بذلك تكرار لفظ بعينه داخل البيت الشعري  منتظم واثبت،

الواحد، وقد يكون التكرار عموداي، ونقصد به تكرار لفظ أو ألفاظ بعينها تكرار مستمرا يف مقطع 
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قرع ذهن  هو–سواء كان عموداي أو أفقيا–ة هذا النوع من التكرارغايمن النص أو يف النص كله، و 
يف الشعر مثله يف لغة الكالم يستطيع أن يغين املعىن -إنه_ أي التكرار''انتباهه،و السامع وشدّ 

ويرفعه إىل مرتبة األصالة،ذلك إن استطاع الشاعر أن يسيطر عليه سيطرة كاملة ويستخدمه يف 
ذلة اليت ميكن أن وإال فليس أيسر من أن يتحول هذا التكرار نفسه ابلشعر إىل اللفظة املبتموضعه، 

. فتكرار اللفظة ينبغي أن 1يقع فيها أولئك الشعراء الذين ينقصهم احلس اللغوي واملوهبة واألصالة''
 سهم املوسيقى واألنغام الناجتة عنها يف إنتاجها،وال جيب أن يكون جمرد ملء  يكون لغاية داللية تُ 

من التكرار قليل يف شعر النقائض.ويلجأ للصياغة العروضية املطلوبة.وهذا النمط  للفراغ،أو إمتام  
 2عادة لسببني رئيسني: إليهشعراء النقائض 

ايته التأكيد على حقيقتني رئيستني،األوىل،تتعّلق بتأكيد القوة والفخر،وتتطّلب دائًما ،غاألولف -
أو نون العظمة يف بعض األحيان،ويرتكز احلوار يف هذه  املتكلم'' أان وحنن ''استخدام ضمائر 

وإظهار استطالتها وتضخمها.والثانية،تتعلق بتأكيد السخرية واالستهزاء،ويرتكز ''األان''الة حولاحل
 هلدمه والنيل منه على حنو من األحناء.''اآلخر''احلوار فيها حول

إحداث نوع من التجانس بني العبارات من حيث الوزن الصويت أما الغاية الثانية، فتتمثل يف  -
على حنو يستوجب  (واآلخراملقابل)الشاعر املتلقي أو  قاع معني ينفعل معهوالصريف مًعا،إلحداث إي

جابة على ما يدعو إليه اخلطاب السابق ابلنسبة للسبب األول، فقد يلجأ الشاعر لتكرار كلمة اإل
 3بعينها يف بداية كل بيت، وهنا تتحول الكلمة إىل بداية صوتية جديدة.

املقطع الشعري أشكاال خمتلفة متعددة، فالذي  و أيخذ التكرار اللفظي داخل البيت أو
ني أو أكثر جيمع بينهما اشرتاك صويت تهو التكرار الذي حيدث بني لفظأريده يف هذا البحث 
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دا دث نغما موسيقيا،مولِّ سواء يف كل احلروف املكونة للفظة، أويف بعضها وهذا التشابه اللفظي حيُ 
 :1تبا أابه امثل ذلك قول جرير معالشاعر إيصاهلا إىل املتلقي.و غب إيقاعا داخليا له قيمة داللية ير 

ــــــــــي ا  فأنت  أ يب  م ا ل   ت ُكن  يل  ح اج ة    ف إ ن  ع ر ض ت  ف إ ين   ال  أ اب  لـ 

م  بعد ما  ن ان  تط ع ُن الق و  ن ااًن من قنات ك  ماضًيا   ِبي   س   نـ ز ع ت  س 

ر زاً مل ا أ جلأ ُُت  من  ورائيا  ي ص ط ليه ا ع دوُُّكم  أل  أ ُك انراً   و ح 

(يف شطري البيت نكرة وجمرورا ليؤكد سنانفجرير يوجه خطابه ألبيه يكرر فيه لفظ)
،ويدعم االستفهام اإلنكاري الذي بدأ به البيت الشعري، وقد نتج عن هذا 2استنكاره لفعل أبيه

 3التكرار الصويت نغما أشاع األسى واحلسرة اليت أحس هبا الشاعر.ويقول: 

 إذ  ال َن  اُف الص ر م  إال على وصل    لي ايل  إذ  أ هل ي وأ هُلك  جرية 

 أهل  أ بيُع هبم أهلي  بايل وال  و إذ أ ان ال م ال  ُأريُد اتب اع ُه 

داخل البيت األول، وجتاور هذا  (أهل)تأمل يف تكرار التنغيم الصادر عن لفظ إن امل
( يتبني له أن جريرا أراد هبذا التواصل النغمي الناتج عن التجاور اللفظي   أهلى وأهلكالتكرار ) 

بنّي يف عجز الشطر األول  ه فهو كماتجتسيد التقارب املوضعي،والصلة احلميمية اليت تربطه مبحبو 
 4ال صرم بينهما بل هو تواصل دائم مستمر.و يقول: 

                                                           
 157ص  1ديوان النقائض ج -1
له ، فلما استغىن عنه جاءه أبوه يف َبتّ  َخَلق يسرتده فدفعه إليه ، و قال متعجبا جاء يف األغاين أن جريرا استعار من أبيه فحال يطرقه يف إب -2

 ساخرا : اي أبت '' هذا ترد إىل عطية تعتل '' يعرض بقول الفرزدق فيه : 
 حىت ترد إىل عطية تعتل  ليس الكرام بناحليك أابهم   

 ه الذي سأله ما كان ُمتعوداً أن أيخذه منه ، فأىب ، فقال يعاتبه : و لعل هذه القصة تشبه ما حدث له يف مطلع شبابه حينما عاتب جد
 فإن عرضت أيقنت أن ال أاب ليا  و أنت أيب ما ل تكن يل حاجة   

 180و ينظر جرير حياته و شعره نعمان حممد أمني طه ص  56ص  /7ينظر األغاين ج
 143ص  1ديوان النقائض ج -3
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يب  مث  حي   امل ط   ب ح  خ ال اليا ــــــــــــــأال  حي   ر ه   ي اــــــــــــــــــفقد كان  م أ نُوًسا ف أ ص 

يل   ر ىـــــــأو ت د  إ ال  أ ن  تذك ر  ـــــــــفال عه لي اــــــــــمن ص  ثُ اًما ح و   ب  اخلي م  اب 

 اــــت  وادي  ــــــــــياء ُحي  يـــــإلينا نوى ظم أ ال  أ يـُه ا الوادي ال ذي ضم  سيلُه 

 ا ي  ال  وحن ت مجاُل احلي  حنت مج     ز يـ ُلواـــــــــــــإذا ما أراد احليُّ أن  يـ ت  

 ياــــــعا جرية  متدانــــــــــــو أمسى مجي  ُقوار  ــــــــــــــــــــفيا ليت احلي  ل يـ تـ ف  

 يا  ــــــــول  ليالـــــُف حــــــــــــوُن نصــــــــيك  يف دار  اجل ميع  كأ منا  إذ ا احليُّ 

يكرر جرير حتيته للموضع الذي كان ابألمس عامرا أبهله،وأصبح اليومقفرا موحشا.فينبعث 
حزينة حيملها فونيم )احلاء( للداللة على احلنني إىل ذلك املاضي من هذا التكرار اللفظي موسيقى 

اجلميل،وإىل ذلك احلي العامر أبهله.كما يدل هذا النغم املتكرر على حسرة الشاعر النقضاء 
ولقد كان جرير أكثر أقرانه استعماال هلذا النوع من الصيغ األسلوبية،كما يالحظ أايمه السعيدة.

ما جعل املقطع أو النص الشعري ينبعث منه نربا      و صوات يتكرر يف أن نـََفُسُه كان طويال 
 :1يرد على الفرزدق يقول جريرمسافات متقاربة ويف مدة طويلة.

ايل           يين ف اع ل موا          طُُلًقا وما ش غ ل  الُقُيون ِش   اي ض ب  قد فـ ر غ ت  ْي 

ط  باي ض ب  ع ل ي  أن ُتصيب  موامس              الل  ـــــــــي          ُكوزًا على ح ن ق  ور ه 

ُت جُم اش              ع  األو صال  ــــــــــًعا           ط ب ًخا يُزيُل جمام  ـــــــــاي ض ب  إ ين  قد ط ب خ 

ُنكُ            يـ  تُ ــــــــــاي ض ب  لـوال ح  ني ج د  ن ضايلغ رًضا ل نـ ب لي م          ــــــــــم  ما ُكنـ   ح 

يايلــــــــين            ُمت خ م ُط قط  ـــــــــــــــكاُر وإ ن  ـــــــــاي ض ب  إنـ ـُكم  الب            م  ُُياُف ص 
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 م موايلــــــــــــُم             تـ ب ع  إذا ُعد  الص مـيــــــــــم وأنتُ ـــــاي ض ب  غريُكم الص مي          

ــــــــــــــاي ض ب  إن ُكم  ل س ع             ش  ت ها األغ فالوة              ـــــــد  ح   مثل البكار  ض م م 

يعة  أ ع ور  الد ج   اي ض ب  إن هوى الُقيون أض ل ُكم                    ـال  ـــــــــــكضالل  ش 

حول دالالت اليت حتوم َضّب"،اي " ة هلذه الصيغيف استخدام جرير  االهتماموأهم ما يسرتعي     
هذه الطريقة جتمع بني  هو أنفهم يف سياق الصراع الشعري الساخر بني جرير والفرزدق.خاصة، تُ 

أطراف التجنيس الصويت ابلتكرار الذي ينطوي على السخرية والوعيد وفق هندسة صوتية خاصة، 
تساعد اإليقاع الكلي على توظيف التجنيس من انحية،وتوظيف الكلمة بتكرارها وأتكيدها يف  

 كل سياق تدخل فيه من انحية أخرى.

ار يسري وفق آلية واحدة، حيث تقوم أداة النداء " اي" بدور ولو تتبعنا األبيات، وجدان أن التكر    
مهم يف إعطاء هندسة القصيدة اإليقاعية شكاًل مميزًا، تتوافق وموقف السخرية الذي يهدف إليه 
جرير، وذلك بتأكيده على ذكر لفظ "ضب" دون أن يغرّي منه بعد أداة النداء، وتشرتك أداة النداء 

حس السخرية واالستهزاء يف القصيدة وفاعليته التدمريية،وتوجيه " اي"ولفظ "ضب" يف تفجري 
"كضالل شيعة أعور الّدجال"و"أنتم مثل قوله: سهام السخرية لآلخر،ووصفه ابلعجز والضالل

ويف املقابل،ترصد القصيدة الفعل البطويل للشاعر"األان"،"ما كنتم غرًضا لنبلي حني جّد ".تبع
صيايل" بلغة قوية،تكون الغلبة يف مفرداهتا لألصوات الفخمة  نضايل"،و"وأنين متخمط قطم خياف

دائًما من شأن"األان"حيث تظل دائًما جرير يف سياقها، وهكذا يستمر النص،وكذلك يعلي 
وهبذه اآللية يتشكل النص، حيث تتنامى األفكار من خالل  .أمنوذًجا للقوة ومصدرًا للحماية

ؤدي فيه املفردة اللغوية داللتها داخل كل بيت، مث تؤول ترابط معانيها عن طريق التكرار الذي ت
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هذه املفردات داخل النص أبسره لتتحول إىل عالمة جديدة لتصبح مدلواًل ودااًل يف الوقت 
 1نفسه.

فهو آلية من آليات الدفاع،اليت  -من الناحية السيكولوجية–ويعد هذا التكرار؛ تكرارًا هدميًّا   
ألنه يف مثل حاالت اهلدم هذه 2اليت وضعه فيها الشاعر اآلخر، عصبيتهيتجاوز هبا الشاعر حمنته و 

منادات قطعبهذا امل يفوهيتتمثل يف اختاذ خطوات إجرائية جديدة جتاه اآلخر،-عادة–يبدأ الشاعر
بـ"الضب" ذلك احليوان الذي ينتمي جلنس الزواحف،يسكن اجلحور،ويتسم بسرعة اآلخر 

إىل إحداث حتّول جذري لداللة  جرير،ويرمز يف هذا السياق إىل املراوغة واخلداع.وهنا يعمد وِّ دْ العَ 
مة النص من خالل إصراره على تكرار لفظ"ضب"،حيث يؤكد وضع"اآلخر"يف منطقة إنسانية مظل

حتجب رؤيته من انحية،وحتذر اآلخرين من االقرتاب منه من انحية أخرى،ومن مث 
حتاول"األان"/الشاعر الراهن،عزل اآلخر والعمل على احنساره يف هذه الدائرة املظلمة؛فيسعى اآلخر 
بفلسفة"التعويض"إىل فك القيود واألغالل، واخلروج من األسر آبليات دفاع مغايرة.وهكذا تتبدل 

ضاع وتتقّلب يف شعر النقائض، وكما يذهب بعض املعاصرين إىل أن " غاية آليات الدفاع هي األو 
جتنب األخطار، وال أحد يستطيع أن ينكر أهنا آليات انجحة،إذ من املشكوك فيه أاّل تستطيع 
األان التخّلي عنها عرب تطورها، ولكن من املؤكد أيًضا أن هذه اآلليات ميكن أن تصبح هي نفسها 

صدر خطر، فليس أمًرا اندرًا أن تدفع األان مثًنا ابهظًا لقاء اخلدمات اليت تقدمها له هذه م
 وقد يكون التكرار عنصرًا يستدعي مزيًدا من الدالالت وذلك مثلما جند يف قول جرير3اآلليات".

 :4رّدا على الفرزدق

 

 
                                                           

 40ص  2003صيف و خريف  62ينظر فاعلية التكرار يف بنية اخلطاب الشعري للنقائض جملة فصول العدد  - 1
 41فاعلية التكرار يف بنية اخلطاب الشعري للنقائض ) منط خاص من الوعي ابآلخر ( : الد عبد الفتاح يوسف ص  -2
 97ص  1998 1لبنان ط –بريوت  –هارولد بلوم ت/ عابد إمساعيل دار كنوز األدبية  –نظرية يف الشعر  –قلق التأثر  -3
 456وانظر الديوان ص  2/165 163ديوان النقائض ج - 4
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ــم             وحن  ُن اغ ت ص ب نا احلض رمي  بن عامر          وم رواُن من أ ن فالنا يف املقاس 

ًرا ور ه             نا حُب يـ  ارك   طـ ـُه         وحن  ُن م نـ ع نا الس يب   يوم األراق ـم  ــــــــــــــــــــوحن  ُن ت د 

قيه أُم  اجلواثـ م  ــــــي لـوحن  ُن ص د ع نا ه امة ابن ُخو             ت س   د          على ح ي ُث ت س 

ن ا اجملب ـة بـ ع             ارك  مــا        جتاه د  جريـــــــــــوحن  ُن ت د   ر املُب قي ات  الص ـالد م  ـــد 

 لصوار م  ر ق           كذلك نـ ع ص ى ابلس يوف اـــــــوحن  ُن ض ر ب نا هامـ ة ابن حُم            

ت هـى          إىل خ س ف  حم  كوم  له الض ي ُم راغ م             وحن  ُن ض ر ب نا جار بـ ي بـ ة  فانـ 

فالفرق اجلوهري بني التكرار يف هذه األبيات،واألبيات السابقة،يتمثل يف أن اإليقاع الصويت     
خر لدى الشاعر، فقد غدا الذي حيدثه تكرار الضمري"حنن" يؤكد نغمة الفخر وإيقاظ حس الف

منطلًقا إلحياءات داللية منفردة،وأصبح هذا الضمري قادرًا على الوفاء مبا -عند جرير–هذا الضمري
تصبو إليه ذات جرير من استطالة وتضّخم، ويقودان أيضا إىل رصد ازدواج داليل يرغب فيه جرير 

 وهو إزاحة نص الفرزدق السابق،وإحالل نصه حمّله.

تسلك درواًب  غريه من شعراء النقائضإىل القول أبن لغة النقائض عند جرير و  رانوهذا جي  
خاصة،تنطلق فيها غزارة مدلوالهتا اللفظية، وثراء طاقتها التوليدية، لتؤطِّّر لنفسها قالًبا ينضاف إىل 
القوالب والظواهر األخرى اليت تساعد على جتاوز النص"الرتاثي"اآلخر، وإدراك مرتبة النضج 

إىل مرحلة اإلبداع ،وعي األدبيني،وهذا ما ساعد خطاب النقائض على جتاوز مرحلة التقليدوال
واخلصوصية متعددة األطراف.ويلفت بعض املعاصرين النظر إىل أن املصطلحات اليت تتكرر داخل 

ه من اهتمام،وتتصل تلك ا ما تستحقُّ وهنَ ولُ القراء أبعادها أو يُ  رُ دِّ قَ النص هلا أتثريات"اندرًا ما يُـ 
التأثريات ابجلوانب الفكرية العامة،ألن املصطلح هو صورة مكثفة للعالقة العضوية القائمة بني 
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العقل واللغة، وتتصل أيًضا ابلظواهر املعرفية، ألن املصطلحات يف كل علم من العلوم هي مبثابة 
 .1هبا االستقطاب الفكري"  النواة املركزية اليت ميتد هبا جمال اإلشعاع املعريف ويرتسخ

فجرير يتيح لنا الفرصة للتعّرف على وسائل جديدة للتكرار،ودوره يف التجنيس واهلندسة    
الصوتية؛''حيث يقوم التكرار بوظائف داللية وأسلوبية عميقة،فباإلضافة إىل قيام التكرار بتفجري 

،فجرير بتكراره الضمري 2توكيدات''الطاقة الصوتية يف النص،جنده يستدعي مزيًدا من الدالالت وال
"حنن"يؤكد حس الفخر الذي ينطوي على دالالت متعددة،وأبرزها 

 األبيات. هذهة اليت تتضمنهايالقو املعاين إظهار"األان"أوالـ"حنن"وإضعاف"اآلخر"أمام

 :  اِلندسة الصوتية يف نقائض جرير -ث
املتلقي،واستفزاز الغرمي درك جرير أن التشكيل الصويت له أمهية قصوى يف جلب مسع أ 
فعله،فتجلت لنا يف بعض نقائضه هندسة صوتية  ال يلزمع يف هذا التشكيل ويلتزم فيه ما ،فراح ينوّ 

محملها قوايف األبيات الشعرية حيث كان يعمد إىل تبديل مواضع احلروف يف قافية البيت ليستفيد 
 صامتني يف قافية البيت عدة مرات من استثمار إمكانية اجلذر الصويت،وأحياان كان يكرر صوتني

متتالية يف النقيضة.فيأخذ ذلك التكرار شكله األفقي وكأن الشاعر يريد بذلك توسيع مساحة 
 3املوسيقى اخلتامية ليدعم رويه ويسنده.يقول جرير: 

ًرا من أُم امة حكمم    حُ ــــــــــأرب  وللمش َت  ي منُه أُم ام ة   ُه     ـــــــــــو أعطيُت ع م 

ر  صح    ر حُ ـــأ ب  ا الق لُب عن س ل م ى وقد بر ح ت  به      وما كان يل ق ى من  ُت  اض 

تبديل مواضع احلروف فاستفاد من إمكاانت اجلذر الصويت، فهو استخدم عمدجرير إىل 
الشاعر أراد ،إال أن (، فالفونيمات يف الكلمتني واحدة أبرحوأربح التوازي بني الصوتني ) 

                                                           
 126دت ( ص )  –تونس  –املصطلح النقدي : عبد السالم املسدي مؤسسات عبد الكرمي بن عبد هللا للنشر والتوزيع  -1
 126ص نفسه  .-2
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صويت يف هناية البيتني،  راء مكان الباء إلقامة تواز  الو  ،فاستبدل مكان الباء راء ،تالعب هبماال
وتقريب صدى األصوات من املتلقي لكي حيدث إيقاعا معينا،تتفاعل معه اآلذان وهتتم به. وهذه 

رير، واليت وظفها يف أشعاره ج الصوتية تربز القدرات اللغوية اخلارقة اليت كان يتمتع هبا التقليبات
 : 1.ويقولعموما،و نقائضه خاصة

 ذ وي امل حل   منهُ  ني  اش  و  ل  ظ  ل  ي  و أ غ    وىــــــــــــأ ل ذ  وأ شف ى للفؤاد  من اجل   

م اة  بـ ع ث ُت إىل السُّرى د  م و   ول لن وُم أحلى عندُه من جىن النحل     و هاج 

 ل  ــــــــــغ شاًشا وال يدنُون  رحالً إىل رح   ال وال يكون نـُُزوُل الر كب  فيها ك  

تشابه حروف  ميثله الذي ،على التوازن الصويت ةنقيضاليف هذا املقطع من  حافظ جرير
(من كل بيت، واقرتاب صوتيات كل بيت مع احملل، النحل،الرحلاللفظ يف الكلمة األخرية )

الصويت إذ ظل واحدا يف هناية األبيات مع ويف هذا حافظ الشاعر على اجلذر .سابقه أو الحقه
نتج عن توحيد اجلذر الصويت توحيد  ذا(على الرتتيب.فإامليم، النون، الراءتغيري حرف واحد هو)

إىل االختالف يف املعىن يف هناية كل يف األصوات  يف النغم املوسيقي، فإنه يف املقابل أدى التغيري
 : 2املوسيقي.ومثل ذلك يقول النغميوتذوقه بيت.وهذا يدل على عبقرية جرير اللغوية،

 ائ د  ـوحب اً حصيداً من كرمي احلص  ر ًكاــــــــــــــــايـُنـ ب  نت أعناًب وَن الً مب   

ن ا رائداً يطلُب الن د ى   د  ــــــــــــــــــد  رائـــــأاتان حبمد  هللا أمح   إذا ما بـ ع ثـ 

 دائد  ــــــفُتطل ق ُه من طول غض  احل فهل لك يف ع ان  وليس  بشاكر   

 د  ــــائ  ــــــــو إن قال إن  ُمع ت ب  غرُي ع    يعوُد وكان اخلبُث منُه ط بيعًة  
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( يف هناية كل بيت، وقد أدى ذلك إىل طبع ائديالحظ التكرار العمودي املتسلسل ل )  
هذا املقطع ابلوحدة الصوتية املتواترة،وقد زادها التأسيس امتدادا وأضاف إليها ابتعاد خمارج حريف 

الشاعر اهلمزة والدال اتساعا، كما ساهم هذا الرتديد والتواتر يف شد انتباه املتلقي،وإاثرة حفيظة 
 :  1ويقولاملقابل.

 اي  ان  ــــــــــجمنيًّا عليه وج و ما زلتُ   ي قيوُن جماشع  ـــــــــــــــن  ت  و ت خش  ـــــأ  ابمل   

 ي اـــــــــــــان  د  د  ج  غاية امل   ن  ا وال م  كرْيً   ع  ــــــــــــــــاش  جُم   اظ  ف  احل   عند   ت  ر  ا يس  م  ف   

د إ ال  أن تسوُقوا ك و از م ُكمدعُ   ــ  يان  ا ْي   نً يـ  ا وقـ  يً اق  ر  ا ع  نً يـ  وقـ     وا امل ج   اــــــــــــــــــ

 ا ي  ان  ــــــم   األ  ىن  ُتُ   ي ق ار  بذ   اع  ب  ض     م  كُ ن  أ  ــــــــــــــــــــــك    ر  ــــبيوم الزُّ ــــــــم يتُ يـ  راغ  ــــــــت   

ل  ِبس    يُتم بـ    م ــــــــــــــاركُ ج   ب  ال  و آب  ان ذ اي  ــ  يان  و  الز   ري  ب  الزُّ  د  ع  ف ُسم    ا ــــــــــــــ

 اي  ان  ن  ع   وا من  طُ وا وابس  و إذا سر كم أن ُتس حوا وجه سابق      جواد  فمدُّ 

ما أّدى يالحظ أن جريرا عمد إىل احملافظة على التوازن الصويت،عن طريق تشابه األلفاظ 
 التقليباتبل جلأ إىل بعض احلِّيل و  ،اته النغمية من الفرزدق،ول يكتف بذلكاقرتاب دقّ إىل 

"الدال"يف" دانيا" بدال من"اجليم"يف"جانيا"،والياء وامليم يف)ميانيا(واأللف وامليم وّظفالصوتية، حني 
يف)األمانيا( والزاي والواو يف"زوانيا".والعني والنون يف )عنانيا(''وهذه الطريقة مهمة جًدا يف حال 

وابإلضافة إىل ذلك،جند الشاعر يف األبيات 2نتباه السامع،''إلقاء الشعر شفاهة،ألهنا تلفت ا
السابقة يلجأ إىل جتنيس الصيغة،ويعتمد يف ذلك على تكرار ثنائيات من الكلمات تتوافق يف 
احلروف وختتلف يف املعىن " جمنًيا/ جانيا" يف البيت األول،وأحيااًن أخرى تتوافق يف احلروف واملعىن 

 البيت الرابع.مًعا "متىن/ األمانيفي 
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وهذه الصيغ ابإلضافة إىل أهنا تعمل على جذب انتباه املتلقي وإعطائه فرصة للتذوق والقياس    
الصويت والفكري، تثري انتباه الشاعر اآلخر، لذا ميكن القول أبن اهلندسة الصوتية يف قصائد 

 : 1النقيضة يقولالنقائض، لعبت دورًا مهًما يف استثارة الشاعر املنافس شعراًي.و يف نفس 

ُك الغ  ـــــو إين  ل ع فُّ الف قر  ُمش  داري انتقاليا  ض  سريع  إذا ل أر    ىن  ــــــــــــَت 

 من األرض أن تلقى أخا يل قاليا  رُق بيننا ــــــــــحييك  واخل  ـــــــــو إين ألست  

 والياـــــــــــــــــــير  ُتكرمون املأبعد جر   لهاــــــــــــــــــــــــــــو قائلة والدمع حيُدُر ُكح

 ام  وال ليا ــــــفما لك فيهم من ُمق    م لي ـــــــــــــي   مث  ُتــــــــــــــال  احلـــــــفرد   مج  

ر رُت من دون حاجيت  ت م   ر  حلاليا ــــــــــــــــفحالك  إ ين   مستم  تعر ض ُت واس 

 الياــــــــــــــــــــــلياليا أرجوأن  مالك م  مىنـــــــُل ابلــــــــــــــُأعل   غرور  ـــــــــــو إين  مل

 ي ال أاب لياــــــــــفإن ع ر ض ت  فإن ن  اجة  ـــــــــــــفأنت أ يب ما ل تكن يل ح

هندسته الصوتية املعهودة املتمثلة يف احملافظة على  يفيستمر جرير يف هذا املقطع  
وذلك بتكرار  ،ازن الصويت يف هناية البيتني األول والثاين،غايته لفت انتباه املتلقي والتأثري عليهالتو 

وقد أضفى ذلك على البيتني إيقاعا موسيقيا خاصا –أي القافية كاملة–مقطعني صوتيني )قاليا(
يا(كرره أما يف األبيات املتبقية جنده قد أبقى على مقطع واحد هو)ل.صنعته املطالع واملقاطع

ثورته ومال إىل اهلدوء وهو ما جنده  تْ بَ و كأن جريرا خَ ،واستمر معه طوال اخلمس األبيات الالحقة
فعال ألن اخلطاب يف أوله كان لوما وعتااب لعمه ويف ذلك حيتاج الشاعر إىل الغلظة والشدة، يف 

 حني حتول اخلطاب بعد ذلك إىل زوجته فكان لزاما أن هتدأ ثورته ويلني حدثه . 
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و يفنت العقول وأيخذ مبجامع القلوب هو ،لشعر العذب الذي خيلب األمساعاتوطئة:
الشعر الذي حيفل ابلصور اليت تشكل نواة القصيدة واملنتزعة من خميلة الشاعر،فالشاعر املقتدر 

ولطافة التخيل وحسن ، و دقة املعاين،املدرك خلصائص الشعر وفنونه يتسم شعره عادة جبزالة اللفظ 
ق يف ثنااي كل نفس وترتدد معاين أبياته ــره الرقيالديباجة، وهو الشاعر الذي ُتدمُغ قصائد شع

ها الظالم يف املهد ويعمُّ  دُ وأَ األشعار الفاقدة للصور البديعة تُ  أن العذبة على كل لسان . يف حني
اس ــــــــين ورمبا أســـــــي جوهر العمل الفــــــــوينشغل عنها الناس. وألجل ذلك أصبحت الصورة الفنية ه

نوا آراءهم وقدموا جهودهم فيها،وإن  ابلصورة وبيم ميأو له . ولقد اهتم النقاد منذ القداحلكم عليه 
اجلهود يف بدايتها على جانب من جوانب الصورة الفنية ونعين به اجلانب و اقتصرت تلك اآلراء 

البالغي هلا. إال أن مفهوم الصورة اتسع يف هذا العصر لتحتوي على ما هو أبعد من الوسائل 
الغية املعروفة.كما أن الدراسات املتخصصة يف الصورة وعناصرها قد تعددت وتنوعت فمن الب

،ومنها ما تقوم بتتبع عناصرها 1الدراسات اليت تشري إىل جذورها كما هو احلال عند علي البطل 
، ومن النقاد من من قصر دراساته 2البالغية عرب الرتاث وذلك الذي اهتدى إليه جابر عصفور

يف حني جند من ختصص يف 3و االستعمال االستعاري للكلمات ،على التعبري احلسي للصورة 
وغريها من الدراسات.ولعل هذا التعدد يف النظر  4دراسة الصورة البيانية عند عبد القاهر اجلرجاين 

صعوبة إجياد تعريف شامل هلا،وال تكمن هذهالصعوبة فقط يف تعدد الزوااي إىل الصورة أدى إىل 
اليت صاحبتها''فمن  نظر منها إىل الصورة فقط بل كذلك إىل تلك  األوصاف واملصطلحاتاليت يُ 

ومنهم من يصفها أبهنا فنية علما أبن  ،ومنهم من يصفها أبهنا  أدبية  ،النقاد من يصفها أبهنا شعرية
ولعل هذا التعدد يف الوصف الذي الزم الصورة  5كل هذه األوصاف تكون يف دراسة الشعر''

                                                           
 5ص 1982لبنلن / –بريوت  –الصورة يف الشعر العريب : علي البطل دار األندلس  1
 323ص   3/1992ط –القاهرة  –دار الثقافة للطباعة والنشر  –الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب : جابر عصفور  - 2
 3ص  1958/  1ط –القاهرة  –دار مصر للطباعة  –الصورة األدبية : مصطفى انصف  - 3
 2000ط  –مصر  –الصورة البالغية عند عبد القادر اجلرجاين : أمحد علي الدمهان دار العربية للنشر و التوزيع - 4
نشر  دار العلم واإلميان لل –الصورة الفنية يف قصيدة املدح بني ابن سناء امللك والبهاء زهري حتليل ونقد وموازنة  الد : عالء أمحد عبد الرحيم  - 5
 32ص 2008 /1ط-كفر الشيخ   -
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ومن قال غري  جعل بعضهم يرى أبن ''الوصول ملعىن الصورة ليس ابليسري اهلني وال السهل اللني،
  –ذلك،فقد احتجبت عنه أسرار اللغة ومجاهلااملكنون املسترت، وروحها املتجددة النامية، وليس هلا 

تلك هي أول العقبات اليت تقف يف وجه كل 1يود مانعة"حدودجامعة، وال ق –كما عند املناطقة 
من ركب حبر الصورة الفنية يريد سرب أغوارها وكشف مكنوانهتا،وألجل ذلك على كل ابحث 

صورة أن يقف عند هذه العقبات يبحث يف أسباهبا ودواعيها اليت أدت إىل اضطراب يف لودارس ل
 أن جُتمل تلك األسباب فيما يلي:  حتديد مصطلح اثبت ومستقر للصورة وصفاهتا،وميكن

ويف الفنون –ألن الصورة أمر متعلق ابألدب ومجاليات اللغة، والتطوراحلادث يف كليهما -أوال 
 2ال يلغي القدمي، بل يتعايش معه، ويسريجبانبه" –عموماً 

  - ثنيا
ُ
ر أو ظم نَ ألن للصورة دالالت خمتلفة، وترابطات متشابكة وطبيعة مرنة أتبىالتحديد الواحد امل

 3التجريدي"
ارتباط مفهوم الصورة ابإلبداع الشعري،وقد فشلتاملساعي اليت حتاول تقنينه،أو حتديده  -ثلثا 

 .4داعية املعرب عنها ابملوهبةدوماً؛خلضوعه لطبيعة متغرية تنتمي للفرديةوالذاتية وحدود الطاقة اإلب

يستعمل   imageالصورة تتعدد مفاهيمها بتعدد استعماالت املصطلح،فمصطلح صورة – رابعا
يف أكثر من جمال واحد من جماالت املعرفة اإلنسانية ويتخذ يف كل منها مفهوما خاصا ومسات 

الداللة النفسية -الداللة الذهنية-وقد حصر نعيم اليايف هذه الدالالت يف:الداللة اللغوية5حمددة''
 6الداللة البالغية أو الفنية –الداللة الرمزية –

                                                           
 5الصورة األدبية اتريخ ونقد علي علي صبح دار إحياء الكتب العربية القاهرة )دت( ص  - 1
 91الصورة الفنية يف شعر علي اجلارم ص  - 2
 19ص 1994 1الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث بشرى موسى صاحل املركز الثقايف العريب بريوت ط - 3
 19ص  فسهن- 4
 41ص 1982ط –دمشق  –مقدمة لدراسة الصورة الفنية : نعيم اليايف منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  -5
 41ينظر مقدمة لدراسةالصورة الفنية  ص   -6
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إال أن بعض تلك ،و لقد حاول الكثري من الباحثيننقل مفهوم الصورة عن املناهج الغربية
حاول بعضهم تطبيقتلك النظرة قسرًا على احملوالت جاءت يف  عبارات فضفاضة غري منطقية، و 

ليقوِّهلا ما ل تقله،وما الحتتمله.و ال أظن أن هذا -أي النصوص -النصوص العربية، الواي أعناقها
وتلك التوجهات اليت اعُتمدت يف دراستها  ،و ذلك التنوع يف مفاهيمها،التعدد يف وصف الصورة 

يف كنه وخبااي هذا املصطلح احملبب املراوغ الذي وكف النقاد عن البحث ،ط اهلمم يتعمل على تثب
 1"يعين كل شيء لكاللناس". –كما يقول فريدمان  –أصبح

تعد الصورة عنصرا بنائيا فاعال يف لغة أنواع الصورة الفنية يف نقائض جرير : -1
وهي تشكيلة مجالية ينسجها خيال الشاعر املبدع من معطيات ذاتية وموضوعية ،الشعر

اللغة وإمكاانهتا يف الداللة واجملاز واحلقيقة والرتكيب والرمز واإلحياء مستغال طاقات ،
وغريها من وسائل األداء الفين،فتثري إحساسا خاصا لدى املتلقي، ال من حيث نقل 

لية للشاعر فحسب، بل تنقل التداخل الوثيق بني الشكل الفين ااالستجابة االنفع
ن التناسق الدينامي، أو التوافق اجلديل واملضمون الفكري حىت تظهر الصورة''كنوع م

وأتيت فاعلية الصورة يف بنية القصيدة من أهنا تعمل على توليد .2بني املعىن والرمز '' 
املعاين وجتسيم اخلواطر النفسية وتقريب البعيد وأتليف الغريب،''لذا ليست الصورة 

رية الكامنة يف ُحَلى زائفة،بل إهنا جوهر فن الشعر،فهي اليت حترر الطاقة الشع
 3العال.فبنية املعىن يف الشعر تتولد من صوره'' 

وقد متيز هذا ،الفين وإبداعه جريرنقائض على قدر كبري من جهد لقد استحوذ شعر ال 
ابهتمام النقاد قدميا وحديثا،إال أن النزعة اللغوية  جعله حيضىبقيمة فنية وأدبية اللون الشعري 

صورها  يفالفنية والغوص   النقائضىَن عن استنطاق بُـ -إالاندرا–قادوشرح املضامني صرف هؤالء الن
وتشخيص أمناطها ،على حتليل تلك الصور هذا اجلزء من البحثالشعرية،وعلى هذا األساس قام 
                                                           

 105ص 1/198النشر الرايض طينظر الصورة الفنية يف النقد الشعري  دراسة يف النظرية والتطبيق : عبد القادر الرابعي دار العلم للطباعة و  -1
 262ص  1984اخليال مفهوماته ووظائفه : الد عاطف جودت نصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب ط  - 2
 356ص 1987/ 3ط –دار الشؤون الثقافية  –النظرية البنائية يف النقد األديب : د صاحل فضل  - 3
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وحتديد وسائلها يف التشكيل والرؤية عن طريق حماورة النصوص الشعرية عرب صيغها اللغوية 
جرير ميكنه متييز عدة أقسام للصورة،إال أنين وقفت يف هذا  والدارس لنقائضالفنية. اكيبهاوتر 

 البحث عند الصورة البيانية ابعتبارها النموذج الغالب على نقائض الشاعر .

 :الصورة البيانية  -أ
ونعين هبا الصورة اليت اعُتمد يف بنائها على التشبيه واالستعارة والكناية واجملاز، وهذا النوع 

النقاد القدماء إال أن احملدثني حتدثوا عنه وقسموه إىل'' الصورة من الصور وقف عنده 
يف حني أطلق آخرون الصورة اجملازية  1.التشبيهية، والصورة االستعارية والصورة الكنائية

،ومن احملدثني من أضاف الصورة البديعية إىل الصورة 2على مجيع أنواع الصورة البيانية 
قاع من هيئة م صويت وإيقاع خاص، وملا يشكله اجلرس واإلالبيانية ملا متتاز به من انسجا

.ونظرا لكثرة الصور يف نقائض جرير وتنوعها، اضطررت إىل انتقاء بعضها تصويرية
كناية (،وملا كانت النقائض مزجيا بني جمموعة –استعارة –حبسب كل لون بياين ) تشبيه 

ص صور من كل ( عملت على استخال3-من األغراض الشعرية،)هجاء وفخر وغزل
 غرض وشرحها . 
 التشبيه يف نقائض جرير: 

يعدُّ منأكثر الوسائل البيانية استعماال يف نقائض جرير. وقد اعتربه البالغيون من أبرز وسائل 
التصوير الفين إذ ''فيه تتكامل الصورة، وتتدافع املشاهد، والقدر اجلامع لنظرة البالغيني إىل 

صورة البالغية للشكل،واستقراء داللتها احلسية، وذلك عن طريق التشبيه هو التفنن إببراز ال
تسخري قدرة التشبيه اخلارقة يف تشكيل اللون بظالل مبتكرة،وأزايء متنوعة ل تقع حبس قبل 
التشبيه، ول جتر هبا العادة وال تعرف بداهة إال بلحاظ جمموعة العالقات الفنية يف التشبيه، وعند 

                                                           
 75/113/131/161ينظر مجاليات األسلوب فايز الداية ص  -1
 337ينظر الصورة البالغية  عند عبد القاهر اجلرجاين : أمحد علي الدمهان ص   2
 الغزل والنسيب طبع أغلب مقدمات نقائض جرير عكس خصومه  - 3
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تبدو حمسوسة متعارفة ذات قوة وصفية متميزة، وهنا تكمن القدرة ضم بعضها للبعض اآلخر 
 . 1اإلبداعية للتشبيه يف تكييف الصورة ''

 و كما سبقت اإلشارة إليه فإن التشبيه طغى على التصوير يف نقائض جرير فهو
يف نقائضه خدمة للمعاين اليت يتحدث فيها. فلم خترج  -وّظف فن التشبيه_ وفنون البالغة عامة

معانيه عن الصورة التقليدية للصورة البيانية فهو اختار من التعابري ما يتناسب واملعاين اليت أراد 
ال سيما وأنه كان  التعبري عنها، فرسم صورا ذهنية مجيلة ملعانيه، غايته يف ذلك التأثري يف املتلقي

خياطب بنقائضه مجهورا ذّواقا يتطلع إىل جديد الصورة، وجديد الرتكيب األسلويب. وكذلك حماولة 
منه إبراز مقدرته الشعرية، وإظهار جانب التفوق وحتقيق اإلبداع يف الشعر.و من الصور اهلجائية 

 : 2اليت اختذت من التشبيه وسيلة للتشكيل قول جرير 

 مسد يـُن از ُع لصــــــاف ُجــــــــــــُرور ا   ر د  الك ُعوب  كأن ُه و أجرُّ ُمط 

م  ل ق ني   ُصُقور ا   وكأن تغلبا يوم الُقوا خيلنا   ُن ذي ُحس  راب   خ 

فجرير يشبه يف البيت األول رماح قومه الطاعنة اليت تبقى وقتا طويال يف جسم األعداء حببال 
ا وترك آاثرها على مر الزمان،وينتقل يف بيته الثاين إىل تشبيه فرار بين الآلابر البعيدة القعر يف طوهل

تغلب من ساحة املعركة ابحلبارى وهم يهربون من أبس الصقور،أو أيوون إىل جحورهم خوفا من 
ومن مجيل ما قيل يف التشبيه  انقضاض الصقور عليهم، وذلك ألهنم ال يقدرون على املواجهة، 

 3األخطل:  قول جرير يف رّده على

ُل املُف ت ُل   س ر ى حن  و ُكم  لي ل  ك أ ن  ُِنُوم ُه    قـ ن اد يل  ف يه ن  الذُّاب 

                                                           
 64ص  1986ط  –بغداد  –دار الشؤون الثقافية العامة  –د حممد حسني علي الصغري  –رؤية بالغية معاصرة  –أصول البيان العريب  - 1
املكتبة  –وان نقائض جرير واألخطل : أتليف الشاعر أبو متام  عين بطبعها والتعليق على حواشيها األب أنطوان صاحلاين اليسوعي دي -2

  15ص  1922الكاثوليكية لألابء الياسوعيني / 
 366وانظر الديوان ص  67نقائض جرير واألخطل : أليب متام ص  - 3
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لقد ُوهب جرير حّسا لفظيا، و ُوهب مع هذا احلس اللفظي خياال واسعا، يتجلى ذلك  
ابلليل ألنه من خالل هذا الصورة التشبيهية اليت محملها هذا البيت. فهو يشبه كثرة جيش قومه 

حجب الرؤية عن اآلخر كما حيجب الليل الرؤية بظالمه، وشبه ملعان سيوف اجلند ابلنجوم 
فجرير قد مجع بني عني انقدة''تقع على وجوه النقص من –أي الفتيل –والقناديل املشتعلة الذابل

و يتجلى 1''أول نظرة، وهتتدي إىل مواضع السخرية، اهتداء املغنطيس إىل دقائق احلديد املنتشرة
ذلك خاصة يف صوره الساخرة، اليت مجعت بني خيال خصب وذكاء  نّفاذ ميّد الشاعر ابلصور 

 : 2الغريبة اليت تشد إليها األنظار مثل قوله

ان بيت  ضب ة  يف مع د        كبيت  الضب   ليس بذ ي س و ار ي وج د 

ل بيتهم ملتصقا ابألرض ال ترفعه فجرير عمد إىل هذا التشبيه املكاين للتنكيل خبصومه، فهو جع
سواري وال دعائم،كبيت الضب الذي هو عبارة عن نفق حمفور يف األرض ال يُرى له ظلٌّ ولعل 

لواسع الذي مييزه عن ابقي مثل هذا التشبيه ينمُّ على دقة مالحظة الشاعر، وخياله اخلصب ا
مشّبها إايهم ببغل أثقل املتاع كاهله يف و يصور جرير تباطؤ جماشع يف نصرة الزبري بن العوام . أقرانه

 : 3املشي.يقول

ًعا   ر  وق يل  إ ن  جُم اش  ع  ض ي اطر  ُعزالن     قتـ ُلوا الزُّبـ يـ   ش ه ُدوا جب م 

ت ف خ  الو ر يد  كـــــــــــــــأ ن ُه   رجـــــــان    من كل   ُمنـ   بـ غ ل  تـ ق اعس فوقُه خ 

                                                           
 194دت / د ط (ص )   –بريوت  –دار النهضة العربية  –الد حممد حممد حسني اهلجاء واهلجاؤون يف صدر اإلسالم : 1
 216ص  1ديوان النقائض ج -2
 264ص  2جديوان النقائض  - 3
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َباع اخلائنة اليت التبادر لنصرة املظلوم بقدر مبادرهتا إىل كما يصور الفرزدق وقومه ابلضِّّ 
الفرار إىل جحورها خوفا من بطش األعداء،أو إيهام اآلخر أبهنا ل تكن على علم مبا جيري 

 1لزبري:ويقول

ب اُع مغارات  يبادرن  أجُعر ا    تراغ يتُم يوم  الزُّبري كأنكم    ض 

 : 2من قبيح الصور يف املعىن ذاته قولهو 

 بعد الزُّبري كحائض ل تغسل    ال ت ذ ُكُروا ُحلل  املُُلوك  ف إن ُكم   

 : 3و يقول 

ق اف  إ ذ ا د م ُروا كانت  بُنو تغ لب  ال ي عُل جدُُّهُم   ل ك ني  ب ذ ي األ ح   كاملُه 

ـــــب  الق ـــــ ُصب ت  عليهم  ع قيم  ما تُناظ ُرُهم    ـــُتم  ابحل ص   ـــــــــد رُ حىت أ ص اهب 

فالصورة اليت أضفاها جرير على بين تغلب صورة تشبيهية إذ شبه قوم األخطل بذي  
و يف  ع اد  إ ذ  أ ر س ل ن ا ع ل ي ه ُم  ﴿األحقاف وهم قوم أهلكهم هللا لكفرهم، فالشاعر أتثر بقوله تعاىل: 

ويهجو جرير سراقة  .4﴾42م ا ت دُر من شيئ أ ت ت  ع ل ي ه  إال ج علتُه كالر ميم   41الريح  الع ق يم     
 : 5البارقي بقوله 

ــــــح    ص  ــ ارق ي ف إ نـ ــــــــــــــُه مغـــــــــ  اي آل ابرق لو تقد م  ان   ــــــروُر للبــــــــ

 و العجُل يعكُف حولُه وُيوُر   كالسامري غداة  ض ل  بقومه  

                                                           
 159ص  1وانظر ديوان النقائض ج 188الديوان ص  -1
 195ص  1ديوان النقائض ج -2
 200الديوان ص  - 3
 41/42سورة الذارايت آية  - 4
 323الديوان ص  - 5
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فجرير يعتمد التشبيه يف تصويره لسراقة البارقي،فيبدو املهجو كالسامري الذي كان سببا يف 
ضالل قوم موسى، ويعمد جرير إىل استخدام حرف الكاف يف رسم صورته.و لقد اعتمد جرير يف 

يف رسم صوره التشبيهية على لغة يف غاية القوة واملتانة واجلزالة، إذ اختار ألفاظا ذات بنية صارمة 
يف  –أصواهتا وصفاهتا وخمارجها، واعتمد على املسميات احليوانية و الدواب واملهن املنبوذة 

ومسميات القبح والرذيلة، وحشد مفردات املكروهات يف الدين وعرف اجملتمع والقبيلة  –عهده
وكانت الصناعة هاته من –أي حداد–والنسب وما شاكلها ومن ذلك وصف الفرزدق أبنه قني

 : 1ت املنبوذة يف ذلك العصر قولهالصناعا

ث له   ُ وابن الق ني   ال  قـ ني   م  ل  األ د اه م    ُهو  الق ني  ي أو جل  د   ل ط ف ح  امل س اح 

إذا كان ذلك تصوير اخلصم يف نقائض جرير،والذي اعتمد فيه على التشبيه مستغال معان 
اعتمدها  -أي التشبه –وسيلة نفسهاوتراكيب تقلل من شأن الغرمي وتظهره مبظهر الضعيف.فإن ال

يف الفخر بنفسه،إال أن دهاء جرير ومعرفته لقيمة الرتكيب اللغوي يف رسم الصورة،جعله يتخلى 
أحياان عن أدوات التشبيه حني يرسم صورة ذاتية لنفسه فيخرج إلينا بصورة تشبيهية بليغة توحي 

 :2قوله للسامع أن املشبه واملشبه به شيئ واحد مثل

 ه  لُ ئ  ان   ت  ن  أ   ل  ه   ني   الق   اي بن   ك  ي  ف  ك  ب     س  م  ت  ال  ف   ك  ي  نـ  يـ  ع   ور  ى نُ ش  ع  يُـ  رُ د   الب  ان  أ  

 ه  لُ او  ط  ئاً يُ شي   ر  ه  الد   ل  ث   ب   ين  ئ  ج  ف     د  ال  خ   رُ ه  والد   ت  و   امل  ين  ف  يُـ  رُ ه   الد  ان  أ  

 :3و قوله 

ئ ه   طُه األ بص ارُ و   فأان الن هاُر عال  علي ك  ب ض و   الل ي ُل يقب ُض بس 

 
                                                           

 459الديوان ص  -1
 388الديوان ص  - 2
 159ص  1ديوان النقائض ج - 3
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 :1قوله : 

 فليس ِلارب مين ِناء   أان املوت الذي آيت عليكم 

 2و قوله: 

ر زًا ل م ا أ جل  ا ُُت  من و ر ائيا  أل أ ُك انراً يصط ليها عُدوُّكم     و ح 

 : 3و قوله 

 على رغم األُنُوف  الراغمات   أان البازي املطلُّ على مُنري  

يت   ــــــــــــــتات    إذا مس  ع ت  مُنري  مد  صو  تـ ُهُم نساًء منص  بـ   ح س 

 : 4وقوله 

 ُأُتُت من السماء ِلا انصــــــبااب   أان البازي املُد لُّ على منري  

 أ ص اب  القلب  أو هتك احلجااب  إذا علقت خم الُبُه بقــــرن  

 يبعث يف النفس اإلبداع واالفتخار ابلذات إن هذا األسلوب مبا يتضمنه من صور وتعابري
من خالل اختيار صيغة للتعامل مع هذه)األان( وحماولة جتديد القول فيها.ولقد دفعت هذه الصيغة 
ابلشاعر  إىل ترمجة عواطفه ومشاعره وأحاسيسه يف صور وألفاظ موحية . فهو البدر حينا والنهار 

فاق،ويف أحايني أخرى يكون موات أو ابزا ينشر الرعب أحياان  تنبعث منه األضواء وُتشرق به اآل
واخلوف،أو انرا حترق كل من حاول االقرتاب منها.وتلك دوال معربة عن طبيعة احلياة وعن منطق 
القوة والعصبية الذي كان سائدا يف عصره.فلقد تداول شعراء النقائض على مثل هذه الصيغ يف 

                                                           
 14الديوان :ص  - 1
 157ص  1ديوان النقائض ج -2
 69الديوان ص  - 3
 61الديوان ص  -4



 ملستوى التصويري يف نقائض جريراالفصل الثاين                                                              

79 

 

ثال حرص على جمموعة من الصفات متثلت يف صور تعابريهم وهجومهم على اآلخر،فالفرزدق م
 :1وتعابري موحية منها قوله مفتخرا ومتحداي

 و يف الق ط ران للج ر َب  شفاُء   أان الق ط ر ان والشُّع ر اء ج ر َب  

 : 2و قوله 

ئ ُله    فهل أح د  اي بن املُر اغة ه ار ب    من امل و ت  إن  املوت  البد ان 

 فانظــــــر كيــــــــــــف أ نت ُمــــــــح او لُه   ف إ ين   أ ان  املوُت الذ ي ُهو  ذ اه ب  

و تتصاعد صورة األان عند الفرزدق حينما يشعر مبسؤولية االنتماء للقبيلة، فيعمل على 
 : 3تضخيم صورهتا أمام جرير يقول

 إذ ا غرب  تـ ف ر  أ دْيُه ا  ُُت ام ي أ ان  ابُن ُتيم  واملُح ام ي الذ ي ب ه  

.و مما جاء يف نقائض األخطل يرد على 4ومثل هذه الصيغ كثرية يف ديوان الفرزدق 
 : 5الفرزدق وجرير يف جملس عند عبد امللك بن مروان قوله

لـــــــــــــ ة  فإين   أان الط اعون ليس له دواءُ   فإن ت ُك ُزق  ز ام 

مبقدمات يقف فيها على األطالل والربع،يستفهم؟أو يسلم  و ملا كان جرير يقدم لنقائضه
او يدعو او يعاتب أو...فإن الصورة التشبيهية تتغري معانيها،وترقُّ ألفاظها فتظهر املرأة عندها يف 
ثوب خمالف ملا كانت عليه وجرير يف حالة ثورة وهجوم على اخلصوم ونسائهم . فاملرأة يف 

ب ونسب،تقوم اخليل على حراستها ومحايتها،وهي متمّنعة مقدمات جرير غنية شريفة ذات حس
                                                           

 212ص  4/1986ط -بريوت –دار النهضة العربية  –أنظر اتريخ النقد األديب عند العرب : عبد العزيز عتيق  -1
 46ص  2ج ديوان النقائض -2
 269الديوان ص  - 3
  326، 171،219،269،313، 50،117 ص/ ص 2. ومج 30،53،229،302،308،329ص/ص 1ج ينظر ديوان الفرزدق م -4
 212اتريخ النقد األديب عند العرب ص  -5
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عفيفة، ويف مقدماته يبّث أشواقه وهواه ولواعج قلبه يف عفة وطهارة.كما يكثر من ذكر األماكن 
 -يف مقدمة نقيضته اليت يرد فيها على غّسان بن هذيل –اليت هلا داللة على احلنني والشوق.يقول

 : 1مظهرا شوقه وحنينه 

ل الُرســــــوم الــــــــــــــد وارس    ـــ ــــــــابس   أ ال  حـــــي   أط ال   و آر ي  أ مهار  وم وقد  قــــ

 أخ ا الي أ س  أو راج  قليال كآيس   .. وأ ص ب ح ت  م ن  ه ن د  على قـُر ب  د ار ه ا  

رها منه،إال أن رؤيتها فالشاعر يظهر حنينه وشوقه للقاء احملبوبة،فعلى الرغم من قرب دا
 2يقول يف رده على البعيث اجملاشعي: و مستحيلة،كاستحالة اآليس من عودة احليض واخلصب.

 و هم  ب ســــــــــلم انـ ني   أن يـ ت كل ـــــــــــــــــــــم ا   ملن طل ل  ه اج  الُفؤ اُد املُتـ ي م ا  

تـ ع ج م ت  أن ت ك ل م ا .. ك أ ن  ُرُسوم  الد ار  ر يُش مح ام ة     حم  اه ا الب لى فاس 

يقف جرير عند رسوم يذكر احملبوب،ويظهر حتوُّرها كأهنا ريش محام اختلف لوهنا بسبب ما  
أصاهبا من تغري وحتول.و من صور التشبيه اليت تصدرت مقدمات نقائض جرير قوله يرد على 

 3الفرزدق: 

يـ ــــار كأ نـ ه ا ل ُُت ل ــــــــــــــل      بني الك ن اس  وبني  ط ل ح  األ ع ز ل    مل ن  الد 

ع    ة  جمهــــــل    .. ولقد ذ ك ر ُتك  وامل طيُّ خو اض  ـــــال  أ نـ ُهــــــن  ق طا فـ   و ك 

ق ي ــــــن  ابألدمى ف ـــــر اخ  تـ ُنوفــ ــــــــــة     زُُغًبا ح واجبهن  مُح ر  احلواصل    ُيس 

 

                                                           
 32ص  1ديوان النقائض ج - 1
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فجرير يظهر خضوعه واستسالمه وهو يذكر احملبوب كأنه قطا فالة يبادر إىل فراخه  
 : 1و يقول يف مقدمة نقيضته اليت يرثي فيها زوجه ) أم حزرة(  ويردُّ فيها على الفرزدقابملاء.

ب ـــــــــــر ة     و ذو الت م ائ م  من بـ ن ي ك صغ اُر  و ِل ت  قليب إذ  ع ل ت ــــــين  ك 

ر ي ًة    ع ص ُب النُُّجوم  كأنـ ُهن  صــــــو ارُ  أ ر ع ى النُُّجوم  وقد مض ت  غ و 

يتجسد مدى حزن الشاعر من خالل خماطبته املرثية)زوجته( كأهنا مازلت على قيد احلياة،  
على أوالدها الصغار )ذو التمائم( الذين  ويتعمق هذا احلزن ويتبني عِّظمه حني يشري إىل أثر موهتا

مازالوا يف أمسِّّ احلاجة إليها،وال شك أن هذه الصورة تثري الشفقة يف نفس املتلقي، أما حال جرير 
فليس أبفضل من حال أوالده،فهو ل تعد تعرف جفونه للنوم مذاقا بسبب حزنه،ويتبني ذلك من 

بها وهي أتخذه حنو الغروب والسقوط كأهنا قطيع من خالل الصورة التشبيهية للنجوم اليت ظّل يراق
 : 2بقر الوحش.ويقول يف هجاء عياش بن الزبرقان والفرزدق

ــــــز  وتـ ـ إذا م ا  ت ه  ــــت  ل  تـ نـ  د  من خ ي ل  و ج   ـأ و د ت      م ش  ع ل   3كما أان   غرُي ُمنـ 

ل ة  الدُّج ى    اخلُزامى يف  دماث  وُمس ي ل  و ريُح   ِلا مثُل لون  الورد  يف ل يـ 

يقف الشاعر عند هيئة احملبوبة فهي ُمَتَأوَِّدٌة يف مشيتها متثاقلة من مسنتها ونعيمها كمشي 
،فهو ميشي ويتقي ال يطأ على قدميه وطء شديدا خيشى أثر احلصى، -حاف–فرس يسري وهو َوج  

مفردة ) أآند ( اليت تشتمل ولعل تكرار حرف التاء مخس مرات يف صدر البيت األول فضال عن 
على حرف املد، يعطينا احلق يف هذا التصور عن مشية متثاقلة، وينتقل الشاعر إىل صورة تشبيهيه 
اثنية يقف فيها عند وجه احملبوب، فيشبهه ابلبدر املضيء الذي يشع وسط الظالم الدامس، 

                                                           
 الصوار : بقر الوحش  – 233ص  2ديوان النقائض ) نقائض جرير والفرزدق ( ج - 1
 122/123ص  2وانظر ديوان النقائض ج 367/368الديوان ص  - 2
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ت هبا مقدماته يف نقائضه مجيل صوره التشبيهية اليت حفلو من تنبعث منه روائح زكيه انعمة. 
 : قوله

 ام  م  غ   ون  تُ بـ ر د  ُتد ر من مُ   هُ ن  أ  على أ غ ر   ك   اك  و  ي الس   ر  جت     

، واملشبه به مقيد بقيدين قيد الوصف موصوففالصورة تشبيهية مفردة املشبه فيها مفرد  
حشوا كما يبدو بل  وهو الوضوح والبياض، وقيد املكان وهو الغمام، وقيد املكان يف الصورة ليس

ابلربد الشديدة البياض البارزة  لسمراءه بياض األسنان يف لثاهتا اإن جريرا جاء به ألنه يريد أن يشبِّّ 
 :1القيسئ أمر صورة بياض األسنان سبق أن وقف عندها الشعراء قدميا مثل قول يف الغيم . و 

 ل  ع  أثـ   غريُ  ب  ن  ش  أ   ااي  ن  الثـ   ثي  ق  ن    ر  و  نـ  مُ  وان  حُ ق  األُ  ل  ث  كم    ر  غ  ثُـ ب  

تلك إذًا الصورة التشبيهية اليت وظفها جرير يف نقائضه،واليت اعتمد فيها على معان 
متناقضة، فحني تصويره خلصمه حيشد الكثري من املعاين واملسميات احليوانية والدواب واملهن 

لدين وعرف ومسميات القبح والرذيلة، وحشد مفردات املكروهات يف ا –يف عهده  –املنبوذة 
اجملتمع والقبيلة والنسب وما شاكلها.أما حني عكسه لعني الكامريا أو آلة التصوير ألخذ صورة 

(، فإن املعاين ختتلف وينتقل بنا من ذلك اهلجاء الالذع،إىل الفخر ابلذات Selfie-ذاتية)السيلفي
 ) األان والنحن ( وتلك ميزة اشرتك فيها مجيع شعراء النقائض. 

 أيخذ التشبيه يف نقائض جرير أشكاال متعددةتوظيف أدوات التشبيه :  -
تبعا لتعدد أدوات التشبيه، فالشاعر استغل كل أدوات التشبيه املعروفة)كأن والكاف ومثل وغريها  

لكن االهتمام هبذه األدوات يف النقائض جاء بنسب متفاوتة.واملتصفح لنقائض جرير يبدو له 
الشاعر على أداة التشبيه )كأن(، فغّلبها على غريها.''و تنماز هذه األداة للوهلة األوىل إحلاح 

                                                           
 .113ص  5/4200بريوت ط –دار الكتب العلمية  –ديوان امرئ القيس  : شرح وضبط مصطفى عبد الشايف  - 1



 ملستوى التصويري يف نقائض جريراالفصل الثاين                                                              

83 

 

،وهذه 1بطابعها التوكيدي كما أهنا تلغي احلواجز بني احلدود املتشاهبة وتبقي عليها متالصقة''
 : 2السمات التعبريية من شأهنا أن تضمن للصورة قدرا أكرب من االنفعال الداخلي،مثل قوله

ثُّ على الز  انء  قـُُرود ا  ز د ُق اي  نـُو اُر ك أ ن ُه أ م س ى الف ر      ق ر د  حي 

فمن خالل الشاهد يتضح أن األداة)كأن( حازت امكاانت كبرية ومهمة يف حتريك اخليال  
اليت رمسها جرير للفرزدق من فسق  -القبيحة–لتشكيل عناصر الصورة.فاألداة يف هذه الصورة 

وفجور بتشبيهه ابلقرد الذي ساعد على ارتكاب معصية الزان،تساعد املتلقي على إعمال خياله 
وإدراك املشهد التشبيهي بكل تفصيالتة وجزئياته.كما يالحظ يف صور جرير اهلجائية اعتماده 

فجرير ال يفتأ يذكر الفرزدق ابمسه الصريح على اسم العلم وتوظيفه يف إبراز الصور التشبيهية، 
ويلحق به أحياان أمساء أخرى تؤكد وتقوي هذه الصورة، فقد ذكر يف البيت السابق اسم ) النوار ( 

ليثري حفيظتها ألن الزان خيانة للمرأة فضال عن كونه حرام وخمالفة دينية.و يقول –زوج الفرزدق –
 : 3مستعمال نفس األداة  يف نقضه الفرزدق 

ًيا     بكاف  يف منازِل  ا والم    كأن  أخ ا اليـ ُهود  ُُيطُّ و ح 

فاألداة )كأن(اليت استعملها جرير وضحت املعىن، ورمست صورة للمتلقي يف تشبيه الفرزدق بـــأخ 
 اليهود وأنه غري عفيف، فهو بذلك يضفي صورة جديدة يتفاعل معها السامع. 

يف نفسية املتلقي ابعتبارها حرف مشبه ابلفعل يفيد إىل و أداة التوكيد )كأن(هلا أثرها  
جانب التوكيد التشبيه والظن والتقريب، وهي بذلك ختاطب الذهن مثل خماطبتها احلواس ولعل 

                                                           
 165ص  1980/  1األردن ط –جامعة الريموك  –الصورة الفنية يف شعر أيب متام  الد عبد القادر الرابعي  - 1
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اعتماد جرير على هذه األداة يف تصوير بين طهية، هو الذي دفع هبم إىل الكف عن التعرض له 
 : 1اهلجاء فلم حيفلوا بقويل حىت قلت يف قصيدة الرّاعي وهجائه فهو يقول:''هجوت بين طهية أنواع

ج ار ة  خارئ  يـــــــــــــــر م ي كالاب    كأن  ب ين  طُهي ة  رهُط س ل م ى    ح 

ن  منــــــــُه   نـ و  ــــــد  ـــــو اد ُه فـ  ـــــــــن  أخط أ  أو أ ص ــــــــااب    ر أيــــن س   فري ميه 

 2الذوا يب ''فجزعوا حينئذ و 

يبدو أن استعمال األداة كان لتقريب الصورة من املتلقي، وقد دعمها الشاعر مبفردات 
و لعل سبب فحش كانت فاعلة أكثر من غريها ما جعل بين طهية يكفُّون عن هجاء جرير.

تغليب جرير لألداة)كأن(يف تشبيهاته يرجع إىل ميوالته وخياراته البالغية،فهو وّظف الصورة يف 
شعاره خدمة للمعاين اليت يبحث فيها، فهو اختار من التعابري ما يتناسب واملعاين اليت أراد التعبري أ

عنها، فرسم صورا ذهنية مجيلة ملعانيه.وغايته يف ذلك التأثري يف املتلقي ابعتباره احلكم بينه وبني 
الفرزدق –خصومه.كما ال جيب أن نغفل أمرا آخر هو أن جريرا وغريه من شعراء النقائض

كانوا خياطبون أبشعارهم خلفاء بين أمية،وابلتايل كان لزاما عليهم اختيار اللون –واألخطل خاصة
البياين املناسب،واألداة األنسب يف رسم الصورة.و ذلك لنيل إعجاب اخلليفة،حىت حيضى الشاعر 

الشعرية، وإظهار  ابلقرب منه والنيل من عطاايه.ويضاف إىل هذا رغبة الشعراء يف إبراز مقدراهتم
جانب التفوق.وحتقيق اإلبداع يف نظم الشعر. وال يعين هذا أن جريرا غفل عن ابقي األدوات 
التشبيهية،بل وظفها يف شعره إال أن توظيفها كان أقل تواترا من األداة )كأن(. يقول مناقضا 

 :3الفرزدق، ويرد عليه 
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 حبق  ك  تـُن فى عن املسجد   ن فاك  األ غرُّ ابن عبد العزيــــــــــــز   

 فقالوا ض ل ل ت  ول  ِت ت ـــــــــــد    و شبـ ه ت  نف س ك  أ شقى ثود   

لوا حني  حل  العذاب   ــــــــــــد   و قد أج   ع   ثالث ليال  إىل امل و 

فجرير استخدم الفعل )شبهت( يف تشبيه الفرزدق بقوم مثود.إذ ُأجلوا ثالثة أايم حىت أاتهم 
ُذوب  ﴿1العذاب قال تعاىل م  ذلك  وعد  غرُي م ك  ت عوا يف دارُكم ثالثة  أاي  ، وكذلك ﴾فع ق ُرها فق ال  ُت 

الفرزدق أّجله اخلليفة عمر بن عبد العزيز ثالثة أايم ؛ ليخرج من املدينة فكأنه خبروجه منها قد 
 هلك، أو أنه سيالقي العذاب عند مفارقتها.

 2و يف هجائه سراقة البارقي يقول: 

 للب ـــــــــــــارق ي، فإنـ ــــــُه مغــــــــــــــــروُر   اي آل ابرق  لو  تق د م انصح  

م ه   ُورُ   كالس امري غداة  ض ل  ب ق و  ُل يُع ك ُف ح ول ُه وُي   و العج 

)عليه  فالشاعر يشبه سراقة ابلسامري الذي كان سببا يف ضالل قوم موسى
السالم(،ويعمد جرير إىل توظيف حرف التشبيه الكاف.فسراقة يشبه السامري يف التيه والضالل 

 :3وعدم االهتداء إىل الطريق املستقيم .و يقول يف رده على األعور النبهاين 

 ُر من الل يايل  اباب ظل مة  وسُتو  و أعــــــــوُر من نب ـــــــــــه ان  يعوي ودونـ ــــــــُه 

، وإن ْيت   فهذا له بعد املمات  نشورُ   و دعا وهو حي  مثل ميت 

فهو يعيش يف ظالم دائم كامليت  ضعفنظرهيسخر جرير من األعور النبهاين ويُذكِّره بعوره، و  
املقبور يف قربه .و يستعمل جريرا األداة ) مثل (، وهي األنسب يف رسم صورة الذي ينعم ابحلياة 
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،لكنه يعيش يف سواد دائم نظرا لفقدانه لبصره فهو يف ذلك مثل امليت الذي فقد احلياة وفقد معها 
ألداة كما يف مقدمة نقيضة يرد فيها على مجيع النعم ومنها نعمة البصر.وأحياان حيذف جرير ا

 :1األخطل:

 نفض  النـ ع ام ة ز ف ها املمطور ا نـ ف ض ت  ِب س حم  للم ري اح  شليل ه ا   

املالحظ أن جريرا و هو يصف الرواحل اليت حتمل الضاعنني،يعمد إىل التشبيه البليغ 
عجزها من صوف أو شعر وهي يشبه به نفض الناقة بذنبها لَِّما يُوضع على -حمذوف األداة

 بفعلها ذلك تشبه النعامة حني نفضها لريشها الذي ابتّل مباء املطر .

 ة يف نقائض جرير : ياالستعار الصورة
جُيمع النقاد القدامى واحملدثون على أن االستعارة تعد أداة من أدوات تشكيل الصورة،    

إال أهنم اختلفوا يف نظرهتم إليها، فمنهم من رأى أهنا عنصر جوهري يف الصورة فقال''وليس يف 
. ومنهم 2حلى الشعراء أعجب منها،وهي من حماسن الكالم إذا وقعت موقعها،ونزلت موضعها ''

أى أهنا تشبيه متطور ويراد منها'' ادعاء معىن احلقيقة يف الشيئ للمبالغة يف التشبيه مع طرح من ر 
،ومنهم من رأى أهنا الطرف املقابل للحقيقة فقال هي''نقل العبارة من موضع 3ذكر املشبه''

اء .كما أن االستعارة جتسد األشياء احملسوسة يف أشي4استعماهلا يف أصل اللغة إىل غريه لغرض''
 لينفذ يف ذهن املتلقي، ويرسخ يف خميلته.  5معقولة 
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كما وقف النقاد احملدثون طويال عند االستعارة،و نظروا إليها بنظرة جديدة انقشوا خالهلا  
أراء القدامى مناقشة ختلص إىل إبراز فهم خمتلف لالستعارة.و من هؤالء جابر عصفور الذي 

عارة فقال:''وال جيول خباطر عبد القاهر أن املعىن الذي انقش رأي عبد القاهر اجلرجاين يف االست
حنصله من االستعارة ليس هو املعىن األصلي املزعوم وإمنا هو معىن جديد نبع من تفاعل كال 

.وعموما ميكن القول''أن كل طرف من طريف االستعارة يفقد 1الطرفني اللذين يكوِّانن االستعارة''
ىن جديدا نتيجة تفاعله مع الطرف اآلخر داخل سياق شيئا من معناه األصلي،ويكتسب مع

.وعلى هذا 2االستعارة، الذي يتفاعل بدوره مع السياق الكامل للعمل الشعري أو األديب''
األساس،فنحن لسنا أمام معىن حقيقي وآخر جمازي يـَُعدُّ ترمجة للمعىن األول،بل حنن أمام معىن 

طرف من طريف االستعارة داخل السياق اجلديد  جديد انبع من تفاعل السياقات القدمية لكل 
الذي وضعت فيه.وقراءيت لنقائض جرير مكنتين من رصد عدد كبري من االستعارات يف 
موضوعات وأغراض شعرية متنوعة هجائية، فخرية،وغزلية وإن غلب طابع اهلجاء على استعاراته 

 : 3.ومنها قوله يف هجاء األخطل

 ما د ام  يف م ار د ين  الز يت يعتصُر   اي خ ز ُر تـ غ لب  إن  اللُّؤم  حالفُكم   

ل ًقا من ُجلودهم   مث  ارتد وا بثياب اللُّؤم واتـ ـــــــــــــز رُوا   ت س ر بـ ُلوا اللُّؤم  خ 

 اعتمد جرير يف تشكيل صورته على التجسيد حيث أصبح اللؤم ثيااب يلبسه األخطل، فهو 
ما التصق به مثلما يلتصق الثوب ابجللد، كما اعتمد إىل جانب التجسيد على التشخيص فهو 

 : 4يقول خماطبا األخطل

ل ة عن ُكمُ     و اخل م ع اُت جت م ُع األ وصاال   هال  س أ لت  غ ثاء  د ج 
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 فاملالحظ أن دجلة غدت إنساان خيرب املهجو مبا يسوء ويكره، فإحلاق األذى والعار واقع
ابألخطل وقومه يف احلرب على رؤوس األشهاد، ويشهد بذلك متزيق الضباع بقااي أجسادهم 
وأكل حلوم مواتهم. وجلرير ابتكارات تصويرية يف هجائه يتسع اخليال فيها إىل املاضي البعيد وهو 

 : 1يتحدث عن لؤم بين متيم فيقول

ُم ُتيم      لُق واملشيم  و يف األ رحام ُيُ   من األ ص الب  ي نز ُل لؤ 

هي كما يالحظ صورة عجيبة هلا أتثري مؤل يف نفس املهجو، فجرير يصور رسوخ اللؤم يف و 
األصل اإلنساين هلؤالء القوم مجيعا، بل أكثر من ذلك، فإن اللؤم مستقر يف أرحام نسائهم 

 ونطف رجاهلم فإن خري ما تلده املرأة التميمية هو أن تلد لئيما. 

ة أخرى يصور لؤم بين منري،فيظهره لؤما لصيقا بكبار القوم فيهم و يف صورة استعاري 
وبفقهائهم لكنهم حياولون تغطيته مبظهرهم الزائف، بلبسهم العمائم ليظهروا مبظهر الوقار والرفعة 

 :2بينما خيفون اللؤم حتتها،فيقول يف صورة االستعارة املكنية 

 ى اللُّؤُم طي  العمائم  و كيف يُغط   تغ ط ي مُنري  ابلعم ائ م لؤم ه ا   

حبسب ادعاء –و من مظاهر لؤم بين جماشع يف نظر جرير مقتل الزبري الذي استجارهم
ول جيريوه فرتكوه للقاء مصريه الذي حزنت له األنفس،و دمعت له األعني فتجاوز هذا  -جرير

 3احلزن اإلنسان ليصل إىل الطري يقول يف معرض رده على الفرزدق : 

 نعى جار األقارع واحلــــــــــتات    إذ ا طرب  احلم اُم مح اُم ِند   

 ب ك ى جزًعا عليه إىل املم ات   إذ ا ما الليُل ه اج  ص ًدى حزيًنا  
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قوم –فجرير يصور احلادثة العظيمة املتمثلة يف مقتل الزبري وكيف ختلت عنه بين جماشع
العادة،بل أن طربه أصبح نعًيا كما ينعي  ،حىت أن احلمام ل يعد يطرب كما جرت-الفرزدق

اإلنساُن احليُّ امليَت على سبيل االستعارة املكنية،مث يواصل الرسم فيصور الليل يف صورة اإلنسان 
الذي يهيج وحيزن ويبكى جزعا على مقتل الزبري،فالليل عنده إنساان إال أن الشاعر حذف املشبه 

اء واحلزن وذلك على سبيل االستعارة املكنية.ويقول جميبا به)اإلنسان( وجاء مبا يدل عليه هو البك
 : 1جفنة اهلزاين

اُه ب ُسل م   ع و ى عبُد هز ان فقد ه و ى    ق  ل  تـ ل ح ق  ي د   من الس ح 

فجرير اعتاد على إحلاق خصومه بفئة احليواانت اليت يضرب هبا املثل يف اللؤم والغدر 
فجفنة اهلزاين ذئب هوى من عال كون العواء صفة تلحق  واجلنب وغريها من الصفات الدنيئة،

ابلذائب . وقد اعتمد جرير يف رمسه صورة صاحبه على االستعارة املكنية،وهي نفس الصورة اليت 
 2يرمسها لألعور النبهاين حيث جييبه قائال: 

اًب ظُلمة  وس ُتورُ  و أعوُر من نبهان  يعوي وُدون ُه   من الليل  اب 

 : 3ث اجملاشعي قائالو جييب البعي

 بق ار ع ة  أ نـ ف اُذه ا تقطُُر الد م ا و عاو  عو ى من  غري  شيئ رميُتُه  

يشبه البعيث ابلذئب العاوي بسبب ما أصابه من أذى، فحذف املشبه وذكر بعضا من 
على سبيل االستعارة املكنية. ول يكن األذى الذي أصاب البعيث  سوى  -فعل عوى-لوازمه

ير املوجعة اليت تنفذ يف األحشاء كما ينفذ السيف ،فهو بذلك شبه نقائضه ابلسيف قصائد جر 
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احلاد  إال أنه ل يذكر املشبه به صراحة واكتفى بذكر بعض لوازمه وهو النفاذ وتقطُّر الدم على 
 : 1سبيل االستعارة املكنية.ويقول يف هجاء لألخطل وقومه 

كب ني  على اِلُ    و الت غليبُّ عم يُّ الفؤ اد  ضُلولُ   د ى تبُعوا الض ال ل ة  ان 

ُيشبِّّه جرير الضاللة ابالنسان، واستعار هلا شيئا من صفاته وهي االتباع ليخرجها يف ثوب 
االستعارة املكنية، وقد عمد جرير إىل استخدامها لبيان ضاللة األخطل وقومه وعدم اهتدائهم 

تقوية معىن البيت وتقريبه من املتلقي .و من مجيل إىل الطريق السوي املستقيم، فأدى ذلك إىل 
 : 2االستعارات التصرحيية اليت حفلت هبا نقائض جرير واألخطل هي قوله

ــ رُ   كانت  و ق ائ ُع قلنا : لن  تـُر ى أ ب ًدا  ـــ ــــــــ  من  تغ ل ــــــــب  بعد ه ا ع ني   وال أ ثـ

عُت خبنزير  ضغ ا ج ز ًعا   إين أرى األموات  قد ُنشُروا فقلتُ    حىت مس 

فجرير يشبه األخطل ابخلنزير جبامع قبح صوتيهما، مث تناسى التشبيه واعترب األخطل من  
جنس اخلنازير شكال وقذارة وقبحا يف إصداره لألصوات، مث أطلق على املشبه لفظ املشبه به على 

حل وارحتل ويف مجيع صفاته سبيل االستعارة التصرحيية.وصورة األخطل اخلنزير صاحبته أينما 
وأشكاله، فحىت صوت األخطل ل يسلم من التهكم والسخرية. و من استعاراته املكنية كذلك قوله 

 :3ردا على األخطل

ُوا    أ حي اُؤهم  ش رُّ أ حياء  وأ أل  ُمهُ   ُهم  إ ذ ا ُقرب   و األ رُض تلف ُظ موات 

وهم كذلك حني –يف نظر جرير–أحياء تغلب من أخبث وأألم األحياء فوق األرض
موهتم، فإن األرض تلفظ جثثهم وتلقيها خارج القرب، فجرير يشبه األرض ابلكائن احلي فذكر 
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( -أي الرفض–املشبه األرض وحذف املشب به )الكائن احلي( وجاء بشيء يدل عليه وهو)اللفظ
 : 1و يقول يف التيم على سبيل االستعارة املكنية.

 ُغم م ت  فم ا بدوت  من الغُُيوم    ُة اي  اب ن  تيم  و إذا ب دت  األ هل  

؟  لن ا الب دُر املنرُي وكلُّ ِنم    و فيم  التيُم من طلب  النُّجوم 

يفتخر جرير مبكانته ومكانة أهله، فهم كاألهلة رفعة وضياء، إال أنه حذف املشبه وهو      
إن هذه ى سبيل االستعارة التصرحيية.الشاعر وقومه، وصرح ابملشبه به وهو األهلة والنجوم عل

األلفاظ والرتاكيب اليت محّلها جرير نقائضه، واستخدمها يف رسم صوره جعلت منه شاعرا مفلقا، 
وجعلت من شعره مسًّا له أثره البالغ يف نفس املهجو، ولقد أدرك جرير هذه القدرات الفنية اليت 

يف صورة الشراب املر يسقيه الشعراء،  ميلكها، فراح يوظفها يف نقائضه.فها هو جيسد شعره
 2ويذيقهم مرارته على طريقة االستعارة التصرحيية:يقول ردا على الفرزدق:

ماُم املُنق عُ   أعددُت للشعراء  كأ ًسا مر ًة     عند ي خُم ال طُه ا الس  

و لعل هذه الصورة،تبني أن جريرا ل يكن حيمِّّل صوره املعاين اهلجائية فحسب ،بل تعدى 
ذلك إىل االفتخار أبدبه وشعره، ألنه الوسيلة الوحيدة اليت ميكنه أن يواجه هبا خصومه، إذا علمنا 
أن مكانة جرير االجتماعية ال تؤهله جملاراة خصومه وخاصة الفرزدق وهذا الذي دعاه إىل 

تثمار قدراته الفنية األدبية وإخراجها يف حلل مجيلة،وصور رائعة يقرع هبا ضمائر الشعراء، اس
ويطرب هبا آذان املتلقني.ولقد أكثر جرير احلديث عن فاعلية قصائده وأتثريها املوجع، مشبها هلا 

على  ابلّسم اترة وابلسيوف جتدع األنوف،وتطأ أبقدامها اهلامات اترة أخرى، وأبهنا عذاب سقط
 : 3القوم طورا مثل قوله ردا على الفرزدق  
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 فسقيُت آخرهم بكأس األول  أعددت للشعراء مس ا انقعا   

 ردا على الفرزدق:   1مثل قوله

 ابلُسم   يُلحـــــــــُم نسُجها ويُنــــــــــاُر  إن  القصائد  قد جدعن  جماشعاً   

 نُق ض ت  فما بك  استمرارُ و لقد  و لقو عواصي  قد ع ب ت  بنـ ق ضه ا   

 : 2و يقول 

ًعا     و وطئن  تغلب  ما ِلا من ز اجر    إن القصائد قد و طئ ن  جُماش 

 : 3و يقول 

 لبين ف د و ك س  إ ذا جدعن  عقاال    إن القوايف قد أُم رُّ م ر ير ه ا   

 : 4و يقول ردا على عياش بن الزبرقان

ر ي ف اد ُن ُدون ك  ف اصط ل ي  أعياُش قد ذ اق  الُقُيوُن مراريت   ُت ان   و  أ و ق د 

 5و يقول يف رده على الفرزدق: 

 سقيناُه كأ س  امل وت  حىت تضل ع ا  أال رب  جب ار  عليه  مهابة   

 : 6و أحياان جيعل من قصائده وأشعاره انرا حترق كل من دان يريد النيل منه يقول 

ر ُق من  ق ص دُت لش ت م  لُغو اة  ُسعار ي ه  إين  ل ت ح   انري ويـ ل ح ُق اب 
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أو  "أو املرارة عدواين، فال ميكن فهم كلمة "سمال، يظهر صوت جرير اتي هذه االستعار فف
هي بدرجة كبرية،لكن ما الذي حيول دون ذلك؟وما هي يهنا مبعناها احلقيقي،وهذا بدالنار''

 ؟وإذا ل تكن مسااملرارة  والنارم  و سأللفاظالعمليات التأويل اليت تقود إىل التفسري غري احلقيقي 
ها،وليس عن سم على احلقيقة فماذا تكون؟ فجرير يتحدث هنا عن قصائد أعدّ أو انر حارقة ، مراًّ 
وهي قصائد هجاء عنيف،فهو جلأ إىل االستعارة فعدل عن كلمة قصائد إىل  أو انر حارقة ،مرّ  

يفة الشعر األوىل حني كان الشعر جُيمُع مع السحر ، فهو أراد أن يعود بنا إىل وظانركلمة سم و 
ث عنه اجلاحظ يف كتاب والكهانة،وحني كانت كلمة الشاعر تؤثر إىل درجة املوت،وهو ما حتدّ 

احليوان ابلتفصيل،وختم كالمه هبذه اجلملة الدالة " وألمر ما بكت العرب ابلدموع الغزار من وقع 
 .، والشعر هو املوتاملرّ لناقع ،فالقصيدة عند جرير هي السم ا1اهلجاء"

و كما سبقت اإلشارة إليه فإن أغلب نقائض جرير حافظ فيها على عمود القصيدة  
-العربية، فكان يفتتحها مبقدمات طللية وهذا الذي جعل الصورة عنده تتجاوز الفخر واهلجاء

إىل الغزل والنسيب،وهو بذلك يربهن على –ابعتبارمها الغرضني الرئيسيني يف شعر النقائض
مقدرته الفنية الرفيعة يف عال الفن واجلمال، وحياول حمو صورته املوحشة يف اهلجاء الفاحش ومن 

 :2مجيل صوره االستعارية الغزلية اليت محلتها نقيضته لألخطل اليت مطلعها 

 لوصل  أقراان  و ق ط ُعوا من حبال ا  ابن  اخل ليُط ولو طُو  عُت ما ابان   

 : 3إىل أن يقول  

تـ ل نـ ن ا مث  ل حُييني  قتــــــــــــالان    إن  العيون  اليت يف طرفها حـــــــــــــــور     قـ 

ر اك  به    و هن  أضع ُف خلق هللا أر ك اان    يص رعن  ذ ا اللب   حىت ال ح 
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مشهد القتل،إذ استعار من  جاءت االستعارة يف سياق الصورة اجلمالية على الرغم من 
االنسان صفة القتل وأظافها على العيون يف سعتها وشّدة سوادها، مث طور هذه الصورة اثنية 
فاستعار من االنسان قوته اخلارقة ومنحها العيون اليت جعلها تصارع العقالء واحلكماء ،و قد 

 –يصرعن( و) ل حييني قتالان  –غلبت صفة التقابل على هذا الرسم واملتمثلة يف لفظيت ) قتلننا 
 1ال حراك به (.و يقول يف مطلع نقيضته للفرزدق والبعيث: 

 لُتجزي  ق رضي والقُروُض ودائ ُع   وأ قرضُت ليلى الود  مثُ  ل تُر د   

لقد أحسن جرير يف وصفه لبخل املرأة وإخالفها للوعد ومتّنعها الذي يدل على عفتها  
رض ليلى حبّا و وّدا مثل الَدْين، والَدْين البد أن يؤدى، إال أن ليلى ل وشرفها، فهو يقول أنه أق

تُرِّْد أن تـَُردمه.فعمد جرير إىل تشبيه الوّد الذي جيمعه ابحملبوب ابلدمينِّ، فحذف املشبه به وجاء مبا 
على يدل عليه وهو القرض على سبيل االستعارة املكنية. و يقول يف مطلع نقيضته اليت يردُّ فيها 

 : 2الفرزدق

ــــــــــــــــــــــــل ل    ر  كأ نـ ه ا ل ُُتـ  ــــــــــــــز ل   ل م ن  الد  اي   بـ ني   الُكن اس  وبني طلح األ ع 

 موُت اِل و ى وشف اء  عني  اجمل تل ي و لقد  أ ر ى بك  واجل د يُد إ ىل  ب لى  

األحبة، يتذكر ماضيه فهو هنا يعود إىل  كثرية هي نقائض جرير اليت يقف فيها على رسوم 
هذا املاضي وتلك الرسوم اليت حركت لواعج احلب اهلوى فيه،ولنقل هذا احلنني والشوق عمد 
الشاعر إىل توظيف الصورة االستعارية.فقوله موت اهلوى استعارة مكنية حيث يضفي على اهلوى 

 كتفي بالزم من لوازمه ) املوت (صفة الكائن احلي الذي مصريه إىل املوت وحيذف املشبه لي
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 ية يف نقائض جرير :   ئالكناالصورة   -ت 

العدول يف التعبري عن املعاين ابأللفاظ الصرحية اليت ُوضعت هلا، والتعبري الكناية صورة من صور 
عنها  أبلفاظ أخرى فيها شيء من التأويل، على أن تكون هناك عالقة بني اللفظني اللذين 

املعىن . وهي يف اصطالح البالغيني والنقاد إرادة املبدع'' الداللة على معىن من املعاين فال يؤداين 
أييت ابللفظ الدال على ذلك املعىن،بل على لفظ هو رِّدفه واتبع له فإذا دّل على التابع أابن عن 

غ من ،وعموما هي أداة من أدوات تشكيل الصورة وهلا مزااي عديدة تكون هبا أبل1املتبوع ''
.    2التصريح فمنها الزايدة يف ذات املعىن، بل الزايدة يف إثباته فصارت بذلك أبلغ وآكد وأشد 

كما أن قدراهتا الفنية تكمن ''يف قدرهتا على السمو ابملعىن واالرتفاع ابلشعور إىل مستوى من 
يق احلس، التصوير اإلحيائي الشفاف الذي ال يثري املخيلة فحسب، بل ينفذ إىل الذهن عن طر 

فيصدمه أوال ابملعىن احلسي، مث يفاجئه بعد ذلك مبا خيفيه هذا املعطى احلسي من إشارات 
.ولعل ذلك الذي جعل األدابء 3ورموز، وفكرة وشعور بواسطة اإلمياءة السريعة واللمحة اخلاطفة''

ين، وتنميق يعتمدون الكناية يف تعابريهم غايتهم استكثار األلفاظ اليت تؤدي ما يقصر من املعا
وتزيني ضروب التعبري لديهم،واإلكثار من وجوه الداللة .ولقد استغل شعراء النقائض هذا النمط 
التعبريي املوحي ابتغاء تشكيل صور مثرية ومعربة يف نقائضهم.و كان جرير من السباقني إىل 

ايته يف رّده استغالل قدراته الفنية، فعمد إىل توظيف هذا اللون التصويري يف نقائضه.ومن كنا
 :4على األخطل قوله 

ي اء  إن ظ ع ُنوا   ر  الغ ي ب  ما اخلرُب ؟  الظاعنون  على الع م   و الس ائ ُلون  ب ظ ه 
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و هواهنم على -و هو يقصد بين تغلب آل األخطل -يف البيت كناية عن ختلف املهجويني 
منتدايت األعيان حيث الناس، إذ ال يستشار هبم وال يؤخذ برأيهم بل ال يسمح هلم حضور 

 يقضي القوم هناك أمورهم دون أن يعرف األخطل وقومه منها شيئا.وكذلك قوله: 

 1خ لف  الز وام ل  والع و ات ق  م يُل   ت ف ُد الُوُفوُد وتـ غ ل ُب م ن ف ية   

عرّب جرير هبذه الكناية عن صورة التغلبيني املنحطة بني الناس،فهو أحلقهم ابأُلَجراء بل  
أببناء اإلماء الذين ال حيسنون إال اخلدمة ومحل األثقال،لذلك ترى عواتقهن مائالت من احلمل 

 2ألهنن أجريات.و يقول: 

 د  و ُيض حي غري  مرتفع  الو س ا  يـ ن اُم الت غليبُّ وما يصل ي   

فهو يكين عن فقر األخطل وسوء معيشته أبنه يتوسد حجرا، أو ترااب. إذ إن من مظاهر النعمة 
   :  3يقولو والرتف أن ينام اإلنسان على الفراش املريح املرتفع الوساد.

 قـُب ًحا لتلك  ع و ات ًقا وظُُهورا  و لُّوا ظهور ُهم األ سن ة  والق ن ا 

اخلوف بقوله )ولُّوا ظهرهم( وتلك عالمة اجلبان الذي يويل فجرير يكين عن صفة  اجلنب و  
ظهره خائفا يوم الزحف، يوم يلتقي اجلمعان. وهي صفة حذر منها هللا ورسوله حيث قال تعاىل 

ًفا ف ال ُتوِلُّم األ دابر، ومن  يوليه م  ي وم ئ ذ  ُدبـُر ُه  ﴿:  أي  يـُه ا الذ ين  آم ُنو إ ذ ا ل ق يُتم الذين ك ف روا ز ح 
ء  بغ ضب  من هللا وم أ واُه جهن م وبئس  ح  ت  فًا لقتال  أو مُ ر  ح  ت  إال مُ  يز  إىل فئة فقد اب 
ريُ   5يئة قوله يف األخطل وقومه: ومن الكناايت اليت محّلها صفات دن.4﴾امل ص 
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ل ًقا من ُجلودهم    مث  ارت د وا بثياب اللؤم  واتـ ز ُروا  ت سرب لُوا الُلؤم  خ 

،فهو أراد أن خيص التغلبيني -تسربلوا اللؤم–فجرير نسب اللؤم إىل جلود التغلبيني وثياهبم
الشاعر بصريح اللفظ ما ظهرت هبذه الصفة الذميمة وأن يثبتها هلم.وذلك مجال الرتكيب فلو عرب 

و من الكنااي اليت تنم عن سعة خيال الشاعر جرير قوله .الصورة وما كان هلا ذلك األثر امللحوظ
 : 1يف الراعي النمريي

ااب    و ل و  ُوضعت  ف ق اُح بين مُنري     على خ بث  احل د يد  ل ذ 

ة ، فإن جريرا بصورته هاته  فإذا كنا نعلم أن احلديد ال يذوب إال يف درجة حرارة عالي
جعل فقاح بين منري كأهنا أكيار تنفخ انرا شديدة احلرارة قادرة على إذابة خبث احلديد، والنص 
حيمل كناية تعريض يشري إىل امتالء بطون هؤالء القوم ابهلواء،ومن مّث إخراج الروائح النتنة.ومن 

 : 2الكناايت اليت تكررت يف نقائض جرير لألخطل قوله 

ُتُكم     على األُنوف وسوما ذات  أحبار    اي ُخز ر  تغلب  إين ق د و مس 

 اي ُخز ر  تغ ل ب  د ار  الـــــذُّل   والع ار    ال ت فخ رون ف إ ن هللا أ نزل كم   

لقد تكررت هذه الكناية)ُخَزَر تغلب( يف نقائض جرير يف مواضع عديدة،وارتبطت مبعنيني 
لضيق عينيه وصغرمها تعبريا لبين تغلب واألخطل أبكل حلم هذا احليوان  األوىل ما يتصل ابخلنزير

احملرم شرعا،والثانية نسبة تغلب ومنهم األخطل إىل غري العرب وإحلاقهم ابألعاجم حطّا ألنساهبم، 
ولقد كان إخراج الرجل من النسب العريب وإحلاقه بغريها من األنساب ذما شنيعا وعيبا 

لصورة يف نقائض جرير جعلها خترج من ابب الصورة الكنائية لتصبغ قادحا.ويف تعدد هذه ا
 3بصبغة رمزية وليس الرمز إال وجها مقنعا من وجوه التعبري ابلصورة . 
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و ملا كانت املرأة من أكثر املداخل وأمهها أتثريا يف إحلاق العار ابلقبيلة، فإن جريرا اغتنم  
وقف يف طريقه من الشعراء يف أبشع صور،  ذلك ووظفه يف مواجهاته حيث صور نساء كل من

 : 1ول يرتدد يف استعمال فاحش اللفظ يف ذلك يقول خماطبا  الراعي النمريي

 على ت رب اك  خ بـ ث ت  التـُّر ااب   إذ ا حل ت  ن س اُء بين  مُنري    

خيصص جرير بيته الشعري هذا لنساء بين منري فوصفهم ابلدنس،و عدم الطهارة يف قوله ) 
خبمثت الرتااب(، وهي كناية عن صفة يعيِّّريهم فيها بشدة دنسهم، فجرير أحلق الدنس وقلة النظافة 
ابملرأة وذلك لعلمه أن النساء حيرصن على الظهور مبظهر مجيل نظيف، إال أن هذا اخلُلق وهذا 

ينتقل يف  الطبع ينعدم يف نساء بين منري،بل إهنن أينما جلسوا وقاموا استشرت النتانة والدنس.و
 :  2موطن آخر من النص إىل عموم بين منري فيقول

اب   ول و ُوزن ت  ُحلوُم بين مُنري   على امل يز ان  ما و ز ن ت  ُذاب 

لم  فالصورة الكنائية ختتص بعموم بين منري نساء ورجاال،فهم مجيعا ضعاف العقول ال حِّ
مجيعا ال تزن ذاببة ) ما وزنت ذاباب( هلم، بل أن هذا الضعف جتاوز حدودا ال تطاق، فأحالمهم 

وتلك كناية عن خفة عقوهلم، وابلتايل ال ميكن االعتداد هبم واستشارهتم واألخذ برأيهم.مث ينفرد 
 : 3جرير ابلراعي النمريي فيقول

 فال  كع ًبا بل غ ت  وال ك ال اب    فُغض  الط ر ف  إ ن ك  من مُنري    

مادام اخلبث والنتانة عمت نساء بين منري،ومادم أن القبيلة كلها ال تزن ذاببة حلما، فما  
على الرّاعي سوى غض الطرف ) فغض الطرف (وتلك كناية عن املهانة والذل الذي أصاب 
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الرّاعي النمريي وقبيلته ما جعله وقبيلته غري قادرين على رفع رؤوسهم يف مواجهتهم 
 1لك:يقول كذلآلخريرن.و 

 و ال أخواُل من  ولدُوا ك راُم       و تغلُب ال ُيصاهُرهم كرمي  

ال يصاهرهم كرمي كناية عن النسب احلقري، فتغلب آل األخطل ال يصاهرهم إال حقري 
وابلتايل ال يلدوا إال حقريا وال يكون من أخواهلم إال ذو النسب احلقري. ولقد انل أم البعيث من 

 :  2ألخطل فهو يقول له وللفرزدقلسان جرير ما انل أم ا

ه ا األ خ اد عُ   و ق د قو ست  أُمُّ الب ع يث  وُأكرهت   تـ   على الز فر  حىت  شن ج 

عُ   صبور  على عض   اِلوان  إذا شتت    و م غ ل يُم صيف  تبتغي  من تـُب اض 

س كناية عن كثرة االمتهان خدمة لغريها يضاف إىل ذلك، كثرة مضاجعيها حىت تقو 
 : 3.و يقول ردا على الفرزدق -أخادعها  –ظهرها من فعلها وانتفخت عروق جيدها 

ُتُه   ق ع ود  الق و ايف  ذ ا ُعلوب  موق  ع ا     رميت ابن ذي الكريين حىت  ترك 

قعود –احلدادة–ذو الكريين كناية عن الفرزدق الذي كان ميتهن ووالده وجده القيانة
الفرزدق وعدم قدرة على الرّد على نقائض جرير اليت أثرت يف جنبه كأثر :كناية على عجز القوايف

الُعلوب وهي آاثر الُدبر يف الظهر واجلنب.و يصور تنكر احلدراء )زوج الفرزدق( لزوجها واحلرفة 
 : 4اليت ميتهنها فيقول

 و احلرُّ ْينُع ضيمُه اإلنكاُر   حدراُء أ نكرت  الُقُيون  ور حي ُهم  

 فالل وُن أ و ر ُق والبـ ن اُن ق ص اُر   ت  صدأ  احلديد  جب لد ه  مل ا ر أ  
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 ،رياللون أورق كناية على تغري لونه من البياض إىل الرمادي لكثرة تعامله مع النار نفخا للك
تقليبا للحديد حىت اعرتى أصابعه تشوها من كثرة تعامله مع النار. وتلك صفة دنيئة الزمت و 

و لعّل هذه احلرفة اليت شغلت الفرزدق يتوان يف تذكري الفرزدق حبرفة أجداده.الفرزدق. فجرير ل 
وأهله، وأخذت كل أوقاهتم،فأبعدهتم عما حيدث يف العال الذي حييط هبم،مما جعلهم قصريي 

 1قال: الفهم والتفكري ويف ذلك يقول جرير 

 ن  أ خرب او عوف  أبو قيس  بكم كا  لقد  كنُت اي ابن  القني  ذا خربة  بكم 

بُّ   م  ــــــــــــــون الشر  حىت ُيصيبكــــفال تـ تـ قُ   راـــــــــــــــــــو ال تعرفون  األمر إال ت د 

فهم ال يتقون الشر –يقصد الفرزدق وأهله –فجرير كما يبدو عال وخبري بنفسية القيون
حىت ينال منهم، وأهنم ال جيزمون يف أمورهم وال يعرفون نتائج أفعاهلم،بل يعتمدون على التقدير 
دون معرفة النتائج،حىت يصيبهم أذى مما قّدروا ودبّروا ،وتلك كناية عن غباوة القوم وعدم تقديرهم 

مك قليلو اخلربة، وابلتايل ال األمور حق املقدرة.ولعل جريرا يريد أن يقول للفرزدق أنك وقو 
تصلحون لقيادة الناس بل تصلحون فقط للقيانة وبـَْردِّ السيوف وَسنَِّّها، وهو بذلك يهدم فخر 
الفرزدق. بل إن الفرزدق وهو يتعامل ابلسيوف يربدها ويشحدها لغريه، فإنه خيشى محلها، وإذا 

 :   2محلها فإنه ال حُيسن استعماهلا ويقول 

ُ من ينُبو احلُس اُم بكف  ه  حل  ى ا        و من يلُج املاخور  يف احل جل  يرسُف   َّلل 

رواها صاحب األغاين.و لقد انل األعور النبهاين 3كناية عن جنب الفرزدق ويف ذلك قصة 
 : 1وقومه ما انل غريه من الشعراء من سخرية وهجاء يقول:مقلال من شأن قومه وشأن نساء

                                                           
 189والديوان ص  339ص  2ديوان النقائض ج -1
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 سيف الفرزدق*--
وأمه والدة بنتالعباس ، والفرزدق وفدا على سليمان بن عبد الملك وهو خليفةوقصته أن جريرًا . بيد الجبانليل يضرب مثاًل للسيف الك

فقرظوا جريرًا ، ويحبون جريرًا لمدحه إياهم، ويبغضونه لهجائه قيس عيالن، وكانوا يتعصبون على الفرزدق، وأخواله بنو عبس ، العبسية
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 و يف قـ ز م امل ع ز ى ِل ن  ُمُهورُ    ر  ن س ائ ه م  ت رى ش رط  امل عز ى ُمُهو 

فنساء األعور النبهاين خبيسات ال شرف وال عفة،فمهورهن ال تعدو أن تكون صغار 
وملا كانت النقائض صراعا بني غرضني هامني مها اهلجاء والفخر، ورأينا  املاعز، فسهل نكاحهن.

يف اهلجاء، فإن ذلك ل مينع من ظهور بعض كيف أن جريرا تـََفومَق على من عاداه وانقضه 
الكناايت الفخرية يف نقائضه،وقد وظفها بغرض التعايل، أو التغين بشرف رفيع،أو إخافة اآلخر أو 

 : 2إظهار نفسه مبظهر حسن وغريها.ومن ذلك يقول

ني ا بزو ار    ق د  أ طُلُب احل اجة  الُقص و ى ف ُأدرُكه ا   و لسُت للج ارة الدُّ

فجرير) ليس للجارة الدنيا بزّوار( فهو يكيّن بذلك عن عفته وخلقه احلميد الذي مينعه من الوقوع   
 يف احلرام، وهو حيرص كل احلرص على عرض جارته. وهو بذلك يرد على الفرزدق الذي عرف

 :  3بتهتكه وعربدته حيث يقول يف ذلك

                                                                                                                                                                                

وقال له : ؛ فجاء رجل من بني عبس  إلى الفرزدق، ج الروموكان سليمان عازمًا على قتل أسرى من أعال، وذموا الفرزدق، عند سليمان
فإنك لم تمرن بها ، وقد علمت أنك وإن كنت تصف السيوف وتحسن، إن أمير المؤمنين سيأمرك غدًا بضرب عنق أسير  من أسرى الروم

 : فيأتي على ضريبته وأتاه بسيف  ملثم  فقال له الفرزدق، وهذا سيفي إنما يكفيك أن تومئ به
 . فعمل الفرزدق على ذلك ووثق به؛ فقال: من بني ضبة أخوالك، أن يقول : من بني عبس  فيتهمه؟ فخشي من أنتم 

أمر سليمان واحدًا منهم هائل المنظر أن يروع الفرزدق إذا ، وجيء باألسرى، = فلما كان من الغد وحضر الفرزدق والوفود دار سليمان
 فسل سيف العبسي فضربه به، ثم قال للفرزدق : قم فاضرب عنقه؛ أن يطلقه إذا فعل ذلكووعده ، ويلتفت إليه ويفزعه، أخذ السيف
 : فجاء جرير وقال يعيره، فضحك سليمان والقوم، فارتاع الفرزدق، وكلح الرومي في وجهه، فلم يؤثر فيه

 ولم تضرببسيف ابن ظالم، بسيف أبي رغوان سيف مجاشع  = ضربت                           
 وقالوا محدث غير صارم، ضربت به عند اإلمام فأرعشت = يداك                           

 : فأجابه الفرزدق بقصيدة  منها
 وال نقتل األسرى ولكن نفكهم = إذا أثقل األعناق حمل المغارم                           
 !يب  أو أبًا مثل دارم= فهل ضربة الرومي جاعلة لكم = أبًا ككل                          

 : وقال أيضًا في االعتذار من نبو السيف
 لم ينب سيفي من رعب  وال دهش = عن األسير ولكن أخر القدر                            
 ولن يقدم نفسًا قبل ميتتها = جمع اليدين وال الصمصامة الذكر                           

 203الديوان ص  -1
 024الديوان ص  -2
 459الديوان ص  - 3



 ملستوى التصويري يف نقائض جريراالفصل الثاين                                                              

102 

 

 رُي انئــــــــــم  ليأمن  قرًدا ليلُه غ  و ما كان جر  للفرزدق  مسلم   

 لريقى إىل ج ارات ه ابلسالل  يوصُل حبلي ه  إذ ا جن  ليلُـــــــــــُه   

–يظهر انتسابه إليها وأنه من أشرف بطوهنا -متيم–وملا كان الفرزدق كثري التعلق بقبيلته 
أنه ،فإن ذلك ل مينع جريرا من تقدمي منوذج مقابل لفخر الفرزدق ما جعله يظهر وك-جماشع

فها هو يصور كرم قبيلته وتفوقها على –الفرزدق–يتنافس يف انتمائه للقبيلة الكبرية متيم مع غرميه
 : 1تغلب يقول 

يم  هُم القوُم الذ ين  هُم   ُفون تـ غ ل ب  عن  حب ُبوحة الد ار    ق وم ي ُت   ينـ 

ُرم ة    ن ا   ما أ وق د  الن اُس من نريان  م ك   وكن ا ُموق د ي الن ار  إال  اص ط ل يـ 

فقيام متيم بنفي تغلب عن حببوحة الدار كناية عن صدارهتا وتَزعُّمها القبائل، وهي بذلك  
، وُتدخل من تشاء يف حلفها ،أو أن ُتذل وتنفي من تشاء من القبائل.مث الزم  ميكنها أن تُعِّزم

لتايل استقدام الضيوف، وحيتمل أن جرير معىن إيقاد النار ليهتدي إليها عابر السبيل واحملتاج  واب
يكون إيقاد النار هنا داللة على كثرة الطبخ وكناية عن اجلود والكرم . ومثل هذا الفخر ابلقبيلة 

 : 2،و نفوذها وسلطتها على القبائل واألقوام األخرى يظهر يف قول جرير

د  فمال كُم    ر  به حج ُر   إين نف يتك  من ِن   ِند  ومالك  غ و 

لقد اختذ جرير من املكان املرتفع داللة حتيل على رفعة مكانته وقومه بقول يف رده على و  
 و تـ ب ين  ف وقـ ه ا عمًدا ط و اال  ي ربُوُع حملُّ ُذر ى الر و ايب   :3األخطل 

م      تُقوُل الت غليبُّ رجا الف ض اال    فنحُن األ ف ض ُلون ف أ يُّ يو 
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لروايب( لريمز إىل علو منزلة بين يربوع يف متيم،وهو كما نالحظ فالشاعر يكين ابملكان)ذرى ا
أشار إىل نوع بناء قومه،فهم رغم أهنم اختذوا من ذروة الربوة مكان للبناء، إال أهنم ل يكتفوا بذلك 
االرتفاع،بل زادوا يف ارتفاعه ببناء أعمدة مفرطة يف الطول.ومن مجيل الصور الكنائية قوله يف راثء 

 : 1حزرة ورده على الفرزدق زوجته أم

تُــُم    غ ض ب  امل ليُك عليُكُم الق ه اُر   أف أُم  حزر ة  اي  ف رزد ُق ع بـ 

 ُخز ن  احل ديُث وع ف ت  األسراُر  كانت إذ ا ه ج ر  احلليُل ف راش ه ا  

( وعفتها وحفظها ألسرار زوجها بقوله )خزن احلديث –أم حزرة –فجرير يعرب عن وفاء زوجته
ختزن أسراره وال خترب أحدا هبا، وهو يف تعبريه ل يعمد إىل األلفاظ ذات املعاين القريبة الصرحية، 
إمنا عمد إىل ألفاظ بعيدة املعاين عن طريق الكناية، مما أضفى على النص بعدا مجاليا.يقول يف 

 2إحدى مطالعه يصف منازل احملبوب: 

 ت دموعي غري ذات ن ظ ام  فاض  فإذ ا وقفُت على املنازل  ابلل وى 

ُة الُقلوب  وليس   ذا وقُت الز ايرة فارجعي بسالم    ط ر قـ ت ك  صائد 

رؤية منازل  (كناية عن الوجل والرعشة اليت تصيب العاشق عند)طرقتك صائدة القلوب
 .بئه القلب لآلخراحملبوب نفسه، واليت تكشف ما حيسه اإلنسان وما خي احملبوب أو عند رؤية

 عالقة اليت ـــــــــــــــــ: اهتمت الدراسات النقدية احلديثة ابلالصورة حسب ارتباطها ابحلواس  -ب
فنشأت لدينا  ،تربط بني الصورة الشعرية واحلواس فصنفت الصور حبسب احلاسة اليت تربز فيها

غني العرب شار بعض النقاد والبالأالصورة البصرية والشمية والذوقية والسمعية واللمسية،  ولقد 
القدامى إىل عالقة احلس ابلصورة لكنهم قصروا إشاراهتم على التشبيه،ومعلوم أن مثل هذه 

                                                           
  156وينظر  الديوان ص  235ص  2ديوان النقائض ج -1
 452الديوان ص  -2



 ملستوى التصويري يف نقائض جريراالفصل الثاين                                                              

104 

 

وتتوزع الصورة احلسية يف نقائض 1الصورة قد تشمل مجيع األمناط اجملازية منها واللغوية احلقيقية
جرير على جّل احلواس،بيد أن الصورة البصرية تشغل حيزا أكرب ومساحة أوسع ألن حاسة البصر 

أضف إىل ذلك أن جريرا يف نقائضه كان يركز على  2تستبّد ابلصور الفنية أكثر من بقية احلواس 
ذا اللون من الشعر وجدوا يف الصورة إبراز مثالب املهجو ويظهرها للعيان، فهو مثله مثل شعراء ه

 البصرية الوسيلة اليت تفي ابلغرض.  

 يقصد هبا التشكيل  الفين الذي يُظهر اهليئاتفيالصورة البصرية : و -
وكل ما ميكن إدراكه حباسة ،فيظهر األبعاد واحلجوم واملساحات واأللوان واحلركة ،املقام األول

مثل هذه الصورة قول جرير وهو يعريِّّ األخطل هبزمية نكراء أو تغليب هذه احلاسة إلدراكه و  .البصر
 3تلقتها قبلته :

 ُل ــــــــِبوالدها منه ا ُتام  وُمعج   اؤكم ــــــــفقد قذف ت من حرب  قيس  نس
ل  ــــــصربًا ت   ة  ول  تُ ق  و م    رياً وأخرى ذات بعل ُتولو لُ ق  ب   ه ا ــــــــــــــــــــرى عند  رج 

 ائ ن  م غ ز لُ ع  ما يف الظ   ك  ال   م  اب  أ    ها يلُ ل  ح   ابُ ص  ى املُ ل  ك  لك الث   ولُ قُ تـ  

يف هذه اللوحة يرسم جرير صورة مرئية ملا القته نساء بين تغلب من التنكيل، إذ ترى احلبلى تضع 
غري أوانه من شدة هول احلرب، وجتد أخرى وقد شّق بطنها وهي تلفظ آخر أنفاسها  يفمحلها 

تها على نانظرة إىل ولدها الذي رمي به عند رجلها، واثلثة تدعو على نفسها ابلويل، إذ ُتسىب اب
مرأى ومسمع منها، وتسمع من جانب آخر امرأة مفجوعة تصيح ابلعويل على فقيدها وإصابة 

إىل منطق العقل والصواب برّده عن التمادي يف الغزل يف –أاب مالك  –خطل لرتد األ ،زوجها
ائن مغزل ( إمعاان منه ظعموقف ال يصلح فيه إال اجلّد، وإمنا يرسم جرير املشهد األخري ) ما يف ال
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يف تصوير املهجو على حنو ساخر، فهو يظهره ابلفاقد الغرية على احملارم، والسفيه الذي ال يدرك 
 1املوقف.ومثلها قوله: خطورة 

 يرفعن يف قطع العباءة ُخدورا  ب  ــــــــــــًة من تغلـــــــــُه نسي  ــــــــلعن اإلل
 و حجيج مكة يكثـُُر الت كب ري ا هم ــــــــــاجلاعلني ملار سرجس  حجُّ 
 2ريا  ـــــــــــــــــــفرو ا وتقلُب للعباءة  ن ها ـــــــــــــــــمن كل ح نكل ة ترى جلباب  

 وراـــــفالوجه ال حسًنا وال منظ ها ـــــــــــــــــــو كأمنا بصق اجلراد بل يت  
 ورا ــــــــــقُبحا لذلك شاراب خمم ورة ـــــــــــــــــــــــلقي األخيطُل أم ُه خمم

 ماء الس واك ول ُتس  طهورا  ل جير مذ ُخلقت على أنياهبا 
 زيراـــــــــــــرة  فتوال دا خنــــــــــــــخنزي لقحت  ألشهب ابلُكناسة داجن  

عنة من السماء يضعهن يف صورة بصرية اللّ  –آل األخطل–جرير على نسوة تغلب يُنزل 
مزرية تسيء هلن، فهو يزعم أهنن يكشفن النقاب عن وجوههن استهواء للفاحشة ونبذ لباس 

خدورهن عبارة عن قطع صغرية من القماش الرث البايل إيذاان بدانءهتن احلشمة والعفاف وجعل 
تعبريه ) من كل حنكلة (  لبني الناس، مث يرسم جرير صورة مجاعية ألشكال املهجوات من خال

دميمات وقد ساعد على رسم هذا  تتعبري حيمل داللة سلبية غايتها أهنن عجوزات قصرياهو و 
وتزداد الصورة قبحا عندما يقرن الشاعر بني .ة(يم سَ لتصغري ) نُ الشكل استخدام الشاعر لصيغة ا

( لداللة على جالبيبهن ألن الفرو خيتص ببعض  ونساء تغلب والبهائم حينما استعمل لفظ ) الفر 
البهائم، كما أهنن يقلنب لباسهن  ليتميزن عن غريهن وألهنن تعودن على العبودية والذل، فال 

–للمرأة التغلبية-يد حىت يف هندامهن، ويستقصي جرير املظهر اخلارجيالعبابلتشبُّهبيرضني سوى 
يف إطار تصويري يبعث على الضحك عندما يتخيل أن اجلراد قد بصق على صفحة عنقها فهو'' 

هنا سوداء الليت كأن عليها بصاق اجلراد الذي أكل اليبيس، فإن بصاقه عند ذلك أيصف  
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جلراد ينبئ عن التشاؤم والشر فهو يوحي ابخلراب ويضاف إىل ذلك أن ''بصاق ا 1أسود'' 
م األخطل ينفردأبوبعد هذا العرض اجلماعي لنساء تغلب،2.والتشويه والقحط واليباس واجلفاف ''

يف صورة املخمورة الثملة املرتحنة من كثرة ما شربت حىت اسودت أسناهنا من الشراب  يصورها
حني يظهرها يف  اسة، وتزداد صورة هذه األم خسوكأهنا ل جتر السواك على أضراسها مذ ُوجدت

، والتلوين الرسمجرير عن ريشة ال تتوقف و  ا.صورة خنزير أشهب حبيس للداللة على سوء منظره
بل يكمل لوحته مظهرا األخطل يف صورة خنزير و كأن لسان حاله يقول أن هذا فرع من ذلك 

ن فخر الفرزدق يعتمد جرير على صورة األصل العريق الذي تنحدر منه أم األخطل.و للتقليل م
 : 3حركية تدرك ابألبصار وهي قوله

ر  املُص ط لى   فأنتُم  4أزر ى حب  ل م ُكم الفياشُ    ن ا ان  يـ   مثل  الف ر اش  غ ش 

فلطاملا افتخر الفرزدق وتعاىل على جرير بقومه وقبيلته، إىل أن جريرا حبسه وعبقريته نظر  
إىل هذا التطاول جمرد فَيش  ال غري، وأنه مثل الفراشة اليت تزدهي أبلواهنا ومجاهلا، فتستهويها ألوان 

وبشاعة هيئته  انر  املصطلى فتدنو منها ويكون مصريها احلرق واالنداثر.وينظر جرير إىل اخلنزير
 : 5فيتخذ من تلك الصورة رمزا لنصرانية األخطل التغليب، يقول 

ش ى وتُنت ظ رُ   إن األخيطل خنزير  أ ط اف  به   د ى الد و اه ي ال يت  خت   إ ح 

ومثل هذه الصورة البصرية اليت يُرسم فيها األخطل يف هيئة خنزير تتكرر يف نقائض جرير وهو يريد 
 :6فاف بدين األخطل الذي يبيح ما حرم هللا وهو أكل حلم اخلنزير حيث يقول من ورائها االستخ
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ـــــــــــــــــــُر عبد  أُم ــــُُه تغل بي ـــة    ل  اخلنا نيص    أيـ ف خ  هب ا  1قد إخ ض ر  من  أ ك   ان 

ن ة    ل د  امل ن خ ر ي ن  ُمص  بــه اع ـــــــــل ى أ نـــــ ف    غليظ ُة ج  ـــــــدُّ ان  ن ز يـــــــــر  ُيش    خ 

فللتقليل من شأن األخطل وأهله، يرسم صورة ألمه التغلبية النصرانية اليت ال تتورع من أكل  
،ويزيد جرير -احملرم شرعا-حلم اخلنزير، فتبدو أسناهنا خمضرّة من كثرة أكل هذا الصنف من اللحم

ز الغليظ فيسقط تلك الصورة على أنف أم األخطل، لتبدو  يف الوصف فينظر إىل أنف اخلنزير البار 
 كأهنا خنزيرة .

 وهي كل صورة اعُتمِّد يف رمسها على حاسة السمع، الصورة السمعية :  -
وليس من الضروري أن ال تشاركها يف ذلك حاسة أخرى، إال أن الغالب عليها هو السمع،وأكثر 

أصوات اإلبل واخليول وقرع السيوف أثناء  ما تطالعنا هذه الصور يف تراثنا الشعري يف وصف
 يقول :  2املعارك  أو غناء القينات وغريها.ومثل هذه الصورة قول سبيع بن اخلطيم التيمي

 قصب ِبيدي الزامرين  جم ُوفُ   ما ترى إبلي كأن صدورها أ
و مثل الصورة السمعية يف فصوت حنني إبله يشبه صوت الزمر ابلقصب، وهو صوت مشج حمزن 

 : 3قائض جرير قوله ردا على األخطلن

ن ح  للق ر ى    ُّ إذ ا تـ ن ح   ح ك  إست ُه وُتث ل  األ م ث اال  و التـ غ ل يب 

فجرير استغل كل طاقاته التعبريية ما ساعده على رسم صورة مسعية تتجلى يف رصد ذلك 
ما نزل به الضيف،  االضطراب الصويت الصادر عن التنحنح،و الذي يصدر عن التغليب البخيل إذا

فهو ال يدري ما يقول وكيف يفعل،وأيخذه االضطراب وتتملكه احلرية ويتلعثم لسانه،ويرجتف 
جسمه، فهو حيك مؤخرته ويكثر من احلركات العابثة لعله يصرف نظر الضيف عن القَِّرى أو جيد 

                                                           
 اخلنانيص : ج خنموص وهو صغري اخلنزير  - 1
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ف قصده ويرتكه هو خمرجا للتهرب من الضيافة، فال جيد سوى التنحنح يرد به على ضيفه عّله يعر 
 وشأنه.

 –تصدر عن جرير صورة مسعية للمهجو  ،شتد يف ساحة الوغىو حني حيتدم القتال،وي 
وقد خّر صريعا على األرض من غري حراك،مث صاح صياح الذليل الذي أعيته أوزار  –األخطل 

ير احلرب، وأهنكه الرعب،فشّد بصوته األنظار، فغدت صورته السمعية تلك مقرونة يف خيال جر 
 : 1يقولبصورة املوتى عندما يبعثون من قبورهم وهم يصطرخون من هول املوقف 

 من تـ غ ل ـــــــب بـ ع د ه ا عيــــــــــن  وال أ ثـ ـــــــــُر  لن ا لن ُترى أ بـ ـــــــًدا كانت و ق ائ ُع قُ  

ُروا منهم فـ ُقلُت أ ر ى األ موات  ع ُت خب  ن ز ير  ضغ ا ج ز ًعا حىت  مس      قد ُنش 

 : 2ومثل الصورة السمعية قوله يف سراقة بن مرداس البارقي  

ص ح     ، لو تقـــــــدم ان   للبـــــــــارق ــــــــــي، فإنـ ـــــــــُه مغــــــروُر  اي  آل  ابرق 

ورُ   كالس امري غداة  ضل   بقومه      و العجُل يُعك ُف حول ُه وُي 

عمد إىل ف،3ابلسامري الذي كان سببا يف ضالل قوم موسى البارقي فجرير يشبه سراقة 
عدم االهتداء و الضالل،و يشبه السامري يف التيه ، -يف نظر جرير-فسراقة .استخدام حرف الكاف

ه وخياله إىل  إىل الطريق املستقيم وكذلك إىل نفور الناس منه، وجرير يف تصويره هذا يهتدي حبسِّّ
انب عجله الذهيب الذي ُيسمع له خوار كخوار الثور يقف ينتظر صورة السامري وهو يقف جب
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موسى ليعرضه عليه لكنه ل جيد من نيب هللا سوى الصد والطرد .ومن مجيل الصور السمعية اليت 
 : 1حيفل هبا ديوان النقائض قول جرير 

، فقد  أ ص ابـ ُهم  انتق اُم   ع و ى الشُّع ر اُء ب عُضهم  لب عض    ع لي 

 ه زبراً يف الع رين  له انت ح امُ   كأ نـ ُهم الثـ ع ال ُب حني  تلق ى 

يشبِّّه جرير الشعراء الذين تعرضوا له، ابلثعالب العاوية اليت اجتمعت وراحت تناصر بعضها 
البعض ابلرفع من عوائها بعد أن كرم عليها أسد هصور فراح يزأر فيها ما أفزعها،وأبعدها عنه 

حظ تنبعث منها أصوات متداخلة، ومن خالهلا يُظهر الشاعر قدراته الفنية .فالصورة كما نال
الشعرية، فإذا أجتمع هؤالء الشعراء وأصدروا عواءهم، فإنه هو األسد الذي يكفيه زأرة واحدة 

 تفرقهم وتشتتهم .    

 ام األول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: يعتمد الشاعر على حاسة الشم يف املقالصورة الشمية -
سلم احلواس بعد البصرية والسمعية،وذلك من حيث  يف''و قد وضعها النقاد يف الدرجة الثالثة 

املقدرة على االنفعال عن بعد.والشم يتفق مع السمع يف إمكانية االنفعال ابملوضوع يف غيبة اجلسم 
اليت تنبعث منه . مثل  وغالبا ما ترد هذه الصورة يف وصف احملبوب ورائحته الزكية''.2الفاعل 

 :  3وصف علقمة رائحة احملبوبة ابألترجة يقول

 ومُ مشمُ  ف  ن  ا يف األ  ه  بُـ يُـ تط   ن  كأ    اهب   ريُ العب   خ  ض  ن   ةً رج  ت  أُ ن  ل  م  حي     

كية تفوح من كل جسدها  ز فرائحتها ال ،التصرحيية االستعارة سبيل فهو شبه عبقها ابألترجة على
 الفاكهة الطيبة اللذيذة.كما تفوح رائحة هذه 
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و هذا النوع من الصور شغل حيزا أقل مقارنة ابلصورة البصرية يف نقائض جرير،وَمَردُّ ذلك  
إىل تركيز الشاعر على ما هو أبعث على الضحك،وأدعى إىل السخرية إمعاان منه يف التحقري . 

وهي يف حالة ،–األخطلنساء  -وقد استثمر جرير هذه الصورة احلسية يف وصف املرأة التغلبية
سكر،تسعى على أثر اخلنزير تشم على عجل رائحته اخلبيثة تباعا ظّنا منها أهنا طيب الغزال البهي 

 :1يقول 

ُبُه غ ز االً    تُسوُف الت غلبي ُة وهي سكر ى    قفا اخل ن ز ير  ُت  س 

و قريبا من ذلك قوله يف تصوير ريح اخلنزير اليت تفوح من جلد التغلبية لكثرة أكلها له،وطول 
 معاشرته إايه: 

ت ه ا   ح  الص ليُب على إس  ف ُح   إ ذ ا ُجرد ت ال   و من جل د ه ا زهُم اخل ن ازير  ينـ 

ير يف البيتني األخطل من أثر يف تكوين هذه الصورة اهلجائية لدى جر  عقيدةو ال خيفى ما ل
السابقني، حيث يرتبط اخلنزير يف بعده الديين ابلنصرانية، مثلما تشري عالمة الصليب اليت صرمح هبا 

 البيت.  صدر جرير يف

 :    2ومن الصور الشميمة البديعية،واالبتكارات املعنوية اليت تظهر فيها خصوبة اخليال عند جرير قوله

 على خ ب ث  احلديد  إذاً لذ ااب    بين  مُنري  3فل و  ُوض عت  ف ق احُ   

فاحلديد ال يذوب إال بنار مستعرة، فهذه صورة قبيحة جعل فقاح بين منري وما ينبعث منها  
من روائح كريهة نتنة كأهنا أكيار تنفخ انرا تذيب خبث احلديد.و إذا كانت تلك صور أصدرها 
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لخصوم، فإنه يف املقابل حني احلديث عن احملبوب تتغري جرير يسخر فيها من الروائح النتنة اخلبيثة ل
 : 1الروائح وتتبدل. يقول يف مطلع قصيدة يهجو فيها عياش بن الزبرقان 

ر  يف ليل ة الدُّجى    و ريُح اخلُز ام ى يف د م اث  وُمس ه ل   ِل  ا مثُل لون  الب د 

ما البصرية فـَُتظهر احملبوبة يف لون جيمع جرير يف هذا املشهد بني الصورة البصرية والشمية. أ 
نبعث منه روائح زكية.ومثلها البدر البهي الطلعة ،أما الشمية فإهّنا متممة لوصف احملبوب الذي ت

 : 2قوله

 رخ ص  األانم ل  طي  ب  األ ردان    و ل قد  أ ب يُت ضجيع  كل   خُمض ب   

ر ان  ْيشي اِلُو يـ     عطر  الثي اب من الع ب ري مذي ل    ي ة  الس ك   ىن  م ش 

ترتاسل احلواس وتتداخل يف هذا املشهد، فمحبوبة جرير ذات قدِّ رشيق وأانمل خمضوبة 
رقيقة لينة امللمس، تنبعث من ثياهبا روائح زكية منعشة، وتراها إذا هي هنضت ماشَية فإهنا متشي 

 فهي يف ذلك تشبه السكران املرتنح يف مشيته . ،مشي اهلويىن تتمايل نظرا الكتنازها

و هي الصورة اليت تعتمد على حاسة الذوق، وهي ذات تنبيه كميائي، الصورة الذوقية :   -
.  3مثلها مثل الصورة الشمية، لكنها ختتلف عنها من حيث طبيعة االتصال ابملوضوع احملسوس 

وق ال تنفعل إال إذا وضع اجلسم على حاسة الذفإذا كان االنفعال مع الشم يتم عن بعد، ف
أكثر ما نلتقي هذه الصورة عند حديث .و 4اللسان.'' فهي حاسة قائمة على التماس املباشر''
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أو عن املرأة حني يشبهون ريقها بطعم اخلمر أو العسل مثل قول املرار بن ،الشعراء عن اخلمر 
 1منقذ:

ر  عس    طع م ت  به ش ب هتُه لو ت     يب  به  ث لج  خ ص   الً ش 

و هذا النوع من الصور ورد قليال خلطه ابلثلج . حنيفحالوة ريق هذه املرأة كحالوة العسل البارد 
 : 2من نقائض جرير . ومنها قوله 

م اُم املُنق ُع  أعد د ت للُشعراء كأًسا ُمر ًة     عن دي خُم الطُه ا الس 

كن أن يقارعها فيها أحد من خصومه، فهي ُمرمة الذوق يصور جرير قوته الشعرية اليت ال مي 
ممزوجة ابلسم املنقع، وقعها عظيم على خصومه.فلقد اعتمد الشاعر يف رسم صورته،وفخره 

فال ميكن ألحد أن  ،كذلك شأن شعره.بشاعريته على الذوق املّر الذي ال ميكن استساغته ولعقه
يصيبه يف مقتل.ومثل هذه الكأس املسمومة أو املرة املذاق ثله، وأنه إذا سّلطه على غريه فإنه مبأييت 

 قوله : كثريا يف نقائضه ومنها   يكررها جرير

ق ًعا      فسقيت آخرهم بك أ س األول     أعددت للُشع ر اء مسا ان 

:هي كل صورة اعتمد يف بنائها على حاسة اللمس، وغالبا ما أتيت هذه الصورة الصورة اللمسية -
ال:أبو ذؤيب البصر، فما تدركه األيدي قد يسبق إليه البصر.ومثل هذه الصور ق مقرونة حباسة

 : 3يف وصف فرسه اهلذيل:

 بُع فيها اإلص   وخُ ثُ ي تـ  ه  ابلين   ف    ا ه  م  حل   شرجُ ِلا ف   بوح  الصُّ  رُ ص  ق   
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مسينة ،ففرس الشاعر تتكىء على مقوم اللمس واملستوى الكنائي يف تشكلهافالصورة 
بغمز اإلصبع فيها فيغيب يف  ذلك عن الشاعر على ضخامتها عربللداللة و ،شحما وحلمااكتنزت 

الصورة  لُ ثَ ومَ وابلتايل أتكدت صورة الفرس الضخمة حباسة اللمس.،شحمها حىت ال يكاد يُرى
 : 1ومنها قوله يف املرأة التغلبية يف معرض رده عل األخطل  ،يف نقائض جرير لتواتراللمسية قلياُل 

ن الص ليب  ُتس حُ  و ل   ُت  س ح البيت  العتيق  أ ُكفُّها     و لكن ب ُقراب 

يف هذا املشهد،فهو حيرص على انتفاء صورة ملسية عن املرأة  فدهاء جرير ابد   
.فالتغلبية ومنهم أم األخطل فاجرة فاسدة ال تتربك بيدها واحدالتغلبية،ويثبت أخرى هلا يف آن 

بل دأهبا الطواف حول قرابني الصليب،وشغفها التمسح وملس هذه  –الكعبة –معال البيت العتيق
القرابني أبصابعها.ويبدو أثر النصرانية واضحا كذلك يف تشكيل هذه الصورة، إذ يركز جرير يف 
عجز البيت على هذا اجلانب يف أسلوب التقدمي والتأخري مما يوحي أبن هذا املعىن الديين يعد 

 2ية جرير عندما يرمي األخطل النصراين بسهام أهاجيه. مرتكزا حساسا يف رؤ 

 الصورة الساخرة يف نقائض جرير  -ت
في يريد من يلجأ إليه ـــــــــــــــــــالسخرية يف األدب فن ينم عن أل دفني، ويكشف عن كرب خ 

و الذي .فاألل الذي يشعر به األديب أو الشاعر 3'' أن يداوي أمله ابلضد ويشفي كربه ابلنقيض''
 هو الدافع وراء هذه السخرية اليت يصطنعها . ،إلغاء أسبابهال يقدر على 

        – Perlman Chainو السخرية وسيلة إقناعيةعلى حد تعبري بريملان وأولرباخيت 
ث يسعى فهي يف نظرمها ممكنة يف كل احلاالت احلجاجية حي ،Olbracht tytica Lucieو
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ولقد حاول دارسو األدب أتكيد الطبيعة األدبية للسخرية بغض  1. صاحبها إىل إقناع متلقيها
النظر عن أصوهلا الفلسفية، وكذا ارتباطها ابلعلوم اإلنسانية األخرى وذلك ابعتبارها منطا من أمناط 

( أنه جيب التفريق جبالء وبصورة هنائية بني  Beda Allimane –القول حيث يؤكد) أليمان بيدا 
أي ابلرتكيز على  2،و السخرية كظاهرة من ظواهر األسلوب األديب '' السخرية كمبدأ فلسفي

مكوانهتا اللسانية والسيميائية وكذا بعدها الداليل واإلقناعي يف النص األديب.و السخرية سالح 
شائع عند مجيع الكتاب واملؤلفني الكبار، أيخذون أنفسهم مبمارستها، وهي تظهر يف أعماهلم 

 الشعرية والنثرية .

و تعد السخرية من أهم عناصر اهلجاء يف شعر النقائض، فلقد حرص شعراء هذا الفن  
 على االعتماد على هذا اللون األسلويب فلم يدع–جرير والفرزدق واألخطل–خاصة الفحول منهم

فّنن يف عرضها لكسب إعجاب احلاضرين.وتعد ــواحد منهم صورة ساخرة تفوته.إاّل وتأي 
املستحدثة يف اهلجاء يف عصر بين امية، إذ قّلما جندها يف شعر اهلجمائني  السخرية '' من العناصر

.ولقد طغى هذا اللون على نقائض جرير إىل درجة جعلت منه ظاهرة جديرة ابلوقوف 3القدماء ''
 عندها ومدارستها وحتليلها.

غايته إضحاك اجلمهور،و كسب ودِّّه وإعجابه .و قد  جرير يف نقائضالتوجه ولعل هذا  
لفرزدق، وهي أن جريرا أحس ابلضعة ا معيضاف إىل هذه الغاية، غاية أخرى ابلنسبة لنقائضه 

فتلك النشأة املعدومة اليت ال ختلو من ضيق وبؤس كانت  ، وفقره اهلوان بسبب قلة حال أسرتهو 
ه منوذجا فريدا يف جمال النقائض واهلجاء . فجرير يف أحد األسباب اليت فّجرت قرحيته، وشّكلت من

التعايل لد ويف يده ملعقة من ذهب جعلته يشعر ابلفخر و نشأته خيتلف عن قرينه الفرزدق الذي وُ 
حني يذكر أجماده وأجماد قومه.ولقد َوضمـَف هذا العز وذلك اجملد ،و هؤالء ينقلها إىل فمه 

                                                           
1Perlman Chain  et Olbracht Tytica Lucie : Traite de l’argumentation  - la nouvelle 
rhétorique – 1983 Bruxelles université  p2  
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خصومه ، فهاهو يقول من أشعاره ومواقفه وهو يواجه  األسالف الذين ينتمي إليهم يف كثري
 1:متحداي جريرا

 عُ ـــــــــــــــــــام  ج  امل   يرُ ر  ج  ا اي  ن  تـ  ع  مج    هم إذا ل  ث   ب   ين  ئ  ج  ي ف  ئ  اب  أ   ك  ئ  ل  و  أ   

   عُ ار  أص   ين   الذ  اين  ر  قـ  أ   عُ ر  ص  و أُ   عاش   جُم  لتين  لي ما مح   م أعت  هب   

 عُ ــــاش  جُم   أو   ل  ش  ه  ا نـ  ه  أاب   كأن    ين  ـــــــبُّ سُ يب  ت  ل   كُ حىت  ا بً ج  ا ع  ي  فـ  

و لقد جترأ الفرزدق على التعايل على خصمه حىت وهو يؤدي مناسك احلج. فلقد روى 
 : 2لتقى جبرير مبىًن يف أحد مواسم احلج فقال خياطبه إصاحب األغاين أن الفرزدق 

ابحملص ب  من م ين بن أنت فاخ ىًن ــــــــــفإنك الق    ــُر؟ـــــــــــــــفخارا فخرب 

ل ق ي س  قيس  أم  خب ند ف  تعتزي    وادرُ ـــــــــــــــــــــإذازأرت  منها القروُم اِلــ أ اب 

 بك من قيس بن عيالن عاهرُ  غدا  ـامــ  ــــــــــــــــــــــفإن  كليبا من ُتيم  وإن    

عليه لغة االفتخار والتطاول كثرية يف نقائض  بُ الذي تغلُ  و مثل هذا الفخر
الفرزدق.فكيف يواجه جرير هذا التطاول وذلك االفتخار؟وهو صاحب النسب الوضيع،          

ا من تتبع سقطات الفرزدق دًّ والذي ال ميلك من مثل أسباب الفرزدق ما جيعله يرد.فلم جيد بُ 
 نسبه وأسرته.وعرضها يف قالب ساخر يعوضه عن تدين 

،بل هناك جرير للصورة الساخرة يف أشعاره ول يكن العامل النفسي وحده سببا يف توظيف
سبب اجتماعي متثل يف العدم والفاقة اليت نشأ عليهما، فجعلت منه واحدا من املعارضني لتلك 
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ذلك  الطبقة األرستقراطية اليت انتشرت يف بعض أحياء البصرة يف عهده ،و لقد أكد طه نعمان
جريرا منوذجا لتلك املعارضة الشعبية الكادحة البسيطة اليت اختذت من الشعر وسيلة  دم حني عَ 

لتعريَة  ذلك اجملتمع األرستقراطي الذي ورِّث ثرواته أاب عن جد منذ اجلاهلية إىل يومه. فطه نعمان  
ك ألن أجداده منذ يرى أن جريرا أعّدته أجيال وأجيال منذ القدم ليقوم مبا أراده جمتمعه، وذل

فأخذ ينتقل من أب إىل ابن إىل حفيد،  ،هم هذا الشعور ابلظلم االجتماعيإليالقدم قد تسلل 
حىت تبلور يف مثل هذا الشاعر الذي منحه هللا جهازا عصبيا حساسا انتقلت إليه اآلالم ابلوراثة 

تضخيم عيوب هذه فكانت عود الثقاب الذي أشعلته ابلسخرية، حياول هبا  ،منذ قدمي الزمان
فجرير وجد 1الطبقة اليت تزعم لنفسها العظمة واجملد وأبقدامها تدوس بقية أفراد اجملتمع الضعيفة .

يف  الصور الساخرة املكشوفة جماال يعرض فيه سقطات هذا اجملتمع الثري ،كما وجد لنفسه منفذا 
ن الناس الذين اضطرهتم وهو بذلك يُعدُّ  لسان حال السواد األعظم م، أقرانه علىيفتخر به 

جمتمعهم،  فراح جرير يعرّب حال  احلاجة والفاقة للوقوف عاجزين متذمرين ساخطني على حاهلم و
نيابة عنهم وهو يرسم سخطهم وتذمرهم  يف قالب ساخر مثري ينفِّس به عنهم، وأيخذ هلم بعضا 

 من حقهم.

ت يف نفسيهما،فأجادا وأثّر امهت يف سعة خيال جرير والفرزدق تلك أسباب وعوامل س 
الرسم التعبريي الكاريكاتوري،مث حرصا على عرض ألواحهما يف بالط اخلليفة األموي بدمشق ويف 
سوق املربد ابلبصرة،الذي''كانت ختتلف إليه القبائل واجلماهري وتتحلمق حلقات لالستماع إىل 

التجمهر ولمد لدى شعراء النقائض فلعل هذا ،2الشعراء وخباصة إىل ما حيّدث به جرير والفرزدق ''
تلقي فتجعله حمل امل عنسُ فِّ نَـ شعورا ابستحداث صور حتط من املنافس، وتُـ جرير خاصة عموما و 

 .تعجُّب  وثناء
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 الصورة الكاريكاتورية يف النقيضة اجلريرية :  -أ

و هي صورة يعتمد فيها الشاعر على ألفاظ وحملات سريعة، يف رسم شخصية املهجو سواء 
الناحية اخلَلقية املادية أو اخلُلقية املعنوية.ولقد استعان جرير بكل معارف عصره وجبميع عناصر من 

الفكاهة واهلزل الشائعة بني الناس  يف رسم هذه الصور وإعطائها بعدا كاريكاتوراي غايته التشهري 
قدرته ابخلصم وجعله عرضة لالحتقار، وكائنا يثري الكثري من الضحك.كما حرص على إظهار 

الصور كاريكاتورية اليت تبالغ يف جتسيم العيوب احلسية والنفسية، فتثري بذلك من خالل تلك  الفنية
 .1تهزاء بصاحبه والتهكم به وآبابئهمنابع التفكه يف وجدان اجلماهري ويشركهم معه يف االس

–اخلصممن الصور اليت تكررت يف نقائض جرير وأخذت طابعا كاريكاتوراي، هي تصوير و 
يف صورة حيوان،فلقد استغل جرير قصر قامة الفرزدق وغلظة جسمه فراح جيسد هذا -أي الفرزدق

اجلسد يف رسومات أسقط عليه أشكاال حليواانت، شدم هبا انتباه املتلقي فراح يتخيلها ويضحك 
 2عند مساعها، ومن تلك الصور صورة الفرزدق العلج املمتلئ،الغليظ الوجه واألطراف يقول:

  ايل  ق  م   م  هُ وه  جُ وُ  ن  أ  علج  ك    لهم كُ   عُ اص  ع  والص   قُ د  ز  ر  الف   د  ل  وُ 

فهاهو يرى يف خصمه  ،و إذا أخطأ هذا الرسم والوصف الفرزدق،فإنه قد يتعدى إىل أبيه
 3ابن انقة ال يهاب جانبه يقول :

 

 

 ااب  ه  أن يُـ  1ابن بـ ر و ع  و ما حق   م  تُ م  ل  قد ع   ق  د  ز  ر  ُت الف  ب  ا ه  م  ف    
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و إذا ل يكن الفرزدق علجا أو انقة يف رسم جرير، فإنه قرد، وهو بذلك ل يبعده عن غابته 
اليت ارتضاها له وأراده أن يعيش بني كائناهتا.و لقد كانت صورة الفرزدق القرد هي الغالبة على 

 ومنها قوله :  جرير، رسومات

ء قروداقرد    أمسى الفرزدُق اي نو اُر كأنُه     2حيثُّ على الز  ان 

أضاف إىل ذلك صفته اخلَلقية فجمع ذلك  ،و فسقهفجرير أستغل هتتك الفرزدق وعربدته و 
كله ليخرج هبذا الرسم الكريكاتوري الذي  يُظهره قردا يف وسط القرود يدعوهم إىل الفسق وحيثهم 

تسرته أثناء اجلماع فأسقط هذه على الفجور ،فجرير نظر إىل مرفولوجية القرد وظهور عورته، وعدم 
الصورة على غرميه . إال أن اجلميل يف الرسم أن جريرا ال خياطب به الفرزدق مباشرة بل أراد للرمسم 

وكأين جبرير يريد أن يشرك النوار، يف  ،(وار زوجة الفرزدق فراح يناديها )اي نوارأن ميّر على الن
َخْلقا، وفاسدة أخالقًا. وصورة الفرزدق القرد أتخذ  صورته ويسخر منها،  ألهنا تعاشر صورة قبيحة

فيكتشف استدارته وغلظته، وشيب حليته  ،أبعادا يف نقائض جرير، فها هو ينظر إىل وجه خصمه
 فيقول :

تُه الصواعقُ   أرى الشيب يف وجه الفر زدق ق د    3عال  ِل از م  قرد  رحن 

صدر ز ألواهنا فراح يُ ب أدواهتا ،و ميم ّضب ورتّ فجرير يلج ورشة الرسم اليت أّهَلَها لنفسه، فو 
منها لوحات جتاوزت املألوف، لوحات ساخرة متحركة مجعت أحياان بني الفخر واهلجاء اهلزيل 

 املثري للضحك يقول:

                                                                                                                                                                                
 بروع اسم انقة ذكرها الراعي عبيد بن حصني النمريي الشاعر و فيها يقول :  -1

 بحنية أشلى العفاس وبروعا و إن بركت منها عجساء جلة  
 فجعلها جرير أمًّا للفرزدق ) ينظر لسان العرب مادة برع ( 
 134الديوان : ص  -2
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ار ا؟ت  اس  ف     قُ اع  و  أ صابـ ت ُه الص    ُق غري  قرد  د  ز  ر  الف   ان  ك    ل  و ه    1د 

الطبيعة عارف لنتائج الطقس، يدرك خطورة الصواعق فكأين جبرير خبري بعلوم   
دارك واملعارف حني ينظر إىل مرفولوجية  الفرزدق ويقارهنا  ،املنبعثة من السماء

َ
فهو يستغل هذه امل

حتول من صفته اآلدمية إىل صفة حيوانية بسبب ما -أي الفرزدق –بغريه من البشر فيدرك أنه 
الرمسالذي يربز خفة روح جرير وسعة خياله حيث أراد أن فطلع علينا هبذا  ،أصابه من الصواعق

ينكر -؟غري قردوهل كان الفرزدق  –ينقل الصورة إىل املتلقي وكأهنا حقيقة، فأسبقها ابستفهام 
قائال ويلحقه بعال القردة،والطريف أن أحد األدابء يعلق على هذا البيت ،الفرزدق وآدمية به إنسانة

.وهذه صورة 2جرير أسبق من داروين يف نظريته املشهورة عن ) أصل اإلنسان ( رمبا يكون 
 : 3عليها مبا يراه مناسبا مالئما،فقال استفزت الفرزدق فلم يكن أمامه سوى الردّ 

  اار  ُت و ل  غري  حليته  مح     رأ يُت ابن املراغة  حني ذ ك ى   

الربط بني جرير وقومه وعال  فتلك عادة اعتاد عليها الفرزدق،حيث كان دائم  
احلمري حىت أن اللقب الغالب على جرير يف نقائض الفرزدق هو مناداته له اببن املراغة، فهو 

 ينسب جريرا وأهله إىل عال احلمري يقول :

 4اار  مح    ارُ م  واحل   ةُ ار  م  احل   دُ ل  ت    ا وإمن    ار  م  ح  ل  ل   ة  ار  م  احل   ن  اي ب    

سوى أن يرى جريرا وأهله أمحرة.ومن الصور املثرية للسخرية، تلك  الرسومفالفرزدق ل  جيد من  
لم والتنوير،فينكر عليه ذلك اليت عمل فيها جرير على إفساد معان ادعى فيها الفرزدق الوقار واحلِّ 
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فين كاركاتوري ساخر استوحاه من مدرسة فكاهي، ويبدع يف إصدار هذا النفي وتشكيله يف قالب 
 الفنون التشكيلية اليت انظم إليها.يقول ينفي عنه الورع والتقوى 

 ا ين  د  خ   يب  ل  والص   ب  ل  غ  تـ  ى ل  ح  ض  أ    ا هً ار  ك    ف  ن  ا ُت   ذ  إ   ق  د  ز  ر  الف   ن  إ    

 و ينفي عن الفرزدق قوة اإلميان ويظهره مبظهر املتذبذب يف إميانه، الراغب يف الدنيا. 

 1ار  ص  ن  تـ  ل   ة  ي  ان  ر  ص  ن   ين  ى د  ل  ع   ا ه ً ر  د   ق  د  ز  ر  ي الف  ط  ع  تـ   و  ل   ك  ن  إ  ف   

و ملا ادعى الفرزدق أن الشيب مينعه من ارتكاب الفواحش واحملرمات، انربى له جرير 
 ومن شيبه الذي ل يكن إال شيب عار وانر  وليس شيب حكمة ووقار. يقول : وسخر منه

 ـــم  ـــــــــــئ  ر ان  ـــــــــــي  غ   هُ لُ ــــــــــي  ا ل  دً ر  ق   ن  م  أ  ي  ل   لم س  مُ  ق  د  ز  ر  ف  ل  ار ل  ج   ان  ا ك  م   و   

 م  ـــــــــــــل  ــــال  ابلس   ه  ت  ار  ى إىل ج  ق  ر  ـــــــــــي  ل    هُ لُ يـ  ل   ن  إذا ج   بليه  ح   وصلُ و يُ  

 2م  از  ه  الل   بُ شي   اك  ه  نـ  ا يـ  م  ف   ت  ب  و ش    ع  ف  اي   ت  ن  هللا وأ   ود  دُ أتيت  حُ  

و لقد كان جرير أطول نفسا من خصومه يف هذا جملال،حيث أطلق العنان لنفسه   
إميان الفرزدق وانعكاس فحمل ريشته ووضمب  ألوانه وراح يشكل لوحاته، فهو ل يكتف إببراز قلة 

ذلك  ىذلك على أخالقهأو إظهاره  وأهله يف شكل حيواانت حتقريا واستصغارا لشأهنم.بل تعدّ 
هم إىل استعمال مستلزمات فدعا ،لينفي الرجولة عن جماشع كلها  فصورهم يف صورة املرأة

 3:التجميل

 ال  ج  ابلر    قُ د  ز   فر  م اي  تُ س  ل  فـ    ارً ط  مرًة وع   وجم   اًل ح  وا كُ ذُ خُ   
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 1و يؤكد هذه الصورة بقوله : 

 ال  ج  ر  ب   م  ا هُ وم   ال  ج  الر    ه  ب  ش    ا عً اش  أن جم   ك  ي  ل  ع   ني  ف  ال ُي     

 :  2ومثل هذه الصورة قوله  

ـــ ــيتُ س  ب  ل    ه  لُ ج  ال  ج  3ج  ر  ا كُ اح  ش  ا و  ه  يـ  ل  ع    ةً ب  ــــــــــــــــع  ق لُ د  ز  ر  والف   أ د اتـ

 ه  لُ وأنتم حالئ   لكم بعل   جرير    ام  ـــــفإن  4الب  امل   ي  ل  احل   عوا م  دُّ ع  أ   

 ه  لُ اس  ر  تُـ  ل  ع  بـ   د  ع  بـ   ل  ع  بـ  ل   ت  أقر    ا ه  حليل   ان  و  ع   ت  ط  ع  ا أ  م  وا ك  طُ و أع   

 ؟ُيص ـــــــاو لُه  م  ر  ق  ل   د  ر  ق  ا وم   إيل    م  ه  د  بقر  وا اؤُ ج   م  ال  ح  األ   ه  سف   ن  م  أ   

وتصريح مبا يقبح ذكره، فاملوقف أشبه  بابٌ وإسفاف وسُ  شٌ حْ املالحظ أن''يف هذه املناقضة فُ و 
بتمثيلية هزلية.و من الصور الكاريكاتورية الساخرة اليت يزخر هبا ديوان النقائض،تلك اليت وقف 

فتتطاير النار  –أي احل دادة –القيانةعندها جرير وهزأ فيها ابلفرزدق وقومه الذين كانوا حيرتفون 
تلك احلقيقة ليولد منها  –جرير–عليهم، ويعلو الدخان وجوههم وحلاهم، ويتغري لوهنم'' فاستغل

اليت أخذت الطابع الكاريكاتوري.ورمبا يكون جرير قد استطلع  5كثريا من الصور الساخرة الطريفة''
 حد إطفاء عينه،فهو اد يف عمله من تطاير الشرر عليه ليصل إىلصورا واقعية مما قد حيدث للحدّ 

 6:بقول–أحد أجداد الفرزدق –يسقط هذه الصورة الواقعية على غالب

 ا ه  ريُ يط   حني   ني   الق   ار  ر  ي ش  از  و  نـ    ه  ري  عند ك   غالب   ين   عيـ   أ  ق  و فـ   
                                                           

 376الديوان  -1
 /  388وانظر الديوان ص   80ص  /2الديوان النقائض ج  -2
هر يلعب عليها األطفال/ الكرج لعبة على  -3

ُ
 هيئة امل

 املالب : العطر -4
 253: عبد القادر القط ص  يف الشعر اإلسالمي واألموي الد -5
 207ص /1الديوان ج -6



 ملستوى التصويري يف نقائض جريراالفصل الثاين                                                              

122 

 

 :  1ومن تلك الصور صورة الفرزدق وقد أتت النار على حليته حىت أصبح مثار سخرية يقول

 ارُ ر  الش   ه  م  از  ى ِل   عل   ريُ ط  ي    سا ي  قـ   يبُ ع  يم يُ اي ُت   ني   قـ  أ    

ونسبها إليه ونسبه إليها   –كما عريم الفرزدق أبدوات القيون اليت يستعملوهنا،فذكمره هبا كثريا
كما ينسب االبن إىل أبيه،يف تركيب ضاحك ساخر:يستعمل أسلوب األمر التهكمي 

 2:واملقابلة مرة اثلثةمرة،وأسلوب التفخيم التهكمي مرة أخرى، 

 عُ اق  ع  قـ   ني   تـ  نبـ  له يف اجل   ر  خ  وذُ    هُ ق  كريُ د  ز  ر  الف   دُ ا جم   من   إ   أال  

ويصور جرير الفرزدق قينا حقا،فيسبغ عليه من مسات القيون ما جعل حدراء زوجته تتبني 
كأنه   –حدراء والفرزدق  تكره كونه قرينا هلا، مث يدير حواراً بنيهذه الصفة، فتنكره أمّيا إنكار،و فيه 

 .3يقول :وذلك لكي يزيد من واقعية الصورة، –حدث حقيقة

 ه اإلنكارُ مُ ي  ض   عُ ْين   رُّ واحلُ    م  هُ ون ورحي  يُ أنكرت القُ  اءُ ر  د  ح  
 ارُ ص  ق   انُ ن  فاللون أورق والبـ     احلديد جبلده أ  د  ا رأت ص  مل  

 ؟ ارُ ي  ك  األ   عُ ق  قالت وكيف تر      ق رقعى أكياران رزد  قال الف  
 ! ارُ ز  ن   ك  د  ل  جدك ل ي   نيوالق      جدى خالد  ن  متاعك إ   ع  ق   ر  

يف تصوير سالطة لسان الزوجة يف بعض األحيان حينما ختاطب  ة جريرولعلنا نلحظ هنا مهار 
خر هي حبسبها ونسبها،مث تزيد يف سالطتها وحدهتا، ته، وتفأبيه وجدّ بدنو نسب زوجها فتعرّيه 

زاد يف التهكم، فتخيل  و ل يكتف جرير بذلك بل! عن العرب  -الفرزدق  –زوجها  تنفيحىت 
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ة أن دعت رهبا املصور الذي صور الفرزدق هبذه الصورة، دعته مستغيثة متضرع-أي حدراء  –أهنا
 :1خيّلصها منه  يقول

ارُ و  ع  رُّ ض  ت   اء  ع  الدُّ  ع  وم     ةً وع  مُ س  م   ةً و  ع  د   ر  و   ص  املُ  ت  ع  د    ! حذ 
 ! ارُ ـــــــص  ع  إ   ه  و  س  ف  ل   مُّ ح  ا أ  نً يـ  قـ      ا ه  ينُـ ر  ق   ون  كُ ي   ن  أ   ك  ب  ر  ب   ت  اذ  ع  

-وقفت منه، نالحظ أهنا مع دعائها  فالزوجةمشحوانن ابلسخرية يف كل لفظة،  البيتان
أن  وتريد جاهدة –أو كاد–، وخطب جسيم نزل هبا أصاهبا  عة ألمر عظيمضرِّ تموقف امل–تعاىل

ون بسبب لأي أسود ال –صفه بكلمة "أحم"و أبن جرير خبصمه .مث يهزأ الفرزدق تتخلص من
وفيها من االستصغار واهلزء ما ال سبيل لوصفه أو لتصويره،بل حتسُّه األذن -الدخان املتطاير

 فيبتسم الثغر،مث يكربِّّ صورة فسائه فيجعله إعصارا! أرأيت إىل أي حد يهزأ به ويقسو عليه؟ 

تعددت وتنوعت داللة هذه الصور يف –أي احلَدماد –كذا نالحظ أن صورة  الفرزدق الَقنْيُ و ه
إن فكرة القني ومرادفاهتا من ألفاظ وصور من أكثر املضامني الشعرية ورودا "ثنااي نقائض جرير بل 

وصورة القني تتكرر يف نقائض جرير للفرزدق وهو يولد منها معاين جديدة   2يف نقائض جرير ''
سنطيل الوقوف عندها يف موطن و –نها صورا ساخرة طريفة عويلوهنا أبلوان مثرية مدهشة  ويفرُِّع 

 .-الحق من هذا البحث

 : يف تشكيل الصورة الساخرة والصوت  الرسمجلمع بني ا

لتشكيل والتمثيل وتوظيف األلوان،بل مجع ابل يكتف جرير يف رسم الصورة الساخرة لغرميه  
فعمد إىل استعمال أصوات انشزة محملها ألفاظا مبهمة  ،يف أحايني كثرية بني الرسم والصوت
أو  يثلوط، وخضافجلجوخى، وخجخج، والنخوار، واغامضة تدل على االستخفاف مثل:
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وغريها  ،وهذه أمثلة ملا قلت، ونالحظ ما تشعه و العجعج و اِلجهجخيضف، وقذام، واجللوبق 
 :1يقول  و السخرية  األلفاظ مبوسيقاها ورنينها من إحساس ابهلزء

 عُ ان  م  و  ري   بـ  لزُّ ل  ل  رح  لُ و  حُم   مُ يكُ ف   ج  خ  ج  خ   د  ال  و  أ  اي  ان  ك    د  ق  ل  

 ام  ذ  والقُ  ج  خ  ج  ي وخ  خ  و  و ج  نُ بـ     -فـ تـ ع ر ُفوهم –ا عً اش  فإن جُم   : 2وقوله 

  : 3و قوله يف البعيث 

ُد ر غ و ان  إ ذ ا  اأو ال  ــــــــــج ا  م ا ع جع ج  س  ـــــر ام ي الع و   يركبون  يف  الـ 

ز ج اغر ُهم  ل ع ُب  ه ج الو كان  عن حلم    الن  يط  الف نـ   مزا اد  ه ج 

 ار  و  ـــــــــــــــــخُ  ع  ق  و  م   ات  ن  بـ   ورُ خُ    م  هُ اء  س  ن   ان أن  ب  قـ   و  ين  ب   لغ  ب  أ   : 4و قوله 
 ار  و  خ   الن  ين  ب   اي   م  ار  ك  امل   بُ اب    م  كُ دون   ق  ل  غ  ة فأُ م   أُ ين  ب   م  تُ نـ  كُ 

 : 5و يقول يف رده على الفرزدق 

ًعا  ب اع  جُماش   ونز و ًة من ض اط ر   للجي ثُلوط   و ج د  الزبرُي بذ ي الس  

 6و يقول يف البعيث والفرزدق 

بـ ث ة   ِش ي   والط  ف ل    ط اُء من  ير  ما هب ا ش ر نـ   ُتشبُه ولو  بني  اخلُماس 
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  قوله :و 

 ارُ ف  نـ   ن  ا هب ُ ، وم  ون  يُ القُ  و  حن     اعً ز  نـ   ق  ب  و  ل   اجل  يب  أ  ات ن  ى بـ  ق  ل  تـ  

ولعل إحياء األلفاظ السابقة ال يكون ابلقوة اليت كان هبا يف عصر جرير، ولكننا إذا تصفحنا       
أن هذه األلفاظ املعاجم استطعنا أن نستشعر إحياءها،ابإلضافة إىل موسيقاها، فعلى الرغم من 

جليم يف وال حتبها كثريا كاخلاء وخباصة إذا اجتمعت مع ا،تنفر منها األذن  أصواتتشتمل على 
مثل جوخي، أو إذا ما تكررت يف كلمة واحدة مثل خجخج، وكذلك حرف الثاء والطاء يف 

.إال أن واجليم والقاف يف لفظة جلوبقوالثاء يف شرنبثة  نيالشجيثلوط، والضاد والطاء يف ضوطر، و 
عندها  ،و تلك ظاهرة يقف لالستهزاءاأللفاظ ووقعها مادة هذه  من غرابة ستطاع أن يتخذاجريرا 

علم األصوات التعبريي،الذي يبحث يف األصوات وتعابريها املوسيقية ليلقي الضوء على العالقة 
بني مشاعر الشاعر، واملؤثرات احلسية اليت تنتجها اللغة أبصواهتا.وهذا الذي يتجلى هنا.فجرير 

بل ،يل التعبرييالرسم والتشكإال أنه اليقف عند خُيرج الفرزدق وقومه يف صور تشمئز منها النفوس،
يتجاوز ذلك إىل تكثيف األصوات،وتقريب خمارجها مما يصعب جرايهنا على اللسان،وهذا الذي 

ولعل تلذذ جرير ،والصورة املعنوية الواقعية.الغريبة خيلق ذلك التوافق واالنسجام بني الصورة الصوتية
 ،تجاوز حدود اللغةمبثل هذه التعابري اجلامعة بني الرسم الساخر،و الصوت الناشز جعله ي

 : 2يف قوله 1"اجليثلوط"فيستعمل ألفاظا ال يعرف معناها مثل لفظ 

ثـ ُلوط ، وَن  ب ًة خ    ع دُّوا خ ض اف  إذ ا الُفُحوُل تـُُنج بت     و ار اـــــو اجل يـ 

تشع إشعاعا غريبا كأهنا تومئ حقا يف البيت إىل أن الذي يتحدث عنه جمهول  هذه اللفظة اليت
النسب أو املكانة أو كليهما، ألن معىن اللفظة ورنينها املوسيقي منفر بطوهلا من جهة، وإبهنائها 
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حبرف الطاء، أو ابملقطع األخري )لوط( من جهة أخرى، ورمبا كان ساخرا يف ذلك كاملعري حينما 
"اجلين" الذي زعم أنه التقى به يف اجلنة امسا يكاد يكون مضحكا بكنية ساخرة طويلة أطلق على 

، وليس ابلطبع هلذه 1" اخليثعرر أبو هدرش"و هو يف حروفها، غريبة يف وقعها على األذن 
 . املرادالتسمية أو اللفظة معىن يفهمه الناعت أو املنعوت هبا،ولكن إهبام معناها ونشوز صوهتا هو 

هذه  و لنا يفحتمل معىن اهلجاء يف ذاهتا،حياان يعمد جرير إىل السخرية مستعينا أبلفاظ و أ 
تؤدي ما أريد  و علينا أن ال نتعب أنفسنا يف فهمها ألهنا ''يف الفرزدق، اليت قاهلااألبيات العجيبة 

 :2هبا مبجرد مالمستها األذن،وتستفز الضحك خبصائصها الصوتية ''

 أشبهت منها شبها ُيزيكا   تيكا  أنت ابن هاتيك وتيك 

 أما ترى احلمرة يف بنيكا   أشبهت مُحران  وُعصل  كيكا  

يكا   ي ح   كأن بني إسك ت يه ا ديكا   اي ابن اليت كانت ُتُ ش  

 تُقول ملا مل ت الت وريك ا  فرُج استها مثل مشق   فيكا  

 عال أخاك العبد عن أبيكا    

ألفاظ ساخرة يبدو الشاعر من خالهلا  فهي( .يكا وكيكا و.. حفأايً  يكون معىن ) تيكا   
ن الشاعر ل أعابثا خبصمه، استعملها جرير يرسم فيها صورا للفرزدق وأخته جعثن،واملالحظ 

 بل أرفق الرسم واملشهد مبوسيقى ساخرة، يريد أن يشد هبا ،يكتف بنقل الصورة وألواهنا إىل املتلقي
 ه و قهقهته .فيزيد يف ضحك ،مسع املتلقي

                                                           
 اجلزائر  –سلسلة األنيس  –تقدمي حممد الطاهر مدور  –رسالة الغفران : أبو العالء املعري  - 1
 193دط/دت( ص )  –بريوت  –دار النهضة العربية  –اهلجاء واهلجاؤون يف صدر اإلسالم : الد حممد حممد حسني  -2
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الكاريكاتورية الساخرة من صوره  القد أبدع جرير يف هذا اللون من التصوير،بل إن بعض     
فاق،وأصبحت مضراب لألمثال،ومعيارا اعتمده النقاد يقيسون به خفمة روح الشاعر،وسعة آلجتاوزات

شّدت إليها و لباباألخياله،ومن ذلك تصوير جرير لألخطل التغليب وهي الصورة اليت أهلمت 
 : 1قوله ك.  األلباب

ن ح  للقرى    ت ُه وُتث ل األ م ث اال  و التـ غ ل يب إذا تـ ن ح   ح ك  اس 

وملا كانت الغاية من السخرية هي إرضاء وكسب وّد املتلقي، فإن جريرا ل يفوِّت هذه   
خلصمه راسخة  رمسهال تلك الصورة الساخرة اليت الفرصة اليت جتمعه جبمهوره، فرتاه يعمل على جع

يف ذهن هذا اجلمهور. وهلذا نراه كثريا ما يعتمد على تكرار أمساء من يسخر منه '' وكأنه ال يريد 
سم من يهجوه حلظة عن مسع السامع أو القارئ وكأنه يريد أن حيفر تلك الصورة إأن يغيب 

ويظهر  -قفيزة  –لفرزدق يقول مقلال من شأن أم ا2الساخرة ابلتكرار امللحِّّ يف فكره ووجدانه '' 
 : 3أهنا كانت سبية ال سهم هلا يف اإلسالم 

 ائي ر  ان ج  ك    يف  ك  يزة  ف  قُـ و اسأل   دا ـــــــاه  ج   ايفرزدقُ   فاركض قفيزة 

د ت   اء ـــــــــة اآلبـــــــيف املسلمني لئيم  ال جتوز سهامها  قفيزة وُ ج 

 يقول يف هجاء التيم: 

 ــايب ـــــــــــرن  إذا وضعت ثيــــــــال تنظ  ـــها ــــــــــل  ع  ول لبـ  ـــــــــى تقهش  ة  م  تي   

 ُد العماد قصرية األطنـاب ــــــــــــــــقـُف    ة ــــــــــــــــــــوتكم تيمـــيــــــــإن بي اي تيم 

 راب ــــــــــــخلق الرشاء ضعيفة األك  ها ــــــــــــــدلوُكم اليت يــدىل ب اي تيم 

                                                           
 362الديوان ص  -1
 354يف الشعر اإلسالمي واألموي : عبد القادر القط ص  -2
 16الديوان ص  -3
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 ريح اخلنافس يف مسوك ضباب    مكاي تيم ما خطب امللوك بنات 

 ــابـــــــــــــــــــــــطبعت ِبألم خاُت وكت  وا ــــــــــــوجوهكم فتقنعـ اي تيم إن 

و يف مواجهة جرير للراعي النمريي رسم صورة املرأة النمريية،و أراد هلذه الصورة أن تعلق يف 
فكان أن قرع هبا رأس  ،متلقيها ،فلم جيد من وسيلة سوى تكرارها يف أشكال متعددة متنوعةذهن 

 : 1من مجهوره يقول أذهان املستمعنيتها يف منافسه،وثبّ 

 اـــــــا وخ ابـــــــمع القينيني  إ ذ ا ُغلب  ر  ـــــــــــــقرنُت الع بد عبد  بين مُني

ب    ..لبئس  الك سُب تكسُبُه منري    اــــــــــإذا استأ ن وك  وانتظروا اإل اي 

ب اب  ر  ــــأ ان  الب از ي املُدلُّ على مني  ــــاُأُت  ُت من مس اء  ِلا انص 

 اــــو ال سقيت قبورهم السحاب  ر ـــــــــــــفال صلى اإلله على مني 

 2ا ـــــــيشني سواد حمجرها النقاب  رــمن منيو خضراء املغابن  

 اـــبُعيد النوم أنب حضت الكالب  ر  ــــــــــق امت  لغري ص ال ة و ت  إذا  

 3و ما عرفت أانملها اخلضااب  رـــــــــــــــــنساء منيو قد جلت  

 4اـــــــــــــعلى ت رباك خب ثت الَتاب  ر ـــــــإذا حل ت نساء بين مني 

ه اب  فإ ن    ر  ـــــــف ص رباً اي تُيوُس بين مني   اــــــــاحل ر ب  موق د ة  ش 

 1ا ــــــــــــاء ِلا بقصبيت سبابلس  رـــــــــــلعمُر أيب نساء بين مني 

                                                           
 367/373صص 1وانظر ديوان النقائض ج 62/65الديوان صص  -1
 حمجرها : ما حول عينها  –ج مغنب : كل ما طوي من اجللد  –املغابن  -2
 : لقطت اجللة البعرة : يريد أن أانملها متسخة ابلبعر ال تعرف النافة واخلضاب جلت  -3
 الترباك : ماء لبين العنرب -4
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 اــــــــــــــــب  افال ُشكرا جزينا وال ثـ و    .. ال  نعتق نساء بين منري 

 2اـــــــــــــــو قد فارت أابجلُه وشاب    أل  ترين ُصب بُت على ُعبيد   

 اـــــــــــــــفال كعبا بلغت وال كالب  فغض  الطرف إنك من منري 

نـ ف ُه مني   اــــــــــو ضب ُة ال أ اب  لك أ ن  يـُع اب    ر  ـــــــــــــــو حق  مل ن  ت ك 

ب ااب    .. فيا عجيب أتوعدين منري    بل  حيَت  ُش الض    3براعي اإل 

ــ  كم ا أول ع ت  ابلد ب ر  الغراب  ر  ـــــــ..فأ ولع  ابلع فاس  بن  مُني   4اــــــــ

 5ا  ــــــــــــكأ قوام  نفحت  ِلم ذ انب  ر  ــــ..فال جتزع  ف إ ن  بين منُ ي   

 كدار الس وء أسرعت  اخلرااب    ..تركُت جماشًعا وبين منري   

ــ  و زدُت على أُنُف ه م  الع الب   أ ل  تر ين  و مسُت بين مُنري     6اــــ

ه اب    إ ليك  إ ليك  عبد  بين مُنري     اــــــــــــــو مل أ تقت دح  مين   ش 

 

وقد كان جرير أكثر استعماال ألسلوب التكرار املقصود، ومنه رده على الفرزدق وقبيلته  
 : 7يقول مستصغرا متهكما ابلفرزدق وقبيلته ومفتخرا بنفسه

 شغل القيون  ِشايلطُلقا وما   ايض بُّ قد فرغت ْييين فاعلموا 
                                                                                                                                                                                

 مقصبيت : من قصبه أي شتمه  -1
 األابجل ك ج أجبل : عرق غليظ يف اليد أو الرجل  –فارت : رمت  –عبيد ك اسم راعي اإلبل  -2
 يف شعره  العفاس : انقة ذكرها الراعي النمريي -3
 أولعه : أغراه  –الدبر ج دبرة : قرحة الناقة  -4
 الذاناب : النصيب  –نفحت هلم : أعطيتهم  -5
 العالاب : وسم يف طول العنق، استعاره جرير لألنوف  -6
 377/378الديوان ص  -7
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 كنوزا على حنق ورهط بالل  علي أن تصيبوا موامسي  ب  اي ض   

 طبخا يزيل جمامع األوصال  إين قد طبخت جماشعا اي ضب   

ُنكم ما كنت اي ضب    يـ   عرضا لنبلي حني جد نضايل  م ـــــــــــلوال ح 

 ُُياف صيايل متخ م  ط  قط م    ي ـــــــــــــــــــإنكم البكــار وإن اي ضب   

 يــــــــتبع  إذا ُعد  الصميم م وال   مُ ــــــغريكم الصميم وأنت اي ضب   

ت ها األغفال   وة  ـــــــــإنكم لسعد حشــ اي ضب     مثل البكار ض م م 

 كضالل شيعة أعور الدجال  القيون أضلكم إن هوى اي ضب   

نوع من التعذيب النفسي اختاره فالتكرار يف ذكر املهجو والسخرية منه وذكر عيوبه،هو  
شعراء النقائض  ليلحقوا األذى ابخلصم،وذلك حبفر تلك األمساء واألوصاف املتكررة وتلك الصور 

 الساخرة املتالحقة يف ذهن املتلقي،ما جيعل اخلصم ُعرضًة للممز والغمز والنعت ابلبنان.  

 

 

 

 موضوعات الصورة الساخرة :  -ث

من جه امضامني متعددة استنطقها شعرا مؤثرا فيمن يسمعه أو يو للسخرية يف نقائض جرير 
.و ملا كانت ، وهلذا جند أن جريرا كان دقيقا يف عملية التقاط املوضوع الصاحل للسخريةالشعراء

 مواضيع الصورة الساخرة متعددة انتقيت منها ما كثر احلديث فيها .
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 السخرية ابملرأة :   -

فهو يف هجائه للبعيث  ،فقد اختذها جرير مادة خصبة و من أهم هذه املواضيع املرأة،
يسخر من أمه، ويف هجائه للفرزدق يقف مطوال ساخرا من أخته جعثن،ويف هجائه لألخطل 

 : 1يسخر من نساء قومه بقوله 

 ُر ــــــــــــــبظر طويل ويف ابع ابنها قص  هاـــــــــــــــــــة يف ثىن عباءتي  ب  ل  غ  و التـ   

 حلم اخلنازير جيري فوقها السُّكرُ   رها ــــخمضر ة األنياب قع يف كل 

ـــــــــــــــــــخ   وال   ين  د   وال   ال  و ال مج    ب  س  وال ح   م  ل  ح   ال   ب  ل  غ  وان تـ  س  ن     رُ ف 

فيذكر أن داخل عباءة كل واحدة منهن بظر طويل  ،صور نساء تغلب دون استثناء جريرف
فكأن املرأة منهن عبارة عن شهوة جنسية تسري فوق األرض حىت ألهنا تفوق ابنها من انحية 

فذكره قصري قياسا هبا، فهذه الصورة املضحكة ختنق اخلصم ألهنا تنال من شرف نسائه،  ،ذكورته
ب ذوات أنياب مسر لكثرة ما أيكلن من حلم نساء تغل وهي أنّ  ،ولقد أردف تلك الصورة أبخرى

أي يصبحن  ذوات كروش عظيمة،واألكيد أنه يريد هبذا الوصف إظهارهن  ؛اخلنزير حىت يتقعرن 
فهو  ،للمتلقي على هيئة حيواانت بداللة إيراد لفظ األنياب من جهة، ومعىن التقعري من جهة اثنية

ة ابحليوان ألنه هو تقويس إىل األسفل كما هو (،فالتقعري صفة الزمحدهبا( ول يقل)قعرهاقال )
املرأة  و دانءةز جرير من سوء صفات تنطبق على احليوان . وعزّ تلك و  2حال بطون احليواانت 

النسوة فهن أيكلن ويشربن أدىن  خّسة تلك فزاد يف  ،احلقريطعامها التغلبية جبراين اخلمر على 
األشياء مث إن كال املذكورين من احملرمات ) حلم اخلنزير وشرب اخلمر (، ويضاف إىل هذا أنه أّصل 
هذه الصفات فيهن فصارت كالغريزة لديهن، وذلك بداللة االستمرارية يف األكل اليت أثبتها لفظ 

                                                           
 201و انظر الديوان : ص 176نقائض جرير واألخطل ص  - 1
 2009/ 15انتصار حسني عويز جملة كلية الطب جامعة الكوفة عدد أنظر فن السخرية عند جرير :  -2
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داومة، وداللة الفعل ) جيري ( ألنه يفيد فالبطن ال يصل إىل هذا املستوى إال  ابمل ،(التقعر)
 استمرارية  شرب اخلمر إىل حد اجلراين . 

 : السخرية بشرب اخلمر  - -

وغالبا ما   ،إن التعيري بشرب اخلمر من املوضوعات الساخرة اليت جرت على لسان جرير 
ف إبدمانه كان يوجه هذا النوع من السهام الالذعة إىل األخطل ألنه نصراين الداينة، كما عر 

 : 1اخلمرة، فالتقط جرير هذه الصفة وأحاهلا إىل صورة هتكمية ينتقص هبا منه يقول

ل ك ت  قـ و م ك  إذ  حضض ت  علي ه م      مث  انتـ ه ي ت  ويف العدو  ذُحوُل   أ ه 

ر ُب   ة ـــــــــــــــــــــب  دمنـــــــــــُتوراً وطالح ت  مو  ب   قُـ     ولُ ـــــــاتر ًة وتـ بُ ابحل ض ر  ت ش 

ن  كأ ن  أ ن فك  ثي  ه  ـــــــــــــــر وابن  ـــــــــــــــــشرب ت  بـ ع د  أ يب ظ هي    لُ ـــــسكر الد  ان 

عند هذا االستهالل معىن الغباء  حيمليستهل جرير سخريته من األخطل بتوبيخه، حيث  
، 2رير حادثة اترخيية مع األخطلجاستغل ألخطل إذ حّرض على قومه عوض أن يذود عنهم.ا

من حيث أراد  قومه رمسه حيض األعداء على قومه ويف هذا سخف وقلة عقل، فقتلائه،حيث إليذ
 –هو يطلب الدمنة وها -ل يستطع األخذ بثأره أي مقتول األب و -ا ورً تُ وْ مَ  فأصبحالتفاخر هبم، 

ل  –أي شرب اخلمر  عبارة عن شرب اخلمر والتبول ال القول أبن حياة األخطل جرير مث يفصِّّ
مث يزيد االستهزاء به فيقول أنه يشرب التغوط، أكثر . كالبهيمة ال هم هلا سوى األكل والشرب و 

اخلمر بعد أبيه وأخيه اللذين قتال، وبذلك كان مفضال اخلمرة عليهما عزّا وقرابة، حىت صار أنفه 

                                                           
 ثيل : وعاء ذكر البعري  -=  املوتور : الذي قتل له قتيل ول يدرك دمه   382وانظر الديوان ص  188نقائض جرير واألخطل ص  -1
سلمي ويهزء به لعدم قدته األخذ بثأر قتاله منهم لقد أنشد األخطل عند عبد امللك بن مروان بيتا من الشعر يذم فيه اجلحاف بن حكيم ال -2

 بقتلى أصيبت من سليم وعامر  يقول فيه : أال سائل اجلحاف هل هو اثئر 
 188، فجمع األخري جيشه على إثر هذا وغزا قوم األخطل وقتل أابه '' انظر نقائض جرير واألخطل ص 
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املتلقي إىل ولوع األخطل ابخلمرة وكثرة شربه هلا  وابتغى هبذا التشبيه انتباه -ذكر البعري–مثل الثيل
 :  السخرية ابلقيم -حىت صار أنفه بطول ذكر البعري، فيثري بذلك الضحك. 

شهدت أشعار اهلجاء حضورا واسعا للقيم األصيلة اليت أتلفها الناس إىل احلد الذي عدوه  
،  أصبح مباحا تلوكهاأللسنلقيم هذه امن اإلنسان  تنصل، فإذا بشرمقياسا اختذوه للتعامل مع ال

،يرتصد خصمه ويبحث يف قَيمِّهِّ النبيلة املسار املوضوعي  يف هذاوكان جرير صاحب ابع طويل 
مثل سخريته من األخطل . ،فإذا فقدت هذه القيم أصبح املهجو مادة صاحلة للسخرية والتهكم

 : 1يقولوقومه 

ُرُه    ُّ لئ يم  حني  جت ه   رُ ــــــــــــــم  حني  ُُيتـ ب  يالت غليبُّ لئ  و   و التـ غ ليب 

جت  رُ   ءتُُه و و التـ غ ليبُّ إذا ُتت مرُ    عبد يسوق ركاب الق وم  ُمؤ 

 ،() ال ( يف قوله ) التغليب ـــيستهل جرير سخريته ابإلخبار حيث يقدم خصمه ويعرفه لنا ب 
تحدث عن اجلميع بصيغة املفرد فكأنه ي ،وهي لفظة تفيد اجلنس فتشمل مجيع أفراد بين تغلب

احمللى ابجلنسية فالفرد مثلهم لئيم لكن مىت ؟ ) حني جتهره ( و) حني ( ظرف زمان و) جتهره( 
شف تفبمجرد أن تنظر إليه تك ،مبعىن تنظر إليه متفرسا مع رفع للصوت، فكأن مساهم يف وجوههم

ز اللؤم ابلتجربة معه أيضا، وجرير عزّ  بته يف عمل فستجد لؤمه ماثالأنه لئيم، أما إذا اختربته وجرّ 
و كأين ابلشاعر أراد أن يقول إذا نظرت ،حىت ال يشك املتلقي يف احلكم على التغليب هبذه الصفة 

دون أدىن –أي اللؤم –إىل التغليب دون جتريب أو جربت دون نظر، فإنك ستقف على الصفة 
بقوله أن التغليب إذا متت مروءته وكملت شك، ألن هذه الصفة الزمة يف التغليب.مث يواصل احلديث 

أخالقه وحسنت مجيع صفاته،ول يبق لديه مطعن أو تقصري فإنه يكون عبدا يسوق ركاب 
الناس.ففي هذه الصورة الرائعة عمق يف تذليل ورذالة التغليب.ونالحظ أن جريرا استعمل يف رسم 
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هنا ال تدخل إال على السياق الكالمي صورته تركيبا يقوم على ) إذا ( الشرطية دون غريها وذلك أل
 املتحقق أو الذي هو قابل للتحقيق،فهو يرى أن هذه القيم قد حتققت فعال يف التغليب.

و يعد موضوع الدين لدى املهجو واملتلقي معا من أعمق الشؤون اهتماما وحساسية،ملا     
له من ارتباطات عقائدية.ولقد أدرك جرير هذه احلقيقة ووجد فيها مادة رائجة للسخرية والضحك 
من األخطل ابعتباره كان نصرانيا.وجرير إذا ما سخر من احنراف األخطل الديين فهو يسخر من 

 : 1يقول .ته كافةأهل ملم 

 يرفـ ع ن  من قطع  الع ب اءة  ُخُدورا  ل ع ن  اإلل ُه ُنس ي ًة من تغلب   

 وحجيُج مكة  ُيكثُر الت كبريا   اجل اع ل ني ل م ار س ر ج س  حج ُهم 

ا  ل ب اهب  ل ُب للعباءة ن ي  من كل ح ن ك ل ة  ترى ج   ر اــــــــــفـ ر ًوا وتـ ق 

ه ال ح س ًنا وال م ن ظُور ا  ر اد ب ل يت ه او كأمنا ب ص ق  اجل     فالو ج 

اللباس نساء األخطل وهن مرتدايت العباءة،ويرى أنه ال جدوى من هذا  الشاعر يصور 
فهو التغليب ،ألهنن يرفعنها لكشف ما ُسرت منهن عمدا فهن خمادعات ماكرات،وهلذا بدأ بيته بلعن 

فحني يتناهى إىل السامع .اب(وهو أسلوب جذّ اخلدوررفع قدم النتيجة )اللعن(على السبب)
ر حىت يدرك يكون حريصا على معرفة العّلة من ذلك، مث أردف البيت الثاين جبمع املذكّ ،اللعن

بل يتعداه إىل الرجال الذين حيجون إىل  ،النساء يقتصرعلىاملتلقي أن االحنراف يف الدين ال 
 حني أن املسلمني حيجون إىل املفروض عليهم يف–مكان يقصدونه لظنهم بقدسيته –(ارسرجسم)

، فنقف يف هذا البيت على املوازنة اليت عقدها بني طبيعة داينة األخطل  -بيت هللا احلرام  -حجه
فكل واحدة  ،املنحرفة، وداينة اإلسالم، مث يعود اثنية إلبراز هتتك نساء تغلب وقبحهن
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اخلشبة –و وهي تقلب عباءهتا إىل النريوجلباهبا من الفر –أي قصرية دميمة–(حنكلة منهن)
مث .فهو يريد هبذه الصورة جعل نساء تغلب مثل البهائم  –املوضوعة يف عنق الثور عند احلرث 

يقول كأمنا بصق  –أي عنقها –يزيد الصورة بشاعة وأكثر سخرية أبن جعل اجلراد يبصق يف ليتها
يرا مضحكا حيث أييت اجلراد فال ونرى هنا تصو .اجلراد على وجهها وعنقها، فأصبحت قبيحة

يبصق على األرض وإمنا يف وجوه التغلبيات وأعناقهن فيصبحن سودا .و لغة جرير يف شعره هذا 
التقليل من شأن -( ةنسي  غة التصغري ) يصمثل استعماله لتدل على االحتقار واإلهانة أيضا 

النافية  (  حسنا وال منظوراال= ) ( ال( وهي صفة سيئة، واستعمال )حنكلةولفظة ) -التغلبية 
ارة عن وجوه نساء تغلب الحنراف دينهن، وابتذاهلن ضللجنس حيث نفى كل أجناس احلسن والن

ات احلساسة جدا لدى املهجو، عوعدم التزامهن ابلسرت .و من املالحظ أن جريرا يستعمل املوض
 ويصبغها بصبغة هتكمية ساخرة ليقسو عليه . 

به النقائض، كان  تهذا اللون من التصوير الفين الذي عرفو أخرياخنلص إىل أن  
والرتويح على النفس، ولذلك مال ،إرضاء هوى اجلماهري، ومحلهم على الضحك والسخريةهغرض

الشاعر إىل اإلقذاع والفحش واإلسفاف،حىت يتمكن من تلبية احلاجة النفسية للمجتمع األموي 
الء للحاكم، أو التخندق يف خندق املعارضة الذي كان يصارع على جبهات عديدة.جبهة الو 

الشرسة من جهة،وجبهة الفقر واحلاجة من جهة أخرى ما جعله دائم البحث عن ما يسد به 
 رمقه.

فكان هلذا التشتت الذهين عند األموي يف العراق خاصة أثر،دفعه للبحث عن متنفس 
جيد له صدى جُييب.فأطلق  يلهيه ولو لوقت قصري عن هذا التفكري املضين،والتساؤل الذي لن

العنان لسمعه فتحّلق وحترجم يف حلقات ابملربد يستمع إىل جرير والفرزدق واألخطل وغريهم،فما  
كان على الشاعر سوى البحث عن الغرض اجلديد الذي يرضي، واملعىن أو الصورة اليت تلهي،فلم 

 أيل جهدا يف متييع حسه يتورّع يف استغالل كل الوسائل املتاحة له لتحقيق هذا املأرب، ول
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اهلجائي وحتويره إىل لون من ألوان التسلية والتندر والتفكه، فتطور هذا الفن حىت أصبح له فحوله 
يـُنَـوُِّعوَن فيه وُيكثرون التعبري به،فأصبحت الصورة الساخرة التهكمية سالحا يُقبل عليه الشعراء، 

 العرين.  نُ القرين وَصوْ  زُّ ويتفننون يف  استعماله غايتهم بَـ

       

 
 



 

137 

 

 
 الفصل الثالث

 البنية اللغوية يف نقائض جرير

 املعجم الشعري-

 األسلوب-
 



 البنية اللغوية يف نقائض جرير الثالثالفصل 

138 

 

سلوبية اليت تدل عليهم وتُبِّنُي هي من أبرز اخلواص األ ،الشعراء ىلثروة اللفظية لداتوطئة :
صناعة الشعر عندهم ،كما تعترب دراسة هذه الثروة أحد املؤشرات اليت ميكن استخدامها  عن سرّ 

األدبية  واحدة من الفنون،و لعل النقائض الشعرية ،األدبية وفق املناهج العلمية ملناقشة األساليب
الفرزدق   اليت زخرت بثروة لغوية هائلة سامهت  يف احلفاظ على اللغة وإثراء املعجم العريب، فلوال

. ونظرا التساع دائرة النقائض وتعدد شعرائها يف العصر األموي، فإن كما قيل لضاع ثلث اللغة
املعجم نسب ذلك أدى إىل تنوع املفردات، وتعدد طرق توظيفها داخل النص الشعري، وتفاوت 

(،الذين وخاصة بني فحول هذا اللون ) جرير والفرزدق واألخطل  الشعري بني شعراء النقائض
موجة من اآلراء النقدية كل رأي ينتصر لصاحبه، ويقدمه على غريه، صاحب هِّرَاَشهم الشعري 

عتمادا ولقد توزعت هذه اآلراء بني نقد  فطري  حكم أصحابه على ما يقرؤون ابجلودة والرداءة ا
بعض من  استعراض يفضري . وال أتثر ابلدراسات العلمية  احلديثةعلى مزاولة األدب، ونقد علمي 

وجبرير إذا  ،فلقد قيل للفرزدق : ''من أشعر الناس، قال كفاك يب إذا افتخرت ُ .تلك اآلراء النقدية 
نبعة من الشعر وهو و كان جرير يقول : '' يف يد الفرزدق ''،1واببن النصرانية إذا امتدح ،هجا

قابض عليها، وأما األخطل فأشدان اجرتاء وأرماان للفرائص ) املراد املقاتل (، وأما أان فمدينة الشعر 
وحني سئل بشار : أي الثالثة أشعر؟ قال: ''ل يكن األخطل مثلهما، ولكن ربيعة تعصبت  .2''

''. و اآلراء النقدية الذوقية  3دقلـه، وأفرطت فيه. وكانت جلرير ضروب من الشعر ال حيسنها الفرز 
أبدوا املعاصرون  النقاددابء و النقد القدمي فحسب، بل األعلى جتاه منزلة هؤالء الثالثة ال يقتصر 

: ''انقسم الناس يف أي من هؤالء يقول  اج الدين شلقأراءهم كذلك يف شأن الفحول الثالثة فت
األخطل أجودهم مدحاً و أوصفهم مخرًا والفرزدق الثالثة أحسن وافضل، فتوزعت آراؤهم بني أن 

كما .''  4أعظمهم فخراً و جريراً  أفحمهم وأفحشهم هجاًء وأعلمهم نسباً  وامجعهم لفنون الشعر
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يقول ايليا احلاوي الذي شرح ديوان الفرزدق يف هذا اجملال:'' تقدم األخطل الفرزدق يف املدح 
و يقف شوقی ضيف عند .وتقدمهما الفرزدق يف الفخر''وتقدمه جرير يف اهلجاء والغزل والراثء 

و إذا رجعنا إىل أساليب الثالثة وجدان األخطل يعىن أشد العناية  هؤالء الشعراء الثالثة قائال: ''
بصقل ألفاظه و تنقيحها ... و ل يكن الفرزدق يُعىن بصقل ألفاظه كل هذه العناية ، ومن مَثم  

اف و الشذوذ ... أما جرير فإنه ال يُبارى يف عذوبة كلمة و حالوة ظهر فيها كثري من صور االحنر 
نغمة ، فإذا قرأته أحسست الذوق املهذب الصايف ...كانت نفسه لينة فّجرت أشعارا صافية كأهنا 

. ويذهب بعض  1اجلدول الرقراق ، أشعر تلذُّ األذن بكمال جرسها و تلّذ النفوس و األفئدة ''
ر كان ذا سريورة وانتشار بني العامة أكثر منه بني اخلاصة، إال أن هذا النقاد إىل أن شعر جري

اخللفاء  يتلقاها احلكم غري دقيق، فالواقع يؤكد أن نقائض جرير والفرزدق ومعهما األخطل كان
ْلَية القوم وخاصتهم حلظة بلحظة، ول يغب عنهم منها شيء، وما يفتأون يسألون عن كل بيت وعِّ 

الشعراء الثالثة، ويبدون عليه مالحظاهتم، حىت إنه: "ملا بلغ عبد امللك بن قاله كل من هؤالء 
 : 2مروان قول جرير

ئ ُت س  ل    يفة  ل   د مشق  خ  ي يف  م   ع   ا ابنُ ذ  ه     اق ُكم  إ يل   قط ين ا و ش 

ما زاد ابن املراغة على أن جعلين شرطيا أما إنه لو قال: )لو شاء ساقكم إيّل قطينا(    قال :
احلظوة اليت انلتها نقائض و مرّد هذه وأخبار كثرية مماثلة يف هذا الصدد.3قتهم إليه كما قال"لسُ 

 جرير مقارنة بني أقرانه تعود إىل أسباب عديدة أبدع فيها جرير ومنها : 

 حجم الثروة اللفظية لدى الشاعر مقارنة بغريه  -
 .الثروة اللفظية داخل النص الشعريطرق استخدامه هلذه  -
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 طبيعة اللغة الشعرية يف نقائض جرير :  -1

انعني على شعراء هذا  ،وصف الدارسون احملدثون لغة الشعر األموي ابجلزالة والغرابة 
العصر حشدهم لتلك األلفاظ اليت كان اجلاهليون يستخدموهنا و'' اليت كانت قد بدأت ختتفي يف 

، مما 1هل العصر ودارسيه ابلغريب ''شعر العذريني وغريهم من الشعراء الذاتيني حىت عرفت عند أ
اضطر النقاد يف عصرهم وبعده إىل شرح ما يف أشعارهم من غريب '' وهو أمر شاذ، ال يكون إال 
إذا كان معجم الشاعر بعيدا عن لغة عصره، مستمدا من عصور سابقة، ماتت كثري من ألفاظها 

طرحت التساؤالت التالية، وحاولت لتأكيد هذا الرأي أو دحضه، . و 2'' ت شائعة من قبلاليت كان
فما هو القصد من اجلزالة والغرابة ؟ وهل فعال مها اإلجابة عليها مستعينا بكثري من أراء النقاد .

 مستان اختص هبما الشعر األموي عموما وأدب النقائض على وجه التحديد ؟ 

 3ه رنني األلفاظ ''اجلزالة يعنون ب لفظ'' فكثريا ما كان األوائل يستعملون أما اجلزالة  
 ايقصدون بذلك حسن الرصف، والفخامة وصفاء الدابجة والسالسة والفصاحة ... فاجلزالة إذ

.و ال تعين اجلزالة أن يكون اللفظ وحشيا متوعرا عليه 4مسة أسلوبية من مسات األلفاظ والعبارة معا 
 .5لذاذته يف السمع '' عنجهية البداوة  إمنا تعين '' أن يكون متينا على عذوبته يف الفم و 

الوحشي من الكالم ما نفر عنه السمع ... وإذا  الوحشي فيفهم من قول ابن األثري: '' أما 
، فتلك وحشية، وكذلك ز، واألعرايب القحّ كانت اللفظة خشنة مستغربة، ال يعلمها إال العال املربّ 

 ه إليه أني، والذي جيب التنب6' إن وقعت غري موقعها، وأتى هبا مع ما ينافرها، وال يالئم شكلها '
األلفاظ ما تداول استعماله األول دون اآلخر، وهذا الذي ال يعاب استعماله عند العرب، ألنه  من
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ل يكن عندهم غريبا أو وحشيا وهو عندان وحشي غريب، وقد تضمن القرآن الكرمي منه كلمات 
 .1ة، واليت يطلق عليها غريب القرآنمعدود

نا النظر يف لغة الشعر األموي عموما، فيتضح لنا أن وصفه ابلغريب و إذا حنن أنعم 
أن الشعراء الفحول  والوحشي فيه الكثري من التجوز الذي جيانب احلقيقة، وما ادعاه بعضهم من

'' قد ارتدُّوا إىل تلك األلفاظ اليت كان يستخدمها  -أي جرير والفرزدق واألخطل –يف هذا العصر
ارسيه ابلغريب هو من قبيل  وصف الرحلة .. حىت عرفت عند أهل العصر ودالشعراء اجلاهليون يف

. فالغريب ُعرف يف العصر اإلسالمي وأمر ابن عباس يف هذا اجملال مشهور متداول وقد  2'' التجوز
ما كان يعقد جلسات ملدارسة كان يفسر ما يف القرآن من غريب ويستشهد على ذلك ابلشعر، ك

خيتص  إمنا فهم معناها عامة العرب وخاصتهم،و عىن األلفاظ اليت ال يشرتك يفي . فالغريب إذاً الشعر
و للجزالة مستوايت كما للسهولة مستوايت، فهناك اجلزل املختار  وهو 3.مبعرفتها اخلاصة واملثقفون

ومثل ذلك قول جرير يف مقدمة نقيضته  ،4الذي تعرفه العامة إذا مسعته، وال تستعمله يف حماوراهتا 
 5يرد فيها على الفرزدق : 

ت ـــــــــر ُك الغ ــــــــــــىن     سريع  إذ ا ل أرض  داري انتق الي ا   و إين  لعفُّ الف ق ر  مش 

 من األ رض  أ ن  تلق ى أخا يل قالي ا  ـــــــــرُق بين ــــــــــن ا و إين  ألستحييك  واخلـ ــ 

 أبعد  جرير  تكر ُمــــــــــــــــــون  امل و الي ا  دُر ُكحـــــــــــــــــل ه ا و قائ لة  والـــــــــــــد مُع حي 

ـــــــــــــل ي   م  ـــــــــم ال  احلي   مث  ُت  ــ ا  فـ ُرد  ي ج   فم ا لك  فيهم  من  ُمق ام  وال ليــــ

ر ر ُت من دون ح  ــــــــــر  حلالي ــــــــا   اج يت  تعر ضُت فاستم  تم   ف ح الك  أين  مس 
                                                           

 338االتباع والبتداع يف الشعر األموي ص  -1
 321يف الشعر اإلسالمي واألموي ص  -2
 339واالبتداع يف الشعر االموي ص االتباع  -3
 71الصناعتني ص  -4
 158 -157ص  1ديوان النقائض ج -5
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 ليايل  أرجـــــــــــــــــــــو أن  م ال ك  م الي ا  و إين  ملغـــــــــــــــــــرور  ُأعل  ُل ابملــــــــــــــــــــىن   

 حــــــــــر زًا ملا  أ جل  أ ُُت  من ور ائ ي او   .. أل أُك نـــــــاراً يصط ليـــــــــــــه ا ع ُدوُّكم   

م الي ا  و ابســـــــــــــــــــــط  خري  فيُكم  ب ي ميـــــــــــــــــــن ه     و ق ابــــــــــــــض  شر   عنكم  بش 

 جواد  فم دُّوا وأبسطوا من ع ن ان ي ا  .. إذ ا سر كم  أن ُت س ُحوا وجه  س ابق   

ن كان شاعرا عاش أغلب حياته يف البادية، نراه  يف هذه األبيات ال يعتمد اللفظ فجرير وإ 
بل أن هذه األلفاظ قريبة من اإلفهام، وما استعصى شي، وال املعىن املستغلق الغامض.الغريب الوح

. فاألبيات وإن كانت من القدمي ميكن أن نعتربها كاعتبار على الفهم يُدرك عن يسر ابلسياق منها
 أبيات  وجزالة تعبري وجودة وح معىن، وتـََناُسبَ ـــــــــــــــــــــــوّلد على تعبري اجلرجاين سهولة لفظ، ووضامل

ومثل هذه اجلزالة يف اللفظ تتجلى يف مطالع نقائض جرير خاصة، ومعلوم أن جّل نقائض 1.سبك
 2األخطل :  الشاعر ابتدأها مبقدمات، ومن تلك املقدمات اجلزلة اللفظ قوله يرد على

ان    ن اخللــــــــــيُط ولو طـــــــــــــــو عُت ما اب   و قط ُعوا من حبال  الوصل  أقراان    اب 

 ابلد ار دارًا وال اجل ري ان  جيــــــــراان    حي   املن ــــــــــازل  إذ  ال نبتـــــــــــــــــــغ ي ب د الً  

ع ـــــ  ار البني  حم  ـــــــــــز ان    ــان  ذ ا طرب  قد كنُت يف أ ث ر األ ض   ُمر و ًعا من حذ 

ـــــــي مطيـ ت ـــــــــــــُه    بل غ  ُتي تن ا، لُق  يت  مُحـــــــــــــــــــــال ان    ... أي  يُّها الر كُب املُز ج 

  ل حي ملن ا حيــراان  على قالئص    بلغ رس ائل  عن ا خــــــف  حمملُـــــــــــــــــــه ا  

 أو ساقيا فسقاُه اليوم  ُسلــــــــواان    .. اي ليت ذا القلب القى من  يُعل  ُلُه  

 هاجت  لُه غ دو ُت البني  أ حز اان    ما كنُت أول  مشتــــــــــــــــاق  أ خ ا ط رب   
                                                           

 337ا نظر االتباع واالبتداع يف الشعر األموي ص -1
 490/491الديوان ص  -2
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غين، وكأنه يغرف  اجتمعت عند جرير العاطفة إىل القرحية الفياضة، ففاض شعره من طبع 
فال جيهد نفسه وال يعمد إىل التنقيح كاألخطل وال إىل النحت كالفرزدق  ،ألفاظه ومعانيه من حبر

ود من ذلك مطلع نقيضته .و أج1يف سهولة ويف خفة ولباقة تعبري بل يسيل شعره سيالان
 3:أيضا زدقرّد فيها على الفر ي( اليت يرثي فيها زوجته خالدة بنت سعد بن أوس، و 2اجلوساء)

ر ك  واحل ب يُب يُــــــــــــــز ارُ  ل وال احلي اء لع اد ين  استعبـــــــــــــــــــــــــار    و ل زرُت قـ بـ 

ف اُر  و لقد  ن ظ ر ُت وما ُت  تُُّع نظـــــــــــــــــــرة     يف اللحد  حيُث ُتكن امل ح 

ري ك  نظ ــــــــــــر ًة   ل  مـــــــدراُر  فجزاك  ر بُّك  يف ع ش   و س ق ى ص د اك  جُم ل ج 

بــــــــــــــــــــــ ر ة    غ ارُ  و ِل  ت  قـ ل يب  إذ  ع ل ت ين  ك   و ذ ُووا التم ائ م  من بين ك  ص 

ن ة    ــــــــــــج ارُ و أ ر ى ب نـ ع ف  بـُل ي   ...نعم  القريُن وكنت ع ل ق  م ض   ة  األ ح 

فما أظن أن قارئ هذه األبيات، يتوقف كثريا عند املعجم اللغوى، وما أظنه يف حاجة   
. فقد يُقال رمبا كان هذا يف مقدمة النقيضة ملعاجم حبثا عن داللتها ومعانيهاكبرية إىل العودة إىل ا

اليت اعتاد جرير أن خيتار هلا ألفاظا عذبة وسهلة، ولكن القصيدة وهي قد مجعت بني الراثء 
 واهلجاء والفخر ذات لغة ال تكاد ختتلف عن هذه اللغة اليت اعتمدها الشاعر يف هذه املقدمة . 

 يف نقائض جرير : الشعري املعجم -أ
ر يف نقائضه لغة غاية فيالقوة واملتانة واجلزالة، إذ اختار ألفاظًا ذات بنية استخدم جري  

واملهن املنبوذة ،والدواب ،صارمة يف أصواهتا وصفاهتا وخمارجها، واعتمد على املسميات احليوانية 
وحشد مفردات املكروهات يف الدين وعرف اجملتمع والقبيلة والنسب ،ومسميات القبح والرذيلة 

أنت تتبع بنية جرير اللفظيه يف نقائضه، تستوقفك تلك الثنائية الضدية اليت الزمت و .لهاوما شاك
،فإنه يف ،والّسم القاتل مفردات الطبيعة احلية، فالشاعر حني يستعري لنفسه صفة الفحل ،و الباز

                                                           
 139 ص 1998/  1ط –بريوت  –دار الفكر العريب  –جرير رقة الصياغة وعذوبة اللفظ وجزالة الشعر : د عبد اجمليد احلر  -1
 وقد أطلق عليها اجلوساء وذلك لذهاهبا يف البالد .  233ص  2أنظر ديوان النقائض  ج - 2
 154وانظر الديوان ص  233ص  2ديوان النقائض ج - 3
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وغريها من املسميات اليت  1القطا، اخلنزير واخلنصتعري للخصم صفات القرد ،و احلمار،و املقابل يس
 نذكر بعضها يف هذا املقام. 

 2قوله: الفرزدق فلما أنشد

 لُ ب  ر  س  نت   ىغ  اىل الو   ات  غ  ب  اوالس    ان  ل  ه  أ   ا يف  ن  اسُ ب  ل   وك  لُ املُ  للُ حُ 
 3جريرعليه ردّ 
 ل  س  غ  ل تُـ  حائض  ري ك  ب  الزُّ  بعد    مكُ فأن   امللوك   ل  ل  حُ  ارو كُ ذ  الت  

 4قاتل احليات  -أي جرير  –ة وأنه هو الفرزدق حبيّ كما نعت 

 و ما قتل  احلي ات  من أح د  قب ل ي  و قد  زعُموا أ ن  الف رز د ق  حي ة  

 5و صوره ضبعا :

ب اع  بذي قار  ُُتىن  األ م اني ا  تراغيتم يوم  الزبري  كأنكم    ض 

 6:ان بن سليط  انعتا إايه وأهله ابحلمري و يرد على غسّ 

 فُقل ُت مهالً وحي ُكم  ال تـُق د ُموا  جاءت  س ليط  كاحلمري  تردُم  

 :7من مثالب القوم، فيقول ُعدتصناعة هي  ، وقنيٌ لابومن ذلك: وصفه للفرزدق  

ُ هو الق     م  اه  د  األ   ل  د  ي أو جل   اح  س  امل   ح  ف  لط   هُ لُ ثـ  م   ني   ال قـ   ني   الق   وابنُ  ني 

                                                           
 اخلنص : ج خنانيص، وهو صغري اخلنزير  - 1
 157ص  2وانظر الديوان ج 167ص  1ديوان النقائض ج -2
 358الديوان ص  -3
 372وانظر الديوان ص  148ص  1ديوان النقائض ج - 4
 159ص  1ديوان النقائض ج - 5
 35ص  1ج نفسه -6
 167ص  2ديوان النقائض ج -7
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 :1مثل قولهو قد علق وصف القرد ابلفرزدق يف كثري من نقائض جرير، 

 اار  د  ت  فاس   قُ اع  و  الص   بـ ت ُه اص  أ    د  ر  ق   ر  غيـ   قُ د  ز  ر  ن الف  ا  ك    ل  وه   

 :  2و قوله

 ا ود  رُ قُـ  ء  ان  ى الز  قرُد حيثُّ عل    واُر كأ ن هُ اينُ  قُ د  ز  ى الفر  س  أم   

 : 3و يصفه أحياان ابلثعلب يقول 

د اق  ليث  ُضب ار م    أال  إ من  ا كان الفرزدُق ث علًبا    ض غ ا وهو يف أش 

 4:يقول  يلمزه يف دينهو 

ا ر  ي الفرزدق  د  ط  فإنك  لو تع     ار  ــــــــص  لتن   ة  رانيــــــــــص  ن  د ين  ى عل   ه 

 : 5و يقول أيضا يهجو التيم 

يع ُتك  اليـ ُهودُ  و  ُتُ بُّك  يوم  عيد ُهم  الن ص ار ى    ي وم  الس ب ت  ش 

 :6ض أبيب الفرزدق وهلوه عن املكارم واشتغاله بسفاسف األمورويعرّ  

ك  عن امل ك ار م  والُعال    ل    أ ِل  ى أ اب   يل ُّ الكتائ ف  وارت ف اُع امل راج 

 الفرزدق: منمتهكما وساخرا  فحش  بويرد جرير  

ل ي ت  تز ين من ث  ان ني  ق امًة   ع  الُعال  وامل ك ار م    ت د   و ق ُصر ت  على اب 
                                                           

 219ص  1ديوان النقائض ج - 1
 134الديوان ص  - 2
 168ص  2ديوان النقائض ج -3
 336ص  2ج نفسه - 4
 127الديوان ص  - 5
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 1ا انقة قرنت ببعري: ميصف الفرزدق والبعيث كأهنو 

 كابن  الل ُبون  ق رينة  امل شت ال    أ م س ى الف ر زد ُق للبع يث  ج ن يب ًة  

فالشاعر يبالغ يف الزراية والتحقري، والتشبيه ابحلقري القذر من احليواانت زائدا من القبائح ما  
 .2تفيض به قرحيته ممزقا أعراض الشعراء الذين تصدوا له أشنع متزيق 

 اللفظ بني الفحش والورع :  -ب
على كل   هاءإسهاما كبريا يف تشكيل فن النقائض، فقد حرص شعر  الرتكيب الثنائيهذا  أسهملقد 

فاضحة و صفات ادعاء قضااي . فلجأ أغلبهم إىل ا من شأنه أن ميس بكرامة  اآلخر وقومهم
'' والتصريح بذكر ى ذلك إىل هتك األعراض واحلرماتتعدم قد و خبصومهم ، ذميمة أحلقوها 

اإلسالمية اليت كما أهنا أشد غرابة يف البيئة ،العورات بصورة ل نر هلا مثيال يف الشعر اجلاهلي 
ولعل أسباب إنشاء هذا النوع من األدب يعود إىل  .3''ض أخالقها مثل هذا األدب املكشوفترف

طبيعة فن املناقضة أوال، وإىل طبيعة احلياة االجتماعية اثنيا، ذلك أن املناقضة السيما تلك اليت 
ته من فضائل مادنشبت بني جرير والفرزدق، ضرٌب من الصراع الكالمي العنيف الذي يستمد 

خر أحدمها شيئا من الرذائل إال ألصقها خبصمه، يقصد إسكاته . وهلذا ل يدّ ذلك اجملتمع ورذائله
والّتغلب عليه، وملا كان املسُّ بكرامة الرجل وهتك حرمة املرأة من أفضح الرذائل، جلأ شعراء 

منه مقتال، عن طريق النقائض خاصة جرير والفرزدق إىل النيل من كرامة اخلصم وعرضه ليصيب 
 كانت مفردات الفحش فاعلة  .وفعال لقد 4نشر خمازيه ومثالبه سواء كانت حقا أو ادعاء وبطالان 

                                                           
 254ص  1ديوان التقائض ج - 1
 140ص  1998 /1بريوت ط –دار الفكر العريب  –جرير رقة الصياغة وعذوبة اللفظ وجزالة الشعر : عبد اجمليد احلر  - 2
 116ص  1963 -القاهرة  –الشعر العريب من اجلاهلية حىت هناية القرن األول اهلجري / حممد مصطفى هدارة  دار املعارف  -3
وانظر عناصر  383/384ص   1954بغداد  1ط –دار املعرفة  –ئض جرير والفرزدق م الد حممد غناوي الزهريي  دراسة اترخيية انظر نقا -4

 االبداع الفين يف شعر الفرزدق تيسري أمحد مصطفى عودة 
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: "هجوت بين طهية أنواع اهلجاء فلم فجرير يؤكد ذلك يف قولهأكثر من غريها، يف نفسية اخلصم
 :1اعيحيفلوا بقويل حىت قلت يف قصيدة الرّ 

  اب  ال  ي ك  م  ر  يـ   ئ  ار  ة خ  ار  ج  ح   لمى ُط س  ه  ة ر  ي  ه  كأ ن  بين طُ   

 . 2جزعوا حينئذ والذوا يب" ف

وا يف املربد لقد وجَدت تلك األلفاظ الفاحشة جتاواب لدى عامة اجلماهري الذين حترمجو  
. ولعل هذا اإلقبال وغريها من األسواق خصيصا لسماع تلك التعابري،وحفظ تلك النقائض

جرير على التمادي يف املبالغة يف استعمال املعجم الفاحش، وال ننس  اجلماهريي ساهم يف تشجيع 
كذلك عدم مباالة حكام ذلك العصر مبا يدور يف أشعر الشعراء من فحش، بل عملوا يف كثري 

ولقد . 3التطلع إىل احلكم والسلطانقصد إهلاء الناس وشغلهم عن ليه من األحيان على التشجيع ع
معان فاحشة، تتناول أعراض النساء بعبارة تؤثر التصريح على  املفردات يف نقائض جرير محلت

التلميح، واملباشرة على الكناية فجعثن وسكينة وقفيزة والنوار وغريهن من الزوجات واألخوات 
يصورهن يف أقبح الصور، وأبعدها عن احلياء، ، 4واألمهات أضحى عرضهن مضغة يف فم جرير 

التناسلية عضاء األعن ،بل جتاوز ذلك إىل احلديث واخلبثوصف النساء ابلفاحشة ف بفهو ل يكت
ولعل  -ذكر أفعال الفاحشة والزان وما يتعلق بذلك من ممارسات. ، وجتاوز ذلك إىل لمرأة والرجلل

 5:ومن ذلك قوله –هذا التصريح جعلنا ننتقي من أمثلتنا ما يبقي على شيء من احلياء 

 و ار  ـــــــــــــــــخور  بناُت موق ع  خُ   م  هُ اء  ان  أن نس  أبلغ بين و قب 

 ار  و  خ   الن  ين  ب  اي   م  ار  ك  ابب امل     أمة  فُأغلق  دونكم ين  ب   م  كنتُ  
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عاً    و األخبـ ُثون  حم  ل  كل   إ ز ار    إن اللئ ام  بين  الل  ئ ام  جم اش 

 :1ابحلمريونراه يصف نساء بين عقال  ابخلبث ويشبههن  

 اةــــــــــــــض الرُّمر  ل   أ ع  الذُّ  ار  بد    ال  ــــــــــــ عقنسوة لبين   ن  د  ج  و   

 و أجمُن من نساء  مشركات    غوان  هن  أخبث من محري   

خاصة  –و هذه البذاءة ل تقتصر على تناول النساء، بل امتدت إىل الشعراء أنفسهم 
حول موضوع صورة ال تقل بذاءة  من صور النساء .  منهم فرسم لكل واحد -دق واألخطل الفرز 

 2: يقول: يف األخطل و األعراض، 

 اال  ث  م  وُتث ل األ   هُ ت  حك  اس    للقرى  ح  ت  ح  ن  ذا تـ  ليب إ  غ  و التـ   

 3:يف الفرزدق  يقولو 

ق والز واين   أخالء    ُصُروهُ ان  أخالء  الفرزدق  ف     الف و اس 

والتعابري الفاحشة اليت نبز هبا خصومه كثرية، وهي مبثوثة يف ثنااي و مثل هذه الرسومات  
جدته عرضة  ليلىأخت الفرزدق،  و جعثنلقد كانت ه وخاصة تلك اليت مجعته والفرزدق،و نقائض

صور صومر جعثن يف يملثل هذه األلفاظ اليت صرح فيها جرير أبعضاء الرجل واملرأة التناسلية، فهو 
 :  4. ) ننتقي بتحفظ بعضها ( يقولية جارحةومستعمال ألفاظا انب

ُله    عُم ليلى من ُجبـ ري   بريئ ة  و تز   م  ليلى ض و اه   و قد ض ضل ت  يف ر ح 

 كما زاول  الكردوُس يف القدر  انشُله   حمبوكة الق ف ا  و زاول فيها القني 
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 :  1ويقول 

ر د     و جعث ُن حط  هبا املنقرُي    كرجع يد الفاجل  األح 

 تثاُؤب  ذي الرقبة  األدرد     تـ ث اء ب ت  من  طُول  ما أُب ر ك ت   

 :  2و يقول

 فما ك اد  قـ ر ح  ابست ه ا يتقر ُف   و قد سلُخوا ابلد عس  جلد  ع ج اِن  ا  

ح  تـُق اُد وجُتد ُف   على ح ف ر  الس يد ان  ابت ت  ك أ نـ ه ا    سف ين ُة م ال 

أن يتخذ من  لقد كان إبمكانهفاضحة مكشوفة، و ئية كما يالحظ لغة جاجرير اهللغة ف
خرية من الضحك و الس أن البحث عن إمتاع اجلمهور ،و إالالكناية اللفظية بديالً لتلك املفردات، 

أدت إىل التصريح بدال عن التلميح، و يتجلى ذلك يف األسباب اليت اخلصم كانت هي الدوافع و 
ُ فيها مقاتلاليت يعنقيضته للفرزدق و  هو الفرزدق  –ابنته خولة لشاعر وضيع  الذي زّوجبن طلبة  ريِّّ

 :3يقول  –

  ايل  و  ـــــــــــامل   ر  روج  بناته  كم  ـــــــــــــــف  رأيُت مقاتل الطلبات ح ل ى  

 ايل  ب  و هة الس  ش  ب  املُ من الص ه    د  ـــــــــــــ  با لع  م عبدً تُ ح  لقد أ نك   

 رئ تم  فوق  أ ع ظ ميه البـ و ايل  ـــــــــــخ  س  إن  قيًسا ي  ق  ب   ر  خ  ف  فال تـ   

يف القدم، حني كان اللفظ ال  ضاربوعموما ميكن القول أن جريرا ختري ألفاظه من معجم   
 .طباعهم، تنعكس فيه غلظتهم وقوهتميزال شديد االرتباط بسلوك الناس و 
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جند شاعران قد استعمل يف شعره جمموعة كبريةمن ألفاظ  ،ىل جانب هذه النماذج اليت ذكرانهاإو 
 ستعمال يف لغة مهُ تْ أو ما وجدَ  ،ومصطلحات العصر اإلسالمي سواء منها ما ابتدعته هذه احلياة

وملا كانت احلياة اإلسالمية قد متيزت . ن معانيها فأصبح ذا صبغة إسالميةلته معىن مفحمّ  القوم
كم والسياسة وميدان الدين، فان أكثر ما جنده من ألفاظ إسالمية مبيدانني جديدين مها ميدان احل

 وقد غلب ذلك على مدحه أكثر من نقائضه . . يف شعر جرير يتصل هبذين امليدانني

وأصبح  ،يف الفكر العريب وأساليب تعبريه ةً هزم كما هو معلوم قد أحدث   القرآن الكرمي ف
ألهل الرأي والثقافة مصدرا أساسيا يف علمهم األديب، ول يكن جلرير الشاعر الذي حفلت 
بذكره قصور اخللفاء وأسواق األدب وحلقات العلماء، أن يغفله ويصد عنه، ولعل مما زاد يف 

حداث عصره، اليت  أنه ممن وضع طاقته الفنية لإلسهام يف أهو ،اجلليل  الكتاباهتمامه هبذا 
كان القرآن الكرمي مدارها يف ميادين اخلالفة والسياسة، ويضاف إىل ذلك أن ظروف عصره 
السياسية والقبلية كانت قد دفعته إىل الوقوع يف خصومة عنيفة مع شاعرين مثله شهرة ومكانة 
فنية، مها الفرزدق واألخطل، وكان األول، فيما يروى عنه، ماجنا فاسقا، وكان الثاين نصرانيا، 

د جرير يف هاتني الصفتني جماال للطعن يف خصميه وفرصة للظهور مبظهر املسلمالتقي من فوج
والورع، وإذا برز  وىجهة أخرى، فإذا هجا الفرزدق رماه بفسقه وفجوره متقمصا هو ثياب التق

وهلذه . لألخطل النصراين رماه بدينه وتكلم بلسان املسلم الذي ل يرض بغري اإلسالم دينا
تمعة، أكثر شاعران من ذكر القرآن الكرمي والرجوع إليه وتزود منه مبادة ال تكاد العوامل جم

من هذا  الحقذلك يف موضع  وسنذكر - لو من إشارة إىل لون من ألواهناقصيدة يف ديوانه خت
، ومهما كانت الدوافع اليت محلته على هذا، فقد متيز بني شعراء عصره اهلجائيني -البحث 

قرآن الكرمي، سواء يف الصياغة اااللتزامبالويبدوا أن هذ. و كأهنا صادقة خملصةبروح إسالمية تبد
بينه  النقاد من موازانت ذهب إليهأم املادة، ل تفد جريرا يف تثمني شاعريته، إذ أننا ل نقف فيما 

فلم يغرت أهل الدين هبذه اإلشارات الدينية يف . آثره لتقواه وورعه، على انقد وبني خصومه
، ول تكفه عندهم زكاة لنفسه، فقد كان خيتم جملسه ابلتسبيح فيطيل، فقال له رجل : ما شعره
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وقال : اي ابن أخي جرير ع قذفك للمحصنات ! فتبسم ــــــــــــــــــــــــــيغين عنك هذا التسبيح م
 .1﴾م  ه  ي  ل  ع   وب  تُ يـ   ن  أ  ى هللا س  ا ع  ئً سي    ر  ا وآخ  احل ً ص   الً م  وا ع  طُ ل  خ  ﴿

 داللة أعالم النساء يف مطالع نقائض جرير :  -ت

فاألمساء تعرب دالليا على  -األمساء واألفعال جسد النص، هبما يولد، وعربمها يتخلق مجاليا، تعد
، وحضورها يف النص الشعري أساسي حيث يتكئ عليها النص يف ثباته ورسوخه، ويف الثبات

وجوده املؤثر، ذلك ألهنا غري متغرية، أو ابألحرى ته أيضا، فاألمساء هي اليت حتدد مقدار اإشار 
عرّب هبا عن زمن ، و يُ يت تنقل لنا ماهية احلدث و فحواه، الغري مرتبطة بزمنية ما مثل األفعال

يرتبط بنوع من  عكس االسمالفعل .فيف املاضي أو احلاضر أو املستقبل، وقوع هذا احلدث
ركة ألنه مرتبط ابلزمن، فانه أيخذ تبدالته احلركة، أو ابألحرى ينتقل من الثبات إىل احل

 املعاين كوهنا حتملاألمساء هي الطرف اآلخر للصياغة اليت جتذب القارئ إىل أسلوبيتها  .و وتغرياته
 شدّ ما ضافات وغريها و الفاعلية، واملفعولية، والصفات واإل املختلفة، إذ تقع دائما يف نطاق

أمساء فمعلوم أن  نساء اليت حفلت هبا مطالع نقائضه، أمساء أعالم الانتباهي يف نقائض جرير
سم علم إحتمل دالالهتا املباشرة، فكل  ىل الشخصيات أو األماكن املختلفةاألعالم اليت تشري إ

نبثاق ن اإمثال يشري مباشرة إىل صاحبه. وال حيتاج األمر لتأويل داللته أو تفسريها، من هنا ف
ردت قد و اهبا الذين هم على األغلب نساء و ري إىل أصحإمنا يش هذه األمساء يف نقائض جرير

مسها على إن من ورد منهو ،من تلك النساء من عاشر الشاعر، و أمساؤهن يف مطالع نقائض جرير
معتمدا ، ، تغزل هبن يف مقدمات نقائضهقد ذكر جرير يف نقائضه عدة نساء . وسبيل الكناية

يبني أمساء النساء اليت  رة أخرى و اجلدول اآليتاإلشارة إىل االسم اتالتصريح ابالسم اترة ، و 
 :  ذكرت يف مطالع نقائضه 
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 ذكرها اسم املرأة ذكرها اسم املرأة ذكرها اسم املرأة 
 مرة واحدة  أم بشر  مرات  6 أمامة )أم حكيم( مرة واحدة أمساء
 مرة واحدة  مُجل  مرة واحدة  ُتاضر  مرة واحدة  بوزع 

 مرة واحدة  الزاهرية  مرة واحدة  الذلفاء مرات  4 خالدة)أم حزرة( 
 ثالث مرات سلمى  مرة واحدة  أم سال  مراتن  زينب 

 مرة واحدة  ظيماء  مرة واحدة  شعثاء  ثالث مرات  سليمى 
 مرة واحدة  فاطمة  مرة واحدة  عقيلة  مرة واحدة  أم عمرو 

 مرة واحدة  ماوية  أربع مرات  ليلى  مرة واحدة  مليس
 أربع مرات  هند  مراتن نوار  مرة واحدة  أم انجية 
     مرة واحدة  أم يعمرا 

 منها : األمساء دالالت متعددة و متنوعة و لعلنا نرصد يف تكرار هذه

ي ولدت له أ، مثل أمامة ) أم حكيم (  و هي من أهل الر  أمساء لزوجات الشاعر -
 : 2اليت ذكرها قائال  1حكيما و بالال

ر ين  أ ل ًفا تعر ض    ، هي ماهــــي ا  ج ةً حا مألُم   حك ي  ُت ــــــــإذا عرضوا ع ش 

 و حبـ ب ت  أ ض ع افاً إ يل   امل و ال ي ا  لقد  ز د ت  أ هل  الر د ى عند ي م و د ةً 

 و يذكرها يف موطن آخر ابمسها عوضا عن كنيتها يقول : 

يلُ   إن  الوداع  من احلبيب  قليُل   ود  ع  أُمامة حان  منك  رح 

 : راثء و ردا على الفرزدق و يقول يف أم حزرة 
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ري  و ل يكن    ُي ش ى غ و ائ ل  أُم   حز ر ة  ج اُر    كانت ُمك ر م ة  الع ش 

جرير يذكر املرأة يف مقدمات نقائضه و أييت اآلخر يفسد عليه املعىن ،  فغالبا ما كان 
 : 1رثى جرير زوجته أم حزرة بقوله  فحينما 

 زاُر ـــــــو لزرُت قربك  و احلبيُب ي  اُر ــــــــادين استعبــــــــــــاء لع  ـــــــــــلوال احلي

ر ارُ   ...كانت إذ ا هج ر  احل ليُل فراشه ا   ُخز ن  احل ديُث و ع ف ت  األ س 

 : 2رّد عليه الفرزدق 

ز ي  عالن ي ة  عليك  وع ارُ     و م وتـُه ا ك انت  ُمناف ق ة  احلي اة    خ 

بعضهن  -كثري  –لنساء –: استعمل جرير يف مطالع نقائضه أمساء أعالم  أمساء خيالية -
. و لقد جرت على 3 المرأة أخرى، و بعضهن شبب هبنزوجات ، و بعضهن تصغري

الشعراء يف ىل أسلوب لسان جل شعراء النسيب أمساء معروفة ، و قد تنبه ابن رشيق إ
من و 4الكثرية يف القصيدة إقامة للوزن، وحتلية للنسيب'' : '' أيتون ابألمساءالنسيب فقال

 : 5ذلك قول جرير 

بـ ل ت ين  اخل و ال ُد و اِلُنوُد   أخالد قد ع ل ق ُتك  بع د  هند    فـ 
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 و علق عبد هللا الطيب على هذا بقوله '' و خالدة زوجته أم حزرة ، و عسى أن تكون 
ال يعقل أن يكن مجيعهّن زوجات له و هللا ــود ، فــــــــــــــــــــــــــهند زوجة أخرى له ، و أما اخلوالد و اهلن

 . 1أعلم '' 

: فهند كناية عن قيس و ظيماء كناية عن قريش .  أمساء وردت يف سياق الكناية ابلقبائل -
 قال جرير :

ُلُه أ ال  أ يُـّه   يـ   2إلينا  نو ى ظ ي م اء  ُحي  يت  واد اي   ا الليُل الذي ض م  س 

فقد ذكر جرير يف هذه النقيضة اليت يرد فيها على الفرزدق أمساء لسبعة من النسوة  هن :   
و لزاهرية ( و ال أعتقد أهنن زوجات،ا –شعثاء  –هند  –سليمى  –عقيلة  –ليلى  –) ظيماء 

 .ق أن كل امرأة تعد رمزا من الرموز يظهر من خالل السيا

 ب والصيغ اللغوية : ـ الَتاكي 2

بل عمد إىل  ه،رسم صور  نظم شعره و ل يقتصر جرير يف مبالغاته على اخليال وحده يف
ايته يف ذلك أتكيد انزايحات لغوية فوظفها غميكن استغالله من جتاوزات و اللغة نفسها مستغال ما 

 الدارس لنقائض جرير تتأكد له تلك الليونة يف التعامل مع اللغة .تفوقه الفين واألديب. و 

جرير ذلك احلشد الكبري والكثري لألفعال يف  أول ما يشد انتباه املتعامل مع نقائضو 
خيلو ال يكاد فلعل الغاية من ذلك حماولة الشاعر إضفاء احلركة والتجدد يف النص، النقيضة، و 

 :3يقو ل يف مطلع نقيضة يهجو فيها البعيث اجملاشعي  ، إال ومحّله فعال أو أكثر .بيت

 أم عاد  قلب ك  بعُض ما تتذ ك رُ  أتُزوُر أُم  حممد  أم ِتجُر   
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 : 1و قوله يرد على الفرزدق  

م   أ كل ف ت  قيساً أن  نـ ب ا سيُف غالب      و شاعت  له أحدوثة  يف امل و اس 

 يداك  وقالوا حُمدث  غرُي صارم   ض رب ت  به عند اإلم ام  فأرعشت    

 2: و يقول

 ا    ار  ع   ت  ية  وترك  قوم               رحلت خبز   بدار   إذا حللت   وكنت    

 اار  ريدوا        ل يُدرك   ثئر  ِببـــي  نو  م نوار  , ول تُ تزوجتُ 

 اار  القني  ح ج اً واعتم   ى             تزورُ ، ايفرزدُق ديُن ليل  ك  ينُ د  ف  

 :  3و يقول

ــــــــــاُهُم يـ ت ص ـــــــــــد عُ  ما كنُت أ قذ ُف من عشري ة  ظ ال       إال ت ركــــــــــــُت ص ف 

ي   األجدعُ  خص يُت بعضهم وبعض  ُجد  ُعوا    فش كا اِل و اُن إ ىل اخل ص 

يـ ُعــــــــــــوا   روا و ُشف   كانوا ك مش َت  ك ني  مل ا اب  تـ و ض ُعواخس   عليهم  ف اس 

 م ذاته و رسمـــــــــــــــــــــ، يف  رسبقة أنه اعتمد كثريا على األفعالفالشاعر كما يالحظ من األمثلة السا
األفعال عنصرا غاية يف األمهية يف لغة النقيضة ,  كانتومن هنا  ،اآلخر و مها يف حالة فعل و حركة

 . ة األحداثفكثرة األفعال يعين كثرة املعاين وكثر 

احلشد الكبري من األفعال ما مييز نقائض جرير، بل احلركة واجللبة الناجتة عن ذلك  ل تكن تلك
انتباه كل دارس لفن النقائض األموية ،و  من ذلك ذلك إىل صيغ وتراكيب قد تسرتعي  تعد
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(، تشديداسم الفاعل، وصيغ بعض األعداد، واإلدغام )الاالستعمال املفرط لصيغ املبالغة و 
 لكثرهتا اختصرت احلديث عن بعضها .و  ،املتلقي لنقائض جرير ههذا ما يصادفغريها،و و 

 :  1يقول جميبا  الفرزدق على سيبل املبالغة  استعماالته السم الفاعلفمن 

ق   ًءا وُخل  ي  يف اجل راء  ع ن اين   و لقد سبقُت ف م ا ورائ ي ال ح   ب د 

بل ال يلحق به شاعر  ،بل جيزم أن ليس مثله أحد ،تحدىيفجرير وهو يثبت ذاته الشاعرة 
عها استعماله السم الفاعل ) مه طويلة ممتدة زاد يف اتساو وكأن املسافة الفنية بينه وبني خص

كذلك ،حيث ميتد صوت الالم فتطول املسافة بينه وبني الصوت الالحق له وهو ) احلاء (،(الحق
 : 2و قوله شأن جرير مع أقرانه .

ًرا  ت ُه خناديد  قـُر حُ  ب ين  م الك  أ م س ى الفر زد ُق ح اج   ُسك  يًتا وبد 

يؤكد جرير تكاسل الفرزدق وقومه عن املواجهة واحلرب، فيقول أن الفرزدق أمس حاجرا و  
 مستعمال اسم الفاعل)حاجر(أي ملتجئا إىل حجر يعصمه ويثقله حىت ال خيرج للحرب . 

 :3والتضعيف قوله أمثلة التشديدو من 

م ُعوا هال  ِن اُهم تسع ة قت لتهم  ت ج   أو أرب عون  ح دوُِتم فاس 

ذلك إلثبات تعمل الفعل قتمل مع تضعيف التاء،و ل يقتل جرير خصومه، بل قتـمَلهم فهو اس
ا أن عملية القتل كانت مستمرة متواصلة، فالشعراء الذين واجهوه ل يذوقوا املوت مرة واحدة كم

،و ابلتايل استمر قتلهم واستمر عذاهبم ه احلياة الطبيعية لإلنسان،بل إهنم ذاقوه مع كل نقيضةمتلي
 مع كل نص شعري صدر عن جرير .  
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ارُ   ليس لقومي ابلكتيف جتار ة    و لكن  قوم ي ابلط  ع ان جت 

وله ) الطّعان ( عوضا عن ) يعمد جرير إىل املبالغة ابستعمال احلروف املضعفة كق  
( ملا للحرف املشدد ) الطاء (من أتكيد وإبراز لقوة الشاعر وقومه يف حاالت احلرب الطعن

.عكس قوم تكمن يف حروهبم املستمرة الدائمةواملواجهة، وأهنم ال خيافون املواجهة، بل أن جتارهتم 
 عن احلروب واملواجهة .  –القيانه  احلدادة  -الفرزدق الذين تلهيهم جتارهتم 

 : 1و قوله 

ي   األجد عُ  خ ص ي ُت بعض ُهم  وبعض  ُجد  ُعو    فشك ا اِل و ان  إىل اخل ص 

ل جيدع بل جدمع فهو .إال أن جريرا  خصيت بعضهم وبعض جدعتهماألصل يف احلديث 
لتضعيفه الدال يف لفظ ُجّدعوا أراد به الزايدة يف املبالغة، وأتكيد أن عملية القطع ل تكن سطحية 

هذا أثبت قوته وتفوقه على خصومه من ألطراف كان من أصوهلا، وإبدغامه أو ابل جدع األنوف 
 اليت تدل على كثرة املعدود مثل قوله :  استعمل صيغ بعض األعدادكما الشعراء.

م ُعوا  هال  ِن اُهم تسع ة قت لتهم  ت ج   أو أرب عون  ح دوُِتم فاس 

تهم وعدد آخر استطاع  من يقتل ويسك مفالشعراء على كثرهتم استطاع جرير أن يقتل منه
و قد أكد الرواة قوة جرير الفنية أن يروضهم فيجمعهم أذالء كما جيمع القطيع . -كما يقول  -

قال األصمعي كان ينهشه ثالثة وأربعون شاعرا بشأن التكالب على جرير:''حيث جاء يف األغاين 
مي به، وثبت له الفرزدق ان ينفثه فري فينبذهم وراء ظهره، ويرمي هبم واحدا واحدا، ومنهم من ك

  قبلبراز عظمة املنكر املقرتف من إويعمد أحياان إىل صيغ األعداد للهجاء، و  .2واألخطل''
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يف هجاء  هقولوذلك ابستعمال أرقام وأعداد حتدد درجة اجلرم أو عدد حاالت ارتكابه مثل  املهجو
 : 1يف معرض هجائه لألخطل وذلك  العباس بن يزيد الكندي 

ب ُة حني  ج ر ت     و ال إطعام سخلته ا الكالاب   فما خ ف ي ت  ه ض يـ 

ا ــــــــح ال بـ ي   عابــــــــلُع ابملــــــــيق ط     تـُه ا ا  ه   الث ي ااب  و قد  بـ ل ت  م شيم 

بـُه ا ك ع   ع ه اســــــــــت ا  ب    ت  ــــــــــــــوزُف   ث  ان ي ةً فق د  مح لت    س   ااب  ــوُت 

فاألعداد هنا وردت لتذكري املهجو مبا ارتكبته أخته ) هضيبة ( حيث فجرت مرات عديدة 
 فرمى به وقتلها . ،وأن أخاها قتل ولدها

، ملا هلا من مزااي خاصة إذ ال تستعمل إال للداللة كثريا إىل أمساء التفضيلكما جلأ جرير 
على أن شيئني اشرتكا يف صفة وزاد أحدمها على اآلخر يف هذه الصفة، ولذلك حرص جرير على 

 : 2استعماهلا ليظهر تفوقه على خصمه يف خمتلف األمور اليت حتتاج إىل التفوق فمن ذلك قوله 

 حُ  أرب  ني  يق  ر  الف   رى أيُّ ت   ف  و  فس    فخرُت بقيس  وافتخرت  بتغلب  

لطغى ضه على صور التفوق الفين وحسب ،و لو ظل جرير يفخر بذاته القتصرت نقائ 
الفردي ) األان( على قصائده، أما وقد ذاب يف عشريته فإانم صران نسمع قعقعة الرماح وصهيل 

التفضيل اليت ، معتمدا يف ذلك على صيغ 3رائحة ورهج الغبار وعجاج احلروباخليول ونشم
 :  4صنعت الفارق بينه وبني خصومه يقول

ن ا حنُن قد  علمت  م ع ـــــــــــــــد     غداة  الر وع أجدر أن يغـــــــار ا   ألس 
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 هوادي اخليل ص اديًة حر ار ا  أضرُب ابلسُيوف  إذ ا تالق ت   و 

 قُع ثــــــــــــارا بأ زول  إذ ا ما الن    و أ طع ُن حني  ختتلُف الع ـــــوايل  

 و أمنُع جانًبا وأ عزُّ جــــــــــار ا   و أمحُد يف الق ر ى وأ عزُّ نصًرا  

ألان ( إىل ضمري املتكلم اجلمع فاملالحظ أن جريراينتقل كثريا من ضمري املتكلم املفرد ) ا 
شرفها، ولتأكيد ،يربز قوهتا ونبلها و جليا حني يكون احلديث عن العشريةويبدو ذلك  ،النحن()

عشريته بني تفوق قومه وعشريته مييل الشاعر إىل صيغ التفضيل ألهنا وحدها اليت تبني الفارق 
( تزيد األمر أمنع –أعز  –أمحد  -أطعن –أضرب  –أجدر وعشرية من ينقض، فصيٌغ مثل ) 

القوة  شدة ومحاسا، وكل هذا احلشد هلذه الصيغ واملفردات هو حماولة من الشاعر لطلب أسباب
 .لألذى عن النفس  و إبراز أنه كان مظلوما، وأن هجاءه ل يكن سوى دفع  .1وإثبات الذات

وهو من األساليب الطلبية وهو طلب العلم بشيء ل يكن معلوما كما يقول : االستفهام 
، فلقد كان هلذا األسلوب نصيب يف بناء النقائض ملا له من دالالت معنوية متنوعة 2البالغيون 

بط ابلبناء الفين للنقائض، وخاصة يف مواضيع التهكم والسخرية، وقد استعمل جرير هذا ترت
يكون الشاعر بصدد الرد على  األسلوب يف نقائضه بشكل الفت للنظر، ويكثر خاصة ملا

و األانة ففي نقيضته الثالثة مع ،ما يدل على شاعرية جرير يف أغلب نقائضه هو الرتيث . خصمه
 : 3طلعها الفرزدق واليت م

ُر كأ نـ ه ا ل ُُتل ل     بني  الكن اس  وبني ط لح  األ ع ز ل  ؟   ل من  الد  اي 
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على األطالل (، ويبدو حينها يف صورة هادئة،  واقفاا ) مجرير ابستهالل تقليدي مستفه يبتدئها
واالستهالل 1.وكأنه يعمد إىل التباطؤ يف الرد على خصمه ثقة ابنتصاره عليه ونقض قصيدته

عرف هبا جرير يف نقائضه مقارنة مبن انقضه من الشعراء وكأنه يريد أن يظهر هلم أنه  التقليدي مسةٌ 
 :  2أكثر منهم ولوجا يف فنون الشعر .و قوله

 ؟ت  و ابلك ري  املُر ق ع  والع ال أيفخُر ابحلُم م  قنُي ليل ى   

لك الكري املرقع الذي ال يكاد ينساه يشد انتباهه حديثه عن ذ،إن الدارس لنقائض جرير 
فخره تقوم عليها نقائضه فهو ينكر عليه  على الفرزدق، ولقد جعله أحد األعمدة اليت وهو يردُّ 

متعجبا   ويقول. -؟أيفخُر ابحلُمممِّ قنُي ليَلى-فيعتمد يف ذلك على االستفهام اإلنكاري  وحيتقره، 
 :  3من استغراق الفرزدق ابملدح انسيا أو متناسيا ما أصاب أخته جعثن من أذى  

 ؟م  ائ  ش  ا ابأل  ه  رُ يـ  ط   م  فيه   ن  ث  ع  جل     ت  ر  ا وقد ج  دً سع   ني   الق   اي ابن   حُ د  أُت   

فيتساءل متعجبا من لألذى عن النفس،  و إبراز أنه كان مظلوما، وأن هجاءه ل يكن سوى دفع  
 4: يقولالذين ينظرون إليه على أساس أنه ظال لغريه ،يف حني يرى نفسه مظلوما . 

ي حُ  ايًّ بر   أن  لسُت ظ ال ًما  الن اسُ  عين   أل ينه    ؟وأين  للمحت اجني متـ 

 : 5و يقول 

ار ا؟  و ه ل كان الفرزدُق غري  ق رد    أ ص ابـ ت ُه الص واع ُق فاست د 

                                                           
 357ينظر القصيدة األموية : عبد هللا التطاوي ص  -1
 70وانظر الديوان ص  175ص  2ديوان النقائض ج -2
 332ص  1ديوان النقائض ج -3
 86وانظر الديوان ص  416ص  1ديوان النقائض ج - 4
 219ص  1ديوان النقائض ج -5



 البنية اللغوية يف نقائض جرير الثالثالفصل 

161 

 

جرير عن الفرزدق إنسانيته وآدميته ويلحقه بعال القردة، ولتوضيح ذلك يعمد إىل ينفي 
ل يكن سوى قرد ( وكأين جبرير غري قرد؟ ( ليجيب املتلقي ) بلى: استفهام ) وهل كان الفرزدق

 ترك احلكم للمخاطب لتأكيد معناه وصورته اليت رمسها للفرزدق . 

يشبه عملية  –منولوج  –أل نفسه يف حوار داخلي و يف أول نقيضة جلرير مع الفرزدق يس 
 :  1التداعي النفسي فيقول

 ؟من  الغيل  أو وادي الوديع ة  ذي األ ث ل    أحقًّا رأ يت  الض ع ن ني  ُت م ُلوا  

ويالحظ من خالل ما سبق أن أسلوب االستفهام يف نقائض جرير ل يقتصر فيه على  
 استعماله ألمساء االستفهام مرعاة للسياق ودالالته .د يف حرف أداة واحدة بل عدّ 

: ملا كان يُقصد به االستعالء، ونظر اآلمر لنفسه أنه أعلى منزلة ممن خياطب أو األمر 
، فإنه قد جنح إليه شعراء النقائض يؤكدون من خالله علو مكانتهم 2يوجه إليه األمر

 : 3ورفعتهممقارنة خبصومهم .يقول جرير

ـــــ    و أصلح متاعك وال تُفسد    ـــــــــع  جلـــــــــد ك  أكيــــارُه فرقـ 

ع  لكري ك  يف  امل ق ع د    و أ د ن  العالة  وأ دن  الق دوم      و  و س  

بلغة اآلمر الواثق من نفسه، يتحدث جرير خماطبا الفرزدق يدعوه ألن يصلح ما أفسد 
ىل ما ينبغي أن تكون عليه العالة والقدوم منه، أما الدهر من تركته، وأيمره إبتقان عمله فينبهه إ

إلظهار الفرزدق يف صورة الذليل يُظهر عدم استجابة الكري فيحسن أن يوسع له يف مكانه.و 
 )حدراء زوج الفرزدق (إىل طلب زوجها حني أيمرها برتقيع كريه يقول : 
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 ألكي اُر ؟ ق الت  وكيف  تُرق ُع ا  فقال  الفرزدُق رق  ع ي أ كي اران    

ك  ن زارُ   رق  ع  متاع ك  إن  جد  ي خ ال د      و القنُي ج دُّك  ل  يلد 

ترد على زوجها أبمر وبصوت مسموع فيه كثري من  -زوج الفرزدق  –إاّل أن حدراء 
فهي ترفض طلبه وتدعوه إىل ترقيع أكياره  ،التعاىل، ما يظهر الفرزدق يف موقف اخلانع الذليل

  بنفسه كوهنا أشرف منه نسبا .  

والالفت للنظر : ويربز دور التوكيد يف إثبات الفكرة اليت يريد جرير إيضاحها للمخاطب، التوكيد 
أن النقيضة قد ختلو من هذا النمط من األساليب إذا كان صاحبها هو البادئ ابهلجوم، يف حني 

إىل من أّن يلجأ على الشاعر البّد  فعندها يف معرض الرّد، إذا كان الشاعر ألسلوب يهيمن هذا ا
نقائض جرير مثل قوله يرد على ) أّن ( يف ـإذ ورد أسلوب التوكيد ب ،هذا األسلوب لتأكيد ما يريده

 :1البعيث ويهجو الفرزدق 

 أ ح س اهبم  ذائ د  مثل يو م ا ذ اد  عن   ُتىن  رج ال  من ُت يم  يل الر د ى  

 و قد  ع ل ُما أ ين  أان الس بـــــُق املُب ل ي كأ نـ ُهم  ال ي عل مــــــــون  م واطن ــــــــــي  

ـــــــــــط ئ  م ق ات ُلُه نـ ب ل ي  أل تــــــــــر أ ين  ال تُبلُّ ر مي ت ــــــــــــي   فمن  أ رم  ال خُتـ 

 2ويقول : 

ـــــــــــــه د    ُأانس  حنبُّ الــــــــــــــــــــــــوفاء  فإ ان   ار  األ حاديث  يف امل ش  ذ   ح 

 : 3و يقول يردُّ على الفرزدق 

 فـُُلو  امل خ از ي من ل ُدن  أ ن  تـ يـ ف عا بين مالك  إ ن  الفرزدق  ل يــــــــز ل  
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ب ح   و كان املخازي طامل ا نزل ت  ب ه    منه  قاصر  الط ر ف  أ خ ض ع افـ ُيص 

د  الل يل  ال تستط يـــــــــــُعُه   و ال الصب ح  حىت  يست ن ري  فيسطع ا  و إن  ذاي 

 1و قال يهجو األخطل ويرد على الفرزدق : 

 أن  ال جتوز  حكومُة الن شوان   اي ذا الع ب اءة  إن  بشراً قد قض ى 

ب ان   ل ه ا ف دُعوا احلُُكومة  لستم  من أ ه  إن  احلُكوم ة  يف بين ش يـ 

نـ ًعا   أو أن يفوا حب  ق يق ة  اجل ري ان   بكر  أ حقُّ ِب ن  يُكـــــــــــــــــونُوا م ق 

 2وقال ردًّا على الفرزدق :  

 رجس  فليس  ط ُهورُُه بط هور   إن  الفرز د ق  حني  يدُخُل مسجًدا   

 و دم  اِل دي   ِب  ذ رُع  وحُنُور    ر ًما  إن  الفرزد ق  ال يـُب ايل  حمح    

فهو وجد . د على اآلخرفأساليب التوكيد كثرية يف نقائض جرير وأغلبها جاء يف معرض الرّ 
مطية تساعده على أتكيد ما يريده، وما يريد إثباته يف نفس املتلقي كذلك كما أسلوب التكرار 

 يالحظ يف األمثلة السابقة .

أ إليه جرير لنقض ادعاءات أهم مقومات األسلوب يف بناء النقائض، وقد جلمن يعد النفي :  
. واملالحظ أن أسلوب النفي خيضع إىل الصيغة اليت بنيت عليها النقيضة ومستواها الفين غرميه

. فجرير ال يعتمده كثريا إذا كان هو البادئ ابهلجوم / اهلجاء / وابلتايل فإنه أييت بنسب متفاوتة
 :    3قولهاجته إىل هذا األسلوب ومثل أساليب النفي وذلك لعدم ج
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 ـي نوارا        ـــــب  درك ثئر  ِب   ــــــــــــــــــــوا          ليُ ريدُ م تُ ــــــــــــــول،م نوار  جتُ و  ز  تـ  

 اار  ن  تـ  إذا آس   ري  ن  املُ  ر  م  الق   وال     و عقال       نُ بـ   ومُ جُ و النُّ ا ترجُ م  ف                   

 1و يرد على الفرزدق ويهجو حممد بن عمري بن عطارد واألخطل : 

ب ان   ف دُعوا احلُُكومة  لستم  من أ هل ه ا   إن  احلُكوم ة  يف بين ش يـ 

يتجّلى هذا النمط من التكرار يف جلوء الشاعر إىل تكرار مفردة بعينها عدة  :  التكرار 
من التكرار قليل يف شعر  مرات داخل النص الشعري، على حنو منتظم واثبت، وهذا النمط

تفهم يف سياق  -دالالت خاصة  .و لقد عمد جرير إىل هذا النمط األسلويب للتعبري عنالنقائض
واألخطلهي يف أكثر وجوهها أقرب إىل  ، و بينهوالفرزدقذي دار بينه الالصراع الشعري الساخر 

 املعىن الداليل الذي ال يفهم إال يف سياقه اخلاص به.

يين ف اع ل موا          طُُلًقا وما ش غ ل  الُقُيون ش   اي ض بُّ   مايلــــقد فـ ر غ ت  ْي 

ط  ب اي ض بُّ            ي          ُكوزًا على ح ن ق  ور ه   الل  ـــــــــــــــــع ل ي  أن ُتصيب  موامس 

ًعا           ط ب ًخا يُزيُل جم اي ض بُّ            ُت جُم اش   ام ع  األو صال  ــــــــــــإ ين  قد ط ب خ 

تُ  اي ض بُّ            ُنُكم  ما ُكنـ  يـ  ني ج د  ن ضم            ــــــــــلـوال ح   ايلــغ رًضا ل نـ ب لي ح 

 يايلـــــــــي           ُمت خ م ُط قط م  ُُياُف ص  ـــــــــــــإنـ ـُكم  البكاُر وإ ن ن اي ض بُّ           

 وايلــــــــُم             تـ ب ع  إذا ُعد  الص مـيم مــــــــــغريُكم الص ميم وأنتُ  اي ض بُّ           

ش   اي ض بُّ            ت ها األغ فالــــــــــــــــإن ُكم  ل س ع د  ح   ـوة              مثل البكار  ض م م 

يعة  أ ع ور  الد ج ـال   إن هوى الُقيون أض ل ُكم          اي ض بُّ             كضالل  ش 
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متتالية يف مطلع  املالحظ أن جريرا، عمد إىل تكرار صيغة النداء " اي ضّب" مثاين مرات
األبيات السابقة، وهذا يؤدي إىل خلق نوع من التوازن واالنسجام يف صدر األبيات، من انحية، 
ويؤدي أيًضا إىل لفت انتباه القارئ إىل املدلول عن طريق اإليقاع الصويت الذي حيدثه تكرار 

لة نكتشفها يف تكرار و مثل هذه الدالالكلمة، من نغمة تفيد التهكُّم والسخرية من انحية أخرى.
مرة ) جبميع الصيغ ( يف نقيضته التالية ،و هو بذلك يريد أن يقرع مسع  25جرير السم ) التيم ( 

و كثري من الصفات القبيحة االسم الذي أقرنه ابللؤم واخلبث املتلقي، حىت ال يغفل عن هذا 
 1األخرى  يف قوله: 

 و قالت ُتيم  فيم  تيم  من الفخر    لقد عجب ت  قيس  وبكُر بن وائــــل   

 أُُت ابن تيم اللؤم اي س وأ ة  الدهر    فلو غري ُتيم  يفخرون  عـــــــــــذرُِتم  

 ِلم  حسب  ذاك  وال عدد  مثر    أتفخُر تيم  ابلضالل ولـــــــــــــــــــم يكن  

 ُضوا إال خبالفة  صــــــــــــــــــفر  و ال قب  فما فخرت  تيــــــــــــــــم  بيوم  عظيـــــــــمة  

 و ال عنكم اي تيُم للؤم  من قصـــــر    بين التيم  ما للُّؤم  مع ـــــــــــــــدى وراءُكم  

ـــــه ا   فيا خزي تيم  من سرابلها اخلضر    كسا اللُّؤم تيما خضرًة يف وجوه 

 ا ال تعفُّ وال تقــــــــــري و لكن تتيم  و لو نست ع ُف التيُم أو ُُتسُن القرى 

 فما البن  تيم  من  فعال  وال وفــــــــــر    فمن يُك يستغين  ويغبُط ابلغ ن ـــــــــــــــى 

ت ُه   إىل  ف ض ل  ز اد  جاء  من الق ب ـــــــــــــــــــر    و لو يدفُن التـ ي م يُّ مثًّ دعـــــــــــــــــــــــو 

ئ ُت غم   ُقم ان  من الب حــ ـــــــر     التيُم عمر و ومالكُ و لو ش   و طم  عليهم  ُقم 
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 و ل تدر  تيم  م ا الو ر اُد من الشُّقر    و ل تدر  تيم  ما األ ع ن ة والق ـــــــــــــــن ا

ــــ  تفض ل  تيم  يف الرب  اد   وال يــــــــــــــُرى   ـــــــــــغر  فوارُس تيم  ُمع ل م ني  على الثُـّ

ر    و ال حيتيب التيم ي ُقد ام  بيت ـــــــــــــــه    و ال يستـُُر الت يم ي إال على الق ـــــــد 

 و عددُت سعًدا والقبائ ل  من عمر و  و أ ل فيُت تيًما ل أجد  حسبا ِلم  

ف اف  وال  و قد  ع م رت تيم  زم ااًن وما يُـــــر ى  وة  تيم  من ح  ر   لنس   خـــــــــــــــد 

ر    لقد  أعتقتُكم اي بن  التـ ي م ر م احن ا  يك  الغ ر ميُ والب ــــــــــــــك   و ُذبي اُن تـ ق ض 

وذلك مثلما جند يف املخالفة ملا سبق وقد يكون التكرار عنصرًا يستدعي مزيًدا من الدالالت    
 1قول جرير:

ــم    بن عامر          وحن  ُن اغ ت ص ب نا احلض رمي             وم رواُن من أ ن فالنا يف املقاس 

طـ            ًرا ور ه  نا حُب يـ  ارك   وحن  ُن م نـ ع نا الس يب   يوم األراق ـم   ـُه          ــــــــــــــــــــوحن  ُن ت د 

قيه أُم  اجلواثـ م  على ح ي ُث  ـد         ـــــــوحن  ُن ص د ع نا ه امة ابن ُخو ي ل           ت س   ت س 

ن ا اجملب ـة بـ ع د م           ارك   املُب قي ات  الص ـالد م   جتاه د  جريُ   ــا         ــــــــــــــوحن  ُن ت د 

 كذلك نـ ع ص ى ابلس يوف الصوار م     ر ق          ــــــــــوحن  ُن ض ر ب نا هامـ ة ابن حُم            

ت هـى           وحن  نُ            إىل خ س ف  حم  كوم  له الض ي ُم راغ م   ض ر ب نا جار بـ ي بـ ة  فانـ 

فالضمري ) حنن (  املكرر يف فالفرق اجلوهري بني التكرار يف هذه األبيات، واألبيات السابقة،     
لقي يف صورة الغالب ابلذات، وهو يقوم ببناء الذات وإبرازها للمتيؤكد نغمة الفخر هذه األبيات 

 -تكرار صيغة النداء) ايضب ( وتكراره السم التيم–ما كان عليه التكرار سابقا املتفوق،عكس 
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نالحظ أن وإظهاره يف مظهر املنهزم املنكسر. و حيث عمل من خالله على هدم صورة اآلخر 
 الشأن يفهو جريرا عمد إىل نوع آخر من التكرار، وإعادة لفظة ومالزمتها جلل نقائضه كما 

 ( يف نقائضه مع الفرزدق .تكراره لفظ )القني جبميع صيغه

 طور الداليل للفظ القني يف نقائض جرير _  الت3
 من الصيغ التعبريية اجلاهلية اليت الزمت نقائض جرير يف هجائه لقرينه الفرزدق هو وصفه 

ا هذا الوسم و ألبسه حلة فال تكاد ختلو نقيضة من نقائض جرير للفرزدق إال و ضّمنه. 1ابلقني 
قيضة السابقة ، أو اليت سوف جديدة ، وأكسبه داللة ختتلف عن تلك اليت محلتها الن

و لعل هذا ينّم على قدرات جرير الفنية و سعة خياله اخلارقة . ولذلك أردت أن أطيل تلـــــــــــــــــــــــــحق.
 غه الرتكيبة .احلديث حول هذا التكرار و  دالالته التعبريية و صي

فلفظ القني يَرُِّد يف نقائض جرير للفرزدق جممال أحياان ومفصال يف أحايني أخرى، وأصل 
 –هذا الّدال مستمد من الصيغة اجلاهلية. ففي الشعر اجلاهلي يطلق لفظ القني على احلَدمادِّ 

 : 2وخباصة انفخ الكري . يقول ضابئ بن احلارث يصف ثورا وحشيا  -صانع احلديد

ِتا  قُُه ض اراي  وال  أخواال  ُيساقُط ع نُهرو  قاط  حديد القني أ خ   س 

 : 3و أُطلق  لفظ القني على صانع األواين الذهبية والنحاسية  يقول النابغة الذبياين 

و اظُهن  جبانبي ه     ف ر  تضربُُه القُيونُ   كأ ن  ش   حُناُس الص  

.          -وذلك العتمادهم عليها-يف حد ذاهتا عرب ل تزدر الصناعةو اجلدير ابلذكر أن ال
و إمنا  ازدرت و سخرت من الصانع ، فلقد كان القيون يتجولون بني القبائل يصلحون األواين، 
فغالبا ما كان يلفت نظر الناس القني  وهو ينفخ الكري ولذلك سخروا من تلك احلالة واحتقروا 
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ىل توظيف ،فهذا الذي دفع الشعراء إعة ومهانة وخّسةى هذه احلرفة وضااملهنة، ورأوا يف حرصه عل
بن كلثوم يف هجائه النعمان بن املنذر تتعرض خلاله الذي كان تلك الصورة يف هجائهم، فعمرو 

 : 1ينفخ الكري يف يثرب لصناعة األقراط يقول

ــــــــ  حل  ا هللاُ ا دانان  إىل اللؤم  زُلفــــــــًة    ـــــــــــــزان  أاب  و أ أل  منا خاالً وأ عج 

ف خ  الك ري  خالُهُ    يُصوُغ القروط  والشُُّنوف  بيـ ث ر ب    و أ جد ر ان  أ ن  يـ نـ 

فيهجو حسان بن اثبت ويذكره أببيه الذي كان حدادا ينفخ الكري  ،أما أمية بن خلف اخلزاعي
 :  2أثناء عمله يقول

ـــــــــان  عين      كاظــــــــــــــــــــــــــُمغ لغ لًة تدبُّ إىل عُ   أال م ن  ُمبلغ  حس 

ي ـــــــــًنا     لدى الق ين ات  فس الً يف احلفاظ    أليس  أبُوك فين ا كان قـ 

ـــــــــــــــــواظ    ْي  انياً ي ظلُّ يشــــدُّ كيــــــــــــــــراً    و ينفُخ دائباً ِلب  الشُّ

القني  ةاجلاهلي، ساق جرير معىن القني، حيث كانت داللفمن هذا املعني، وذلك الرصيد  
،احلامل ألدوات هو انفخ الكري -كما سبق الذكر  –ّصلة ومعروفة لدى الشاعر اجلاهلي.والقنيمؤ 

بسيطة يتجول هبا بني القبائل يف لباس رث  ،و منظر ُيضحك خاصة أثناء نفخه الكري، حينها 
تلك صورة مضحكة قبيحة اد وجهه، ويتغري لونه. و يتعفر ابلرمتنتفخ أوداجه وجتحظ عيونه و 

على الوضاعة واخلّسة فأسقطها جرير على ختذها الشعراء ومنهم جرير داللة الزمت احلَدماد، فا
الفرزدق وأهله، فهو وجد يف هذه الداللة تقاطع بينها وبني مقصده من نقائضه، فجرير ال يريد 

و يف هذه  وحتقري الفرزدق من انحية أخرى من هذه النقائض سوى إضحاك الناس من انحية
 .الداللة ما يشفي غليله
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فهو  ،و اجلميل يف نقائض جرير أنه استطاع أن يـَُولَِّد من داللة القني دالالت متعددة 
يف استساغة هذا املعىن وتقبله لدى املتلقي وذلك ألنه وجده متنوعة، سامهت  صبغها أبلوان

واليت  ،ديدة، تُنسي املتلقي الداللة اليت وقف عندها قبلُ يتشّكل يف أشكال خمتلفة وصور ج
سيقت فيها.و لقد استحوذت فكرة القني ومفرداهتا على املضامني الشعرية يف نقائض جرير مما 

'' أن جريرا ال خيرج يف نقائضه يف شعر القدماء يصدرون عن رأي هو:جعل بعض من رواة ال
شبيهه  ابلقني، والتشنيع على أخته جعثن، وهجاء هجائه للفرزدق عن ثالثة موضوعات هي : ت

و من .1قومه جماشع الذين خذلوا الزبري بن العوام، ورمبا أضيف إليها نبوُّ السيف يف كفِّّ الفرزدق ''
رير والفرزدق اآلراء األوىل اليت ضبطت هذا النقد االنطباعي قول أيب عبيدة معمر بن املثىن عن ج

جرير للفرزدق ؟ فقال لسائله أيب سهيل عبد هللا بن ايسني '' وحيك هل قال حني سئل أيهما أشعر
 .  2: الزبري وجعثن والقني وللفرزدق فيه مائة نوع ''إال يف ثالثة مواطن

 يهج جرير الفرزدق إال بثالثة أاب اخلطاب األخفش يقول: ''ل و عن أيب عبيدة قال مسعت 
بعد استقصائنا للمعاين  . ولكن3'' جعثن والزبري والقنيا كذب: منها أشياء يكررها يف شعره كله

والصور اليت تضمنها نقائض جرير للفرزدق وجدان أهنا تتعدى تلك األربعة املذكورة، بل هي كثرية 
. فحىت وإن سّلمنا أن جريرا ل خيرج على هذه األربعة معاين، فاجلميل ورةومتعددة ومكررة ومشه

جه يف نظم بديع وحّلة جديدة كأنه ل يسبق املعىن السابق له، كونه خير أنه يف تكراره للمعىن ينسيك 
 فاملعاىن يف نقائض جرير  تتولد منها معان وصور تؤكد أصالة جرير ومقدرته الفنية،وأن تناوله قبل.

فكالمها كان له نصيب يف تطور فن النقائض، الذي ، -خاصة –وهي مقدرة شاركه فيها الفرزدق
ما ميكن من توليد للمعاين وتركيب فيه '' أما من حيث الرتكيب فقد أدخال عليها استعاان فيه بكل 

معاين جديدة اجتلباها من اإلسالم ومن املسائل العقلية اليت اصطرع فيها العلماء والناس، وأما من 
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.فمع جرير 1فإن املعىن الذي يدور يف نقائضهما كاان يعرضانه يف صور خمتلفة '' ،حيث التوليد
حتول اهلجاء إىل حرفة وصناعة ،فهم يبذلون غاية جهدهم يف جتويد الصنعة وإتقان رزدق ''والف

 .2اهلجاء ليظفر برضى مستمعيهم وإعجاهبم ''

يولد منها معاين جديدة ى نقائض جرير إال أنه ''تطغى عل -كما قلت  -و فكرة القني 
ويقلبها تقليبات دقيقة متوافقة على ويلوهنا بتلوينات مثرية مدهشة ويفرغ منها صورا ساخرة طريفة، 

ومن الذين تفطنوا إىل أن جريرا أورد هذا املعىن على أساليب متنوعة وجاء به يف  ،3أحناء شىت ''
وجوه متقلبة ضياء الدين ابن األثري حني قال: '' فقد أبرز جرير من هجاء الفرزدق ابلقني كل 

ففي الظاهر  ،شوقي ضيف توليد جرير للمعاين. ويؤكد 4غريبة وتصرف فيه تصرفا خمتلف األحناء''
خرج كل ما تصله يده من آللئ يدور حول فكرة واحدة ويف احلقيقة يغوص يف هذه الفكرة ويست

ترجع قدرة جرير الفنية على توليد الدالالت وخلقها إىل فحولته الشعرية، وتفننه يف . و 5وصدف
و قال بشار بن برد فيه '' كان 6حنرا  أبنه حنر الشعر -كما قال عن نفسه   -ضروب الشعر فهو

لقد استطاع جرير  ،7جرير حيسن ضرواب من الشعر ال حيسنها الفرزدق وفّضل عليه جريرا ''
توظيف فكرة القني واستطاع أن يغري من منطية الصورة  وجيعلها ذات دالالت خمتلفة، ويعرضها يف 

هي يف عمومها تعبري يرتبط  آلذان،والقلوب، ويعذب وقعها على ا أزايء متنوعة حىت تسرع إىل
ابلفرزدق ويدل عليه.و من املالحظات اليت ميكن أن خنرج هبا، واليت تدل على براعة جرير الفنية 

 يف هذا اجملال ما يلي : 

 ابتكار جرير هلذا اللقب وإسقاطه على الفرزدق، فأضحى بذلك أكثر األلقاب شيوعا -
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 يف نقائض جرير مما وّلد نوعا من اخلوف لدى الفرزدق خشية أن يصفه جرير بلقب جديد .  

 ختصيصه هذا اللقب  للفرزدق وحده، علما أن جرير كان يهارشه أكثر من شاعر، إال -

 أنه أقر أبحقية الفرزدق هلذا اللقب دون غريه . 

 هذا يؤكد أن الفكرةرير للفرزدق ختلو من هذه الداللة،و ال تكاد نقيضة من نقائض ج -

 كانت تلحُّ على جرير وتفتح له مضامني مكررة حينا ومبتكرة أحياان .  

 ل يرّد الفرزدق يف نقائضه على هذا املعىن مما يدل على نقص  يف نقائض الفرزدق، إذ -

أن الفرزدق ل يدرأ عن إن النقائض تتطلب نقض أفكار ومعاين وصور اآلخر ''وأغلب الظن  
نفسه هذه التهمة الشعرية ألنه يعلم أن الفكرة حمض افرتاء خيايل تصوري ال تستند إىل واقعة 
اترخيية، فالقارئ يف ديوان الفرزدق يلحظ أنه ل يبتكر لقبا يوازي اللقب الذي وصمه به جرير 

فكان يلقبه اببن األاتن أو  عدا أن الفرزدق أكثر من وصف جرير أبمه، 1وأصبح داال عليه وحده''
ابن املراغة  واملعىن واحد، و حىت هذا اللقب وهذه الصيغة ليست جديدة، فقد سبق أن أطلق 

 جرير على البعيث لقب ابن محراء العجان وأطلق على األخطل ابن اخلبيثة أو ابن آكلة اخلنزير.

رّبا من خالهلا على مجلة إن اخلطاب ابلكنية ظاهرة أسلوبية اعتمدها جرير يف نقائضه مع  
ه النفسية املتنامية جتاه اآلخر.و ت، اليت تشي ابنفعاالةمن األلفاظ املشحونة ابلسخرية الالذع

خطاب الكنية هذا قد يُرضي الشاعر ويَلقى جتاواب عند مجهور املتلقني، ويعكس تلك العالقة 
اعر يف نفس قرينه هزّات جتعله املشحونة ابلنديمة بني الشاعرين، ومبثل هذا اخلطاب حُيدث الش

طملِّع على نقائض حبيس الشك،وأنه فعال كما ادعى صاحبه.و يشعر بتوتر وقلق يضعانه يف هناية 
ُ
امل

جرير وخطابه للفرزدق ابلقني، يتوصل إىل أنه '' مير بذلك مرور من يلقي اخلرب وكأنه حقيقة مفروغ 
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رد أبساليب لفظية ا يرد يُراد به الفرزدق، ويَ ، فلفظ القني أينم1''تها ال حتتاج إىل إثباتمن صح
 خمتلفة، فيلحق هذا الوصف ابلفرزدق نفسه مثل قوله :

 مع الق ني  يف امل ر س  الواحد   قـ ر ن ُت البعيث إ ىل ذي الص ليب  
 :  2و خياطبه اببن القني الذي ال يستطيع أن يذود عن محاه ومحى قومه يقول

ع  ز ي ت  اي بن الق ني   آل جماش   فأصب ح  ما ُت  م ي ُمب اًحا ُمد ع ثـ ر ا فأخ 
و أحياان جيمع بني اخلطابني ويصور الفرزدق وآله قد احرتفوا القيانة نسبا وفعال، و 

 حيددا نصيب الفرزدق من احلرفة . فيقول :
ُ وابن الق ني   ال قني   مثُلهُ  ي  ُهو  الق ني  ل  األ د اهم  ل طفح  املس اح   3أو جل د 

 :  4كما يذكِّر الفرزدق جبده انفخ الكري، ويقلل من نسبه وجمده يقول
ف خ  كري ه   ا ل يُفل ل    لع ل ك  تـ ر ُجو ايبن ان   قـُُروًما ش ب ا أ نـ ي اهب 

كما ينفي عن الفرزدق الّشرف ونسبته إىل الزبرقان بن بدر سيد متيم، ويصفه أبنه 
 : 5ابن القيان يقول 

ُعو للزبرق ان  ف إ ن ُكم    بـ ُنو بـ ي ت  قني  ذي عالة  وم ر ج ل  ف إ ن  ت د 
إن هذا التنوع يف صيغ اخلطاب التعبريية تدل على انشغال جرير مبمارسة اهلجاء، معتمدا  

على ذاكرته التارخيية وتنويع األمناط الوصفية، ''كما يدل على مهارة جرير يف استقصاء الدالالت 
لقد استوحى جرير قصة القني من .و 6''وتوليد معان جديدة تتماهى معها لوبية للفظة القنياألس

يون عبيد منهم جبري ووقبان حادثة اترخيية، وهي أنه كان جلد الفرزدق صعصعة وجدته ليلى ق
-، فادعى جرير أن ليلى شغفها جبري حبا فهممت به وهمم هبا فواقعها فنتج عن هذا اللقاء وديسم
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، فجرير بدهائه الفين أستطاع أن حيرِّف هذا اخلرب التارخيي ويبعده عن معناه 1جّد الفرزدق -بغال
احلقيقي األصلي وينسج منه فكرة شعرية طريفة استمدها من خياله، وبىن عليها حقائق فنية حمضة 
،أخرجها يف صور وتراكيب وأشكال متنوعة.فجرير يظهر من خالل هذا الرتكيب الذي ألزم به 

ول عالقة مشبوهة .فهو يبدأ حديثه عن أالوراثة، ودارس لعلم البيولوجية الفرزدق أنه خبري بعلم
والد الفرزدق  -. وتستمر هذه العالقة لتنتج غالبا مجعت بني ليلى)جدة الفرزدق( وجبري ) القني(

هوة حسب ادعاء جرير، مث تنقطع العالقة لتمرض ليلى كوهنا ال تستطيع التخلص من تلك الش –
،فلم تعد قادرة على اخلالص من هذا ة اليت تضطرم يف جسدها حني تذكر عبدها جبريااجلنسي

 :  2املرض أو الشفاء منه يقول

ًرا تـ ع ص ر ت    يـ   و لي س  ب ش اف  د اء ه ا أن تـ ع ص را إذا ذك ر ت  ليلى ُجبـ 

دينيا، فهو و يستوحي جرير من فعل الفاحشة اليت رمى هبا ليلى جدة الفرزدق طقسا 
حّول هذا الفعل املشني املرفوض شرعا و وضعا إىل ممارسة دينية حترص عليه ليلى فتتوجه يف كل 
حني إىل القني جبري تواقعه، فهي يف هذا التوجه كأهنا تتوجه للحج أو العمرة، وبعد الفعل يواصل 

دخان على وجوههم كأن لالقني ممارسة حرفته بني ظهراين آل الفرزدق، ينفخ كريه ويطيّـُر الشرر وا
 : 3،و يف ذلك إحتقار وإذالل للفرزدق وقومه .يقولشيئا ل يقع

 تزوُر القني  حج اً واع تم ارا  ف ديُنك  اي فرزدُق ديُن ليل ى  

ل ى   ُ بعد  نك اح  ل يـ  ب ال ُكُم الش ر ار    ف ظ ل  الق ني   ُيطرُي على س 

قينها حبا، بل نساء جماشع مجيعهن مولعات  و يبدو أن  ليلى ل تكن وحدها اليت شغفها 
 دون حياء بقيوهنا، فعشقهن للقيون يضاهي حب النصارى للمسيح يقول : 
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ع    ا لقد  و ج د ت  ابلق ني   ُخوُر جُماش  مل سيح بن مرْي   ك و جد  النص ار ى اب 

الصورة فجرير أضفى على الصورة صفة اعتقاديه غايته يف ذلك تقويتها، وال تكتمل هذه 
الدينية حىت  يصحح جرير الرؤية للفرزدق وآله ويدعوهم إىل إقامة احلد على ليلى ألن فعلها ال 
يُغض الطرف عنه، بل  تستوجب العقاب إبقامة احلد عليها  كما أمرت الشريعة، وابلتايل خيلِّّصوا 

 :  1أنفسهم من الشكوك اليت تراودهم  يقول

 من شأن ليلى ومن شأن القني مراتُب   كمُ ال تَتكوا احلد  يف ليل ى فكلُّ  

 :  وجي للفرزدق والداليل للفظ القنيالتوفيق بني التطور البيول-

  الفرزدق من نسل جبري القني: -أ
املتمثل يف العالقة بني ليلى _ جدة الفرزدق  ل يقف جرير عند ذكر ذلك االدعاء

والقيون، بل متتد هذه الصورة وتستمر حني ينسب جرير غالًبا إىل جبري عشيق ليلى   -
. وحىت ترتسخ الصورة يف لذي جعله الفرزدق مصدر افتخار لها،و وليس إىل أبيه صعصعة

مثل يف الشبه الذي جيمع ذهن املتلقي ترى جريرا يصبغها بصبغة حسية وراثية بيولوجية  تت
. فجرير -حبسب ادعاء جرير –غالب والد الفرزدق من جهة أخرىبني جبري من جهة ، و 

ابلقني جبري مستدال بشكله وصورته اليت تشبه صورة ينكر نسب غالب إىل جماشع ويلحقه 
 :2جبري . يقول 

 القني   ابلقني  يُعر ف ض ر ب  بلى إ ن   يـ ُقوُلون  : ك ال  لي س  للق ني   غالب     

                                                           
 43الديوان ص  - 1
 40ص  2ديوان النقائض ج - 2



 البنية اللغوية يف نقائض جرير الثالثالفصل 

175 

 

و لتأكيد هذا االدعاء وترسيخه، يلجأ جرير إىل أهل االختصاص يف علم التوليد املتمثلني 
جلبري وذلك  غلبا _ املولود _ل يكن سوى ابن يف القابالت الاليت قمن بتوليد ليلى فهن عرفن أن
 :1حني رأين عينيه اللتني تشبهان عيين جبري  يقول 

ُل اد  عائ ك  غ ال باً أ ص ع ص ُع م     و قد  ع ر فت  ع يـ ين  ُجب ري ق واب ُله    ا اب 

 :  هذا القني من ذاك احلداد -ب
و ملا كان جرير صاحب نفس طويل ،فإنه ل يكتف كذلك بربط العالقة بني ليلى 

و جبري وما نتج عنها من ميالد الولد غالب ،بل أن هذا النسب وهذا الشبه احلسي  
فينقله غالب البنه الفرزدق الذي ُولد وهو حيمل بعضا من صفات جبري، يستمر ويتواصل 

حبسب ادعاء جرير  -متمثلة يف عينيه اليت ينتاهبا عور وهي شبيهة بعيين القني جبري
 : 2.يقول

ل ى ع ن  ُجب ري  م ال م ةً   و قب ح  قيناً ابلفرزدق  أ ع و ر ا  ج ز ى هللاُ ل يـ 

، ولذلك -كما يدعي جرير-الفرزدق هي عالقة اجلد ابحلفيد فإن العالقة بني جبري و  إذاً 
جند جريرا حيصر جمد الفرزدق وفخره جبّده الذي بفضله ورث الفرزدق حرفة وأتقنها وهي حرفة 

وذاق انرها وتطاير شررها وما يصدر عن ازمها كالكري والسندان واحلديد، القيانة، وتعامل مع  لو 
 :3ها يقول ذلك من دخان و روائح كريهة  وغري 

بـ تـ ني   قع اقعُ   أال  إ من  ا جم  ُد الفرزدق  كريُهُ    و ُذخر  لُه يف اجل نـ 

 : 4و يقول 

                                                           
 105ص  2ديوان النقائض ج - 1
 340ص  2ج نفسه - 2
 111ص  2ج نفسه - 3
 70وانظر الديوان ص 174ص  2ديوان النقائض ج -4



 البنية اللغوية يف نقائض جرير الثالثالفصل 

176 

 

ل ى   ة  ـــــــــــــــــــــــــــو ابل  أ يـ ف خ ُر ابملُح م م  قنُي ل يـ   ك ري  املُر ق ع  والع ال 

إن كان قد عرّب عنه و ه فهو فشاعران جعل من داللة القني، صورة مالزمة للفرزدق، تكرب مع
ء وأصبح  ذليال ابن قني، فهاهو يرقبه وقد اشتد ساعده وأتقن حرفة اآلاب اوهو خيرج إىل احلياة  قين

،فيدعوه إىل عدم الّتعايل أو التطاول على جمد جرير وأن يبقى يف حدود نسبه حلرفته وألدواهتا
 : 1وحدود ما يُتقن وما يهوى  فيقول 

 ب ك ري ك  إن  الك ري  ل ل ق ني   نـ ــــــاف عُ  قـ ني   اي  فـ ر ز د ُق ف از د ه ر  و أ ن ت  ابن  

ـــــــــــــــــخ  بكريك  تلقن ا   ف   نُع دُّ القن ا واخل ي ل  يوم  نُقــــــارعُ  ف إ ن ك  إن  تـ نـ 

متقنا حرفة آابئه وأجداده، مبا ورث، حمافظا على  فرحيأن فجرير يدعو الفرزدق الشاب 
. مث يعقد مقارنة بينه وبني عارك لغريه من أمثال جرير وقومههلا، وأن يرتك ركوب اخليل، ودخول امل

حني خرج هو مع قومه لصّد الفرزدق فيصوره قاعدا مع اخلوالف يرقع الكري وينفخ النار يف 
  : 2.يقول األعداء

ن ــــــُكُم يرق  ـــــــــُع كري هُ  يـ  ر ان   و إ ان  وقـ   لنـ غ ت ص ب  املُُلوك  وس اُروا  س 

ففي هذه املرحلة من حياة الفرزدق، اليت اشتد فيها ساعده وأصبح قادرا على محل 
ل ـــــــــــــــــــــــــــــــالسالح والدمْودِّ على احلرومات واألعراض، يقف جرير ليسخر منه فيؤكد أن من مح

، وال  ميكنه أبدا أن حيمل السالح، فما عليه إال ( القني ال يصلح إال لنفخ الكريgènesجينات) 
 انتظار عودة الرجال احملاربني ابنتصاراهتم وغنائمهم، عّله يظفر منهم هبديته . يقول : 

فر ز د ُق وانـ ت ظ ر          ــ ال   فانـ ف خ  ب ك ري ك  اي   يف ك ر نـ ب ــــــــــــاء  ه د ي ة الُقف ــــــــــ
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يبلغ تصوير جرير للفرزدق ذروته حني جيعل منه وقومه، جمرد خدم له ففي هذا املشهد 
ُر قومته وشبابه يف صقل السيوف  ولفوارس قومه، فيظهره يف صورة اجملدِّ يف مهنة القيانة، فهو ُيَسخِّّ

سيوف قومه ثر مما حيسن استخدامها يف احلروب.فهو أيمره بصقل سيفه و ألنه حيسن ذلك، أك
 .من السيب، وهتك األعراض محاته ومحاية نساء جماشعحىت ميكنهم من 

ــــــــــن ا   ــــــــــــر   و أنتم  قـُُيون  ت ص ق ُلون  ُسُيوفـ   ونـ ع ص ى هب  ا يف كل   يوم  ُمش ه 

م ة  الو غ ى   إ ذ ا خ ر ج ت  ذ اُت الع ر يش  املُخ د ر   فـ و ارُس كر ارون  يف ح و 

النفسية جراء هذه املهنة  -أي الفرزدق –معاانة هذا الشاب  و يصل جرير اىل حدم كشفه
اليت أتقنها، وأخذت كل جهده وشبابه، فأدرك أنه عاجز على أييت مبا أييت به البواسل يف سنِّّه، 
فيصور هذه النفس املَعاتَِّبة ويصور أحزاهنا ومهومها وكأهنا أمواج عاتية تعلوه وتتقاذفه، أو كأنه ميت 

ضاقت أنفاسه من شدة العذاب الذي حلق به بعد أن ضاق به اللحد، ويرجو وضع يف القرب و 
 :  1اخلروج منه يقول

ق ات   ف ط اش ت  يُد الق ني   الد اع ي   وغ م هُ    يـ ر ُت  ني  من الب حر   2ُذرى واس 

 ــــــر  غ م مت  غم  املُعذ ُب يف الق ب ــــ لعل ك  تــــــرجو أ ن تنف ــــــــــس  بعد ما  

و لتأكيد الّذلة واملسكنة اليت أصبح عليها الفرزدق القني، وأنه اهنارت نفسه وسكنت مهّته 
،وأصبح ال مهّة له تدفعه للقتال من أجل العيش الكرمي، بل تراه يتثاقل إىل األرض خوفا من 

اة الفرزدق املوت، وكأنه يؤثر حياة الذّل على أن ميوت عزيزا، يقف جرير عند هذا املشهد من حي
 :  3القني فيقول

ت ار ها    و ل و خري    القنُي بني  احلي اة     و بيـــــــــــــن  املني ة الخ 
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والده ل يتخلفوا عن اجليوش احملاربة ير حقيقة أخرى هو أن هذا الشاب و مث يكشف جر 
طلب اجملد . فحسب، بل إن هذا االهتمام ابلقيانة جعلهم يتخلفون حىت عن املكارم األخالق  و 

 :1يقول  

ك عن  امل ك ارم  والُعلى  ت ائ ف  وار ت ف اُع امل ـــــــر ج ل    أ ِلى أ اب   يلُّ الك 

فبهذه التعابري، يقِّيُم جرير  مقارنة تنافرية بني القيون وبني قومه، وهذه املقارنة تسري يف 
وتبعاته، فال ميكن أن يستوي  خطني متنافرين أحدمها حرفة القيون وتبعاهتا ،و اآلخر حريب قتايل

 2القيون وأبناؤهم ومنهم الفرزدق، وقوم جرير الذين بعثوا احلرب ودخلوها وكسبوها  

عجيب هو  جرير، وعجيب خياله وطريقة تناسل األفكار عنده، فمن املعىن الواحد تتعدد 
بل إن عدوى حب ، ة مصدر إهلام وفخر الفرزدق وحدهالدالالت وتتنوع املشاهد . فلم تعد القيان

خيتلف عن ،و تلتفت إليها بشوق ال ته اليت حتن هلا إذا أُبعدت عنهاأدوات القيانة انتقلت إىل انق
وإن كانت حتن إىل أدوات القيانة، فإهنا يف املقابل -أي الناقة  –. وهي شوق الفرزدق وحنينه هلا

تلك حال الفرزدق فؤوس، و ن سوى نفخِّ الكري و إصالح التشمئز من حمرتفها الذي ال حيستكره و 
 :  3مع انقته.يقول

عر ة  انب  سوء     تعضُّ على املو ار ك  والز  مـــــــــام      ل ق د  ر ح ل  اب ُن ش 

ا ُتت  ابن  قني     حليف  الكري  والف أ س  الك هام    تلف ُت أِن 

رفته وحبه ل يكتف جرير بتلك الصور اليت يربز فيها الفرزدق وهو يكرب وتكرب معه ح
للقيانة اليت أتقنها، بل يدخل معه إىل معمله يلتقط له صورا يظهره فيها جمِّدًّا، متقننا عمله، وكم  
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يف لقطات وأوضاع كاريكاتورية   -كما يدعي جرير   –كانت تلك الصور ساخرة ُتظهر القني 
 :1مضحكة، ولعل ذلك الذي كان يقصده جرير من رمسه .يقول 

 يطرُي على ِل  از م ه  الشرارُ   قي ًسا أقني  اي ُتيم يعيبُ 

فهو ينظر إليه وهو ينفخ الكري وقد غلبه الشرر املتطاير، حىت أنه حلق بلحيته فاشتعلت فيتساءل 
 : 2جرير كيف هلذا املخلوق أن يعيبب قيسيا . و يقول 

ارُ  ايبن الُقيون و ك ي ف  ت ط ُلُب جمد ان    و ع ل ي ك  من  مس  ة  الُقُيون  ِن 

 فجرير جعل للفرزدق مالمح يعرف هبا ،تتمثل يف لونه وشكله و حليته دائمة االحرتاق .

 الفرزدق القني زوجا :   -ج

خيرج جرير من معمل الفرزدق، ويدخل معه داره ويسمع حتاوره و زوجاته وموقفهن منه،  
ملا أبصرت زوجها أنكرت رائحة  3. فحدراءها نساءه كارهات له ولرحيه وحالهفريسم صورا تظهر في

رت من علوق الصدأ جبلده، فلطول مالزمته  الدخان والعرق العالقة به، وأنكرت منظره وسخِّ
احلديد والفحم استحال لونه إىل لون الرماد، كما قصرت أصابعه وأصاهبا تقفع نتيجة التعامل 

 :4ابملالقط واجلمر فيقول 

نك ارُ   حدراُء أ ن ك ر ت الُقيون  ورحيهم      و احلرُّ ْين ُع ضي مُه اإل 

ل د ه      5فاللوُن أ و ر ُق والبـ ن اُن ق ص اُر   مل أ ر أ ت  صدأ  احلديد  جب 
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و ي دار بني الفرزدق و زوجته حدراء،تبدو مهارة جرير التصويرية يف سرده احلوار الذو  
تعلم أنه أقل منها حسبا ي فه مستسلما، و الزوجة متسلطة -الزوج  -ن خالله القنيالذي يبدو م

 ، فتعصي أمره و ترفض كل طلباته . يقول :و نسبا

 ؟ ارُ ي  ك  األ   عُ ق  ر  تُـ ف  ي  وك   ت  ال  ق      ان  ار  ي  ك  ى أ  ع  ق   ر   قُ د  ز  ر  الف   ال  ق  
ُ والق     د ل  ا  خ   يد  ج   إن   ك  اع  ت  م   ع  ق   ر    ! ارُ ز  ن   ك  د  ل  ي   ل    ك  دُّ ج   ني 

القني و زوجته تزداد تشنجا و سوء، ما دعا حدراء إىل التضرع إىل رهبا بل إن العالقة بني 
و املتمثل يف أن جعلها زوجة لقني نزل هبا الذي سيم اجلطب من أجل أن خيّلصها من هذا  اخل

 :1َسومَد وجهه الدخان و الرماد .  يقول 

ارُ و  ع  رُّ ض  ت   اء  ع  الدُّ  ع  وم    ةً وع  مُ س  م   ةً و  ع  د   ر  و   ص  املُ  ت  ع  د    ! حذ 
 ! ارُ ـــــــص  ع  إ   ه  و  س  ف  ل   مُّ ح  ا أ  نً يـ  قـ     ا ه  ينُـ ر  ق   ون  كُ ي   ن  أ   ك  ب  ر  ب   ت  اذ  ع  

على زوجها، امتهانه القيانة، واالنغماس   -الزوجة األوىل للفرزدق  –كما أنكرت النـُّوماُر    
فيها وتركه محل السالح وأخذه بثأر أخته جعثن اليت تعرمض شرفها للهتك واالغتصاب فهي تتمىن 

 : 2لو أن الفرزدق ل يولد . يقول 

  فليت  الف رزدق  ل يُولد    تـ ُقوُل نـُو اُر ف ض ح ت  الُقُيون    

يعطي صورة كره الزوجات للفرزدق معىن أكثر صدقا وواقعية ،ذكر على لسان و حىت 
النوار استقباحها لرائحته حني تعاشره، فهي تكره ذلك اللقاء مما جعلها ختونه مع خصمه جرير 

 : 3يقول
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قــــــاهُبا   ــــــــــ  فباتت  نواُر القيـــــــــــــن  رخواً ح  ـــــــــل  تُنــــــــــازُع ساقي ساقـ   1ــه ا احلج 

 2م ق ـــــــــذ  ه ج ان  إ ذ  ُتساو فُُه الفحـــــــــــــلُ   تُقب  ــــــــــــــُح ريح  الق ي ــــــــــن  مل ا تنــــــاول ت   

 و أ قسمُت ما القيت  من ذ ك ر  مثل ي  فأ ق س مُت ما القت  قبلي من اِلوى 

 تركة ومرياث  الفرزدق القني  -د

و ملا كان األب راع البنه يعمل على إسعاده وتعزيز مكانته يف جمتمعه وبني أقرانه، فإنه ال 
يكتف بتعليمه حرفته بل يتجاوز إىل توريثه أدواهتا وما ميلكه منها، وإىل ذلك يشري جرير حني 

د الذي ورثه الفرزدق عن آابئه، فهم ال يؤكد أن أدوات القيانة وإتقان احلرفة هي املرياث الوحي
ميلكون غريها ميكن أن يـَُورمث، وعقد بعد ذلك مقارنة بني ما ورثه الفرزدق القني وما ورثه جرير 

 الشاعر يقول :

ة  وم ر ج الً  ُ الع ال  ر ات  الُفُؤوس  والك ر از م    و أ و ر ث ك  الق ني   وإصال ح  أ خ 

ؤُ  ـــــــــــــم    ان  مشر ف ي ـــــــــــــًة و أ و ر ثـ ــــــــن ا آاب   ُُتيـــُت ِب يد ينا فـُُروخ  اجل م اج 

و أبسلوب ساخر فيه الكثري من التهكم  يتحدث جرير عن هذا اإلرث وهذا الفوز العظيم  
،بل ويوصيه برتميم هذه األدوات حىت يستمر الفرزدق يدعوه لعدم التفريط فيه الذي حضي به

 :  3: يقولوم  ويرثها أبناؤه من بعدهها لتدصالح

تـ ي ــــــــن    ل  من احلُم م  األسود    و فاز الفرزدق ابلك ل بـ   و ع د 

 و أصلح متاعك ال تُفسد    فـــــــــــرقـ ــع جلــــــدك أكــــــــــيار هُ  

 و وسع لكريك يف املقعد    و أ دن  الع ال ة  وأدن  الق دوم   
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ااي جبري لغالب والد الفرزدق إذ أوصاه أبن يتقن عمله، ولن يكون له و يتذكر جرير وص 
، فيعيد هذه الوصااي  ذلك إال إذا ترفمق بليِّّ احلديد العريض وطيِّّه برفق وتعهُّد مثاقبه ابلبَـْردِّ والبَـْريِّ

 :1يقولبيك على مسامع الفرزدق وكأن لسان حاله يقول تذكر ما قال جدك املزعوم أل

 و صي ة  ذي الر حم  املُجه د   أوصى ُجبري  إىل غالــــــــب   

ر د   فقال  ار فـُق ن  بلي   الكتيف      و حك   املشاع ب  ابمل بـ 

 موت القني :  -ه

و تتواصل رحلة جرير مع صورة الفرزدق القني، ليصل إىل حمطة  جديدة من حياة الفرزدق  
هذه احلاالت يوصي األب ابنه فلم يفوِّت جرير هذا  و هي حالة احتضار والده القني، ويف مثل

قيم عالقة جدلية تواصلية بني والد اصل بني األصول والفروع وها هو''ياملشهد املتمثل يف التو 
 : 3فيقول 2الفرزدق بعد موته وأدواته، فيشري إىل دفن األدوات يف القبور كما يدفن البشر ''

 و الك ل بـ ت ان  مجُ ع ن  وامل يش ارُ   و ج د  الكتيُف ذخريًة يف قرب  ه   

املوتى من أهل السخيفة، فدفن أدوات القيانة مع و لعل جريرا قصد إىل هذه الصورة  
الفرزدق ،ليدل على أن تلك خري أعماهلم الدنيوية، ولذلك ترى جريرا يعيد هلؤالء املوتى أرواحهم 

 أصابتها هم، وينظرون إىل التشققات الىتوهم يف قبورهم، وجيعلهم يتأملون أدواهتم اليت دفنت مع
جرير بقرينه . نم على مدى املهانة واالحتقار الذي أحلقه . وهو تصوير يَ والكسور، فيبكون حلاهلا

فرة من جثث القيون يواصل التصوير، فيظهر القبور وهي ساخطة رافضة انوال يكتف بذلك بل 
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تلحد فيه جثث أولئك القوم لشدة رائحة  ،و جيسد لنا هذا السخط يف ارجتاف الرمس حنيالنتنة
 : 1الدخان الكريهة املنبعثة من أجسادهم . يقول 

اه إذا ِتز م  م ر ج ل     أو إن تثل م  بُرمة  أ عش ارُ    يبكي ص د 

 قني  عليه دواخن  وشراُر     رجف املقرُّ وصاح  يف شر قي  ه 

الب على نقائض جرير مع الفرزدق، تلك كانت رحلتنا مع الفرزدق القني ذلك التعبري الغ
. إال أن جريرا 2د ينساه جرير يف نقيضة من نقائضهوإن كانت هذا الرتكيب يتكرر حىت ال يكا

األكيد أن جريرا عرف  و  .يوّلد منها الكثري من املدلوالت الساخرة الطريفةاستغل تلك اللفظة ل
مه من قبل أن يولد واستمرت معه كيفية توظيف هذه احلقيقة يف حياة خصمه، فجعل احلرفة تالز 

. وهذا التتبع يف حياة الفرزدق البيولوجي  الطبيعي، فن والده ودفنت مع أدوات القيانةإىل أن د
 الزمه تتبع فين متثل يف ذلك التصوير اجلميل. 

 يف نقائض جرير : اوهدمه املعاين اسَتاجتية بناء_ 4
 راد هبا إاليُ ، ألنه ل يكن ''حفيظة القبائل تثرل خصومه األكيد أن النقائض بني جرير و  

ل تكن إال مناظرات الشعراء اللهو والتسلية، وأن متأل أوقات الناس يف البصرة ... واحلق أن نقائض 
، فيأيت الآلخر شاعر األول ببناء معانيه و صوره، حيث يقوم ال3أدبية ابملعىن الدقيق هلذه الكلمة ''

االسرتاجتية القائمة على الفعل و رّدة الفعل خاصة يف نقائض جرير و ما انبىن، وتتجلى هذه  هلدم
فما من  فيها الشــــــــــــــــــــاعران قضااي عديدة ومعان جديدة. وتناوال ،الفرزدق لكوهنا عممرت طويال

لدينية اليت كان يقوم هبا تلك املناظرات العقلية واشك أن جريرا والفرزدق قد اقتفيا يف نقائضهما 
شعراء النقائض  حيضرحل والعقائد مبساجد وأسواق العراق الثقافية، واليت حتما كان أصحاب النِّّ 

وعلى ضوء هذا اجلدل وتلك املناقشات واحملاورات ويف بعضا من جوانبها، يف العصر األموي 
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يستدل  احب النِّّحلة أنضالهلا ألّفا نقائضهما يف املفاضلة بني عشريتيهما، فكما حياول ص
وعلى .الشاعرين''أراء وحجج وبراهني غريه كذلك كان شأن النقائض بني أو يهدم نِّحَلته ويفند على

  –اظرات أدبية كبرية . وهذه الكلمةهذه الشاكلة كانت نقائض جرير والفرزدق أتخذ شكل من
أنتجه ذلك التحزب  1''ا اتريخ األدب العريب وضعا جديدجتعلنا نضع النقائَض يف-كلمة مناظرات

السياسي وتلك التكتالت املذهبية والفكرية اليت عرفها هذا العصر، فلقد لقمنت تلك الصراعات 
ومكمن  يف شعرمها لفكرة التعليل ووضع '' ،زدق القدرة على احلوار واجلدلوالتكتالت جريرا والفر 

منح النقائض األموية صبغة اجلّدة وهذا الذي  .2املقدمات وتلوين اهلجاء أبلوان عقلية حديثة ''
اغة املناظرة ال صياغة اهلجاء ألهنا تقال يف جو عقلي جديد وتصاغ يف جو اجتماعي جديد، صي

أهاجي ابملعىن القدمي الذي كان يفهمه العرب يف اجلاهلية للهجاء وإمنا هي  اليست النقائض إذ''
وهلذا فقد يكون من  ،3''ميةية لعصر بين أو أخرى اجتماع،اظرات أدبية أوجدهتا ظروف عقلية ــــمن

 بغريها من ألوان اهلجاء يف العصور األخرى. نُ ارَ قَ الظلم للنقائض وللعصر الذي أنشئت فيه أن تُـ 

 –أي صاحب النصاحلاضر-دحض الثايني هدم أوي ملا كان من خصائص املناظرات أنو  
نقائض الشاعرين فكل كذلك يالحظ على   -أي صاحب النص الغائب-حجة األول بناء أو

 .4منهما يريد أن يكّذب ادعاء صاحبه '' وحماولة اإلجابة على أبيات اخلصم ونقضها بيتا بيتا ''
وإذا كانت املناظرات تتخذ من احلوار وسيلة للرد على احلجج والرباهني، فإن أصحاب النقائض  

ص ،يتعلق فيها نصو  بناء نصوص وهدم  كذلك اعتمدوه، فأخرجوا إلينا نقائضهم على شكل
أراء ومعاين صاحب النص الغائب، فبدت تلك  دحض النص احلاضر ابلنص  الغائب حماوال   

ن القول أن '' النقائض وهلذا ميك .فعل،أوعلى شكل نص وصورته ةِّ وردم  القصائد على شكل فعل  
ن هذا ،وهذه اللعبة تقوم على تفكيك الّنص السابق مث إعادة تشكيله من جديد، ولكلعبة فنية
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وتلك  1التحويل ليس بريئًا ألنه يعمد إىل قلب القيم املوجبة إىل قيم سالبة والعكس.''و التشكيل 
ولكن الذي جيب أن نشري . البناء واهلدمأسلوب املناظرات القائم على   أهم اخلصائص اليت متيز

النص احلاضر، ألنه قد يتعذر  أي يشكل بعداً هامًا يف النص الثاين  النص األول الغائب إليه أن 
وهكذا يقرتب الّنصان من التداخل إاّل ابلرجوع إىل النص األول '' النص الثاين  على القارئ فهم

هما  لوال ذكر األمساء واألماكن، ويبلغ ذلك درجة من التعقيد وذلك لطول تالزم الشاعرين ومترسِّ
يتكهمن ابلقصيدة اليت  كانفرزدق  من جرير أو الحىت أن أحدمها  ،2أبسلوب بعضهما البعض''

ا بقيا موذلك ألهن،سيقوهلا زميله حىت قبل أن تتشكل يف وجدان صاحبها وتتحقق شعراًي 
صاحبه   سيقول يتهاجيان أكثر من أربعة عقود، ولعل الراوايت اليت رويت يف تكهن أحدمها مبا 

: ''أقبل راكب من اليمامة، ائالمثيلي الذي رواه أبو عبيدة قونذكر منها  هذا املشهد الت،كثرية 
 فمر ابلفرزدق وهو جالس ابملربد .

 فقال له : من أين أقبلت ؟ -
 قال : من اليمامة . -
 ؟  -يقصد جريرا–فقال : هل رأيت ابن املراغة  -
 قال : نعم  -
 أحدث بعدي؟ شيءقال : فأي  -
هَتاجُ  فأنشد الرجل :   -

ُ
 هاج اهلوى لفؤادك امل

 بَِّتوضح ابكر األحداجِّ فانظر    فقال الفرزدق :  -
 َهَذا هوى شغف الفؤاد مربح فأنشد الرجل :  -
 و نوى تقاذف غري ذات خالج   فقال الفرزدق :  -
 إن الغراب مبا كرهت ملولع فأنشد الرجل :  -
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  بنوى األحبة دائم التشحاج   فقال الفرزدق :  -
 فقال الرجل : هكذا وهللا . أفسمعتها من غريى ؟ -
ال، ولكن هكذا ينبغي أن يقال، أوما علمت أن شيطاننا واحد، مث قال : :قال الفرزدق  -

 أمدح هبا احلجاج ؟ 
  قال الرجل : نعم -
 .1قال الفرزدق : إايه أراد -
في الرؤى، وهذه العالقة الشعورية فالفرزدقنفسه قد أكد هذا التقارب ،ال غرابة يف هذه الروايةف

حيث قال: "إين وإايه لنغرتف من حبر واحد وتضطرب  والشعرية احلميمية اليت كانت  جتمعه جبرير
تأكيد اسرتاجتية  البناء و اهلدم اليت أتسست عليها نقائض جرير مع و ل.2دالؤه عند طول النهر"

و  -يف كتابه ديوان النقائض  حبسب ترتيب أيب عبدة -40خصومه .نقف مع نقيضة جرير رقم 
 : 3مطلعها

  الكناس وبني طلح األعزلبني  ملن الداير كأِنا ل ُُتلل  

و اليت   -حبسب ترتيب  نفس الكتاب  - 39و اليت جاءت رّدا على نقيضة الفرزدق رقم 
 : 4مطلعها :

 بيتا دعائمه أعزُّ وأ طو لُ   ماء بىن لناالذي مسك الس   إن   

تكمن يف كثرة اشرتاك القوايف  ةٌ يم عِّ مسَْ فإن املالحظة األوىل اليت يدركها الدارس فهي حسيمة 
 بيتا (  33،منها ) ثالثة وستون بيتا بيتا (  63جرير اليت جمموع أبياهتا  ) يف النقيضتني، فنقيضة 
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واألمر   %52.38أي بنسبة تزيد عن  –،رّدد فيها نفس قافية قصيدة الفرزدق ثالثة وثالثني بيتا 
 .دق خاصة ينسحب على جل النقائض اليت متت بني جرير والفرز 

فيجيب عليها بنفس  ،املالحظة الثانية عقلية تتمثل يف تتبع جرير يف نقيضته معاين الفرزدق 
والصورة ابلصورة الفخر و اهلجاء ابهلجاء و  ياان بنفس الكلمات، مقابال الفخرالطريقة واألسلوب وأح

 . و السرد ابلسرد ... واحلوار ابحلوار

 :1يقول الفرزدق  -
 ولُ ـــــــــــــوأط ه أعزُّ ائمُ بيتا دع   ا ماء بىن لن  الس  ك الذي مس   إن    

ُم السم     ىن  ــــــــــــوما ب يكُ ل  بيتا بناه لنا امل      اء فإنه ال يُنقلُ ح ك 

 2فيجيبه جرير عن البيتني األولني بقوله: -
 من منقل   هُ ا ل  ـــــم  ف   ك  ال  ــ ــــا عتً ــــــــــــي  بـ    اــــــــــىن لنــــــب اء  م  الس   ك  إن الذي مس    

 فل  س  األ   يض  ض   احل  يف   ك  اء  وبىن بن    اعً اش  جُم   اء  م  الس   ك  ي مس  ذ  ى ال  ز  خ  أ   

 ل  ــــــُدُه خبيث املدخــــــــــد ن ًسا مق اع   هـــــــــــــــــم بفنائــــــُم قينكــــــــا حُيم   تً ــــــــــــبي 

 : 3مفتخرا بنهشل ) أحد أجداده (يقول الفرزدق  -
 4و جماشع وأبو الفوارس ِنشلُ   بيتا زُرارة حمتب بفنائه

 :5يرد جرير  -
 ِنشل   منفانظر لعلك تد عي   أعيتك مأثُرُة الُقيون جماشع  
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 1يقول الفرزدق مؤكد احتباء هؤالء األجداد العظام ببيته -
 األفضلأبدا إذا عد  الف عال   ال حيتيب بفناء بيتك مثُلهم

 : 2فريد عليه جرير  -
 ل  ـــــتب اً حلبوتك اليت ال ُُتل    قُتل الزبري وأنت قاعُد ح بوة  

 3يقول الفرزدق  -
 ر  له العدد الذي ال يعدلُ جم    و إذا دعوت بين فقيم جاءين
 زلُ ـــــــــحويل ِبغلب ع زُّه ال ين  و إذا الرباجُم ابلقروم ختاطروا 

 : 4يرد عله جرير  -
 ل  ــت  ق  ل يُـ  هُ قتلوا أابك وأثر    مــــسراة بين فـُق يم إِنو امدح 

ُتهُ مر     فيهمُ  ك  ب  ر  ن ش  إ  اجم ر  البـ   ع  و د   اقـ   ل  ظ  كطعم احلن    م ذ 
 5يقول الفرزدق  -

 و أبو يزيد وذو القروح وجرولُ   ليالنوابغ إذ مضوا  القصائد وهب
 6ريد جرير: ف -

ُب الفرزدق أن ُتسب  جماشع   هلهلـــــش ومـــــــــر مرق  ـــــيـ ُعدُّ شعو  ح س 
 : 7يقول الفرزدق -

 و علوت فوق بين كليب من عل   ة  ـــــــــــــــك كل ثني  ـــــــإين ارتفعت علي
 8يرد جرير: -

 حىت اختطفتك اي فرزدق من عل   إين انصببت من السماء عليكُم 
 :  9يقولفه مِّّ أبُ  الفرزدق جريرا و يعريِّّ  -

                                                           
 164ص  1ديوان النقائض ج - 1
 195نفسه ص  -2
 166نفسه ص  -3
 188/191ص  1ج نفسه - 4
 176ص  1ج نفسه - 5
 192نفسه ص  -6
 179ص  1ج نفسه -7
 191نفسه ص  -8
 180نفسه ص  - 9
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 لُ ــــــــــــم  ًة طريق  ُمع  ــــــــــاس ابركــــــــللن   ها ـــــــــرير كأنــــك اي جأم   و تركت  
 يف الفحش مسهبايف تفصيل الصورة  يواصلو 

، ومقابال تفصيل الفرزدق يف الفحش و جييب جرير معريا الفرزدق أبخته ) جعثن( -
 1بفحش مثله

 مل  ع  كالطريق املُ وجم  ُر جعثن    ابت الفرزدق يستجري لنفسه 
 : 2ل أهله وإقدامهم يقوللله وحليفتخر الفرزدق حبمث  -

 و السابغات  إىل الوغى نتسربلُ   ُحلُل امللوك لباُسنا يف أهلنا 
 لُ ـــــــــــا إذا ما ِنهـــــــو ختالنا جنًّ   ال رزانة ــــــــــــأحالمنا تزن اجلب

 :3مبواطن جبنه وخيانة أهله يقول  الفرزدق ويذكر احللليقلل جرير من تلك ف -
 بعد الزبري كحائض ل تُغسل    ال تذكروا حلل امللوك فإنكم
 خفت فما يزينون حبة خردل    أبلغ بين وقبان أن حلومكم 

حيتكم الفرزدق إىل دغفل ) أحد العارفني ابألنساب ( يف أنه وأهله أكرم من جرير  -
 : 4وأخواله يقول 

 لُ ــــــعند الشهادة والصحيفة دغف  أوصى عشية حني فارق رهطه
 و أُت  يف حسب الكرام وأفضلُ   داـــــــأن ابن ضب ة  كان خريا وال

أكرب قبائل العرب واليت حتضى ابحرتام اجلميع مبا فيهم  -فيحتكم جرير إىل قريش  -
 :  5يف أن قومه أكرم يقول -دغفل النسابة الذي احتكم إليه الفرزدق 

 زل  ـــــــوة والكتاب املنــــــــــأهل النب مـــــــــــش  إِن  ـــــقريفارجع إىل ح ك مي 

 ل  ــــــــحرب تضر ُم كاحلريق املشع فاسأل إذا خرج اخل دام وأمحشت 

 ؟و بنو خضاف  وذاك ما ل يُعد ل   يـــــــــدلون فوارســــــــيع ـــــةوا طهيـــــــأبن

                                                           
 195ص  1ديوان النقائض ج - 1
 167ص  1ج نفسه -2
 197/ 195ص   1ج نفسه -3
 168ص  1ج نفسه - 4
 196ص  1ج نفسه -5
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 1ويعتز ابالنتساب إليهم يقول: يفتخر الفرزدق أبخواله من بين ضبة -
 خايل ُحبيش  ذو الف عال األفضلُ  يــــإنن ؟ ن خالكــــراغة أيـــــــن املــــايب

 لُ ــــــب اُء جفنة ينقــــــه كان ح  ــــــو إلي خايل الذي غصب امللوك نفوسهم 

 : 2يقول  مفيهدم جرير هذا االنتساب ابلتقليل من شأهن -
 مثل الذليل يعوذ ُتت القرمل  كان الفرزدق إذا يعوذ خباله 

 ليس ابن ضبة ابملعم   املخول    مـــوافخر بضبة إن أمك منه
 :3يفتخر الفرزدق بقومه أهنم حيملون السيوفوالدروع يذودون هبا على الداير يقول -

 رُب اجلمال هبا الك حيُل املشعلُ جُ     ْيشون يف حلق احلديد كما مشت
 لُ ـــــــواعُد أرعــــــــــرُّ له الســــــرب  ختض   ي إذا اخَُتطالسيوُف نساءانــــحيم

قني ابن ألنه صنع السيوف حيسن وقومه  -أي الفرزدق -فيسرع جرير ابلرد عليه أبنه -
 : 4يقول يف حني حيسن غريهم استعماهلا و احملاربة هبا ، قني 

 ل  ايابن القيون وذاك فعل الص يق   ت صُف السيوف  وغريُكم يـ ع ص ى هبا 
 : 5مث يشري الفرزدق إىل أُُتنِّ جرير فيتهمه ويتهم أابه هبا يقول  -

 لُ ــحيث األاتن إىل عمودك تُرح ة  ما رأ واـــــــــــت بين ُغدانـــــهال سأل
 لُ ـــــن  مستقبـــي  ــــــــك مب  ــــــها بفيـــــمن د  ــــــــك األاتن فشاهـــــكسرت ثنيت

لت  قبل و    داقها ال ي عج لُ وك و  ــــــــن أبــــــلك داق هارحم  ت ك  حني ع ج 
فيجيب جرير صاحبه مشريا إىل اشتغاله هو قومه ابحلدادة، ويتهم أم الفرزدق ) قفيزة(  -

 : 6ابرتكاهبا الفاحشة مع قني من قيوهنم امسه نبتُل يقول 
 ل  ـــــــيلُّ الكتائف  وارتفاع املرج ىكارم  والُعلــــــــأِلى أابك  عن امل

 بعد املشيب  وب ظ ُره ا كاملنجل   م خبيثًة ــــــــــولدت قفيزُة قد علمت
                                                           

 175ص  1ديوان النقائض ج -1
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 ل  ـــــحوض احلمار بليلة من نبت أشركت  إ ذ ا محُ ل  الفرزدُق خبثةً 
يبين األول   ، إذ خصومه و خاصة منهم الفرزدق على هذا النمط جاءت نقائض جرير و  

األلفاظ عليه بنفس  يرّدهامتبعا معاين صاحبه وصوره  دمول يسع الثاين إىل اهل،قوال و يتعّصُب له
ولكن بفكر خمتلف مضاد. ولقد الحظ "دومنيك منغينو" عند حتليله للنصوص املتبادلة بني أحياان 

البنيوي ظاهرة النقائض  وهي تشبه من حيث اإلطار-ورجال الكنيسة )يف عصر التنوير(العقالنيني 
تظهر يف مستواها  اجلدليةن العالقة إ"فقال : -يف الشعر العريب، ولكنها مكتوبة أبسلوب نثري

األويل ألن اخلصمني يتكلمان نفس اللغة، وإهنما ينتميان إىل نفس اجملال املؤسسايت وهناك نفس 
.هذه 1ال تقول نفس الفكرة" الكلمات اليت ترتدد بني هذا وذاك، ولكن هذه الكلمات املتشاهبة

فهما يتعامالن مع نفس املستوى اللغوي الذي الفرزدق، تنطبق أيضاً على نقائض جرير و ''املالحظة
ية إىل اللغة ودخول بعض األلفاظ األجنب ،عرفه العصر األموي مع بداية االختالط اللغوي

 2اهلية.''وعودة اثنية إىل الطرائق الشعرية اليت كانت سائدة يف اجل.العربية

رفت عُ  اليت ، نفس العصر األديب، ولقد خترجا من نفس املؤسسة األدبيةكما أهنما ينتميان إىل
بطبقة شعراء النقائض، كما أهنما ينتميان إىل جمتمع واحد له ظروفه ومالبساته وما حيكمه من 

ضهما عن تناقضات وصراعات ميزت تلك الفرتة من التاريخ العريب اإلسالمي، وقد عربت نقائ
تناقضات جمتمع حاول الرجوع إىل أعراف القبيلة اجلاهلية ،فمألت تلك النصوص مساء املربد 
وحترجم حوهلا مجهور يستمع ويتلهمى ويضحك ويُناصر ،أل تكن تلك اللقاءات سوى منط من 

،  ؟  بلىمجعت بني قطبني من أقطاب الشعر العريب يف العصر األموي .أمناط املناظرات األدبية 
قد تنّبه جرير إىل العالقة اليت تربطه خبصمهِّ الفرزدق أبهنا لو  .قَ رم بينها أكثر مما فَـ ن الذي مَجََع إ

بل رأى فيه مصدرًا من مصادر الشاعرية وأنه ميثل ابلنسبة إليه حمرك الشعر  ،ليست عالقة خصم
 وهذا يُبنّي مدى ارتباطهما بعضهما بعض. ،3وآليات الوجدان عندما قال"نبعة الشعر الفرزدق" 

  

                                                           
1-_Maingueneau (Dominique): Dialogisme et analyse Textuelio PP 9-10. Actes 
Sémiotiques. IV, 32- 1982 

 الظاهرة الشعرية العربية ) احلضور والغياب ( حسني مخري - 2
 .75طبقات الشعراء البن سالم اجلمحي:  -3
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كثريا ما كان شعراء النقائض ينفون عن أنفسهم السرقات الشعرية ويدعون اإلبداع، إال توطئة: 
تعاملأن 

ُ
مع النص النقائضي يدرك تداخل كثري من املعاين والرتاكيب فيما بني شعراء هذا اللون، أو  امل

، ئضبينهم وبني غريهم من الشعراء الذين سبقوهم أو عاصروهم.وتلك ظاهرة تتجاوز شعراء النقا
ضرورة األخذ واالستفادة من معاين وتراكيب اآلخر وإعادة صياغتها يف عبارات وصور جديدة، ف

اللغة تفرض هذا التواصل بني النصوص فرضا فهذا كعب بن زهري كما أن طبيعة احلياة  حتمية أفرزهتا 
 :  1يؤكد هذه الضرورة يف قوله

 اور  رُ ك  ا م  ن  ل  و  قـ  ا من ادً ومع    ا إال رجعيًّ  ولُ قُ  نـ  اان  ر  ا أ  و م  

 2و قبله قال عنرتة بن شداد :

 م  هُ و  تـ   د  ع  بـ   ار  الد   ت  ف  ر  ع   ل  ه   م  أ    م د   ر  تـ  اء من مُ ر  ع  الشُّ  ر  اد  غ   هل  

شكل  يف –نقائضهم –د عن هذا التواصل بني شعراء النقائض أن خرجت أشعارهمو لقد تولّ  
بنص حياول من خالله دحض معاين صاحبه ا فريد عليه اآلخر حواري حيث يقول الشاعر نصًّ 

 . ولنا وقفة مع ذلك يف الحق هذا البحث –وضرب أفكاره ورد صوره 

و إذا كان التناص يعين حوار النصوص وتداخلها، فإن النقائض الشعرية تقع يف دائرة هذا  
يفها بنقض ويغري توظ ،املفهوم النقدي ألن شاعر النقائض كان أيخذ كثريا من معاين الشاعر األول

رد بعضها على الشاعر األول.وقبل اخلوض يف مظاهر التناص يبعضها لصاحله و يستخدم بعضها و 
م التناص وأنواعه وآلياته حىت يتسىن للقارئ إدراك هذه و وجتلياته يف نقائض جرير،نقف قليال عند مفه

 الظاهرة يف ثنااي البيت أو النص الشعري عند جرير. 

 

                                                           
 26ص  1997بريوت ط / –ية دار الكتب العلم –ديوان كعب بن زهري : حتقيق وشرح علي فاعور  - 1
بريوت  –وانظر شرح املعلقات السبع : للزوزاين مكتبة املعارف  15ص  1978دار بريوت للطباعة والنشر ط  -ديوان عنرتة  حتقيق كرم البستاين  - 2
 107ص  1985 5ط –
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 نشأة التناص ومفهومه:  -1 -

هناك إمجاع نقدي على أن جوليا كريستيفا هي أول من وضع مصطلح التناص       
intertextualité  منطلقة من مفهوم احلوارية عند ميخائيل ابختني الذي يرى  أبنه '' ، 1966عام

ح إىل''احلوارية''كما ولقد ترجم بعض النقاد العرب املصطل1ال يوجد تعبري ال تربطه عالقة بتعبري آخر''
رتح مصطلحا جديدا ،أما حممد بنيس فقد اج2هو الشأن مع حممد مفتاح يف كتابه)دينامية النص(

غائبة ومعددة وغامضة يف أي نص  االنص الغائب ( على اعتبار أن هناك نصوصللتناص أمساه )
نص والتناص ،ويذهب سعيد يقطني الستصدار مصطلحات جديدة عديدة اشتق اغلبها من ال3جديد

وهو ،ولقد فضل عبد الواحد لؤلؤة تسمية التناص ابلتضمني  4..( .ميتا النص –مثل)التفاعل النصي
إذ هو توسع يف القول ابإلحالة على ،املعروف يف البالغة العربية إال أنه هنا هو تضمني متطور وموسع

حد وهو تعالق . عموما تعددت مصطلحات التناص إال أهنا كلها تصب يف معىن وا 5نصوص أخرى 
و اجلدير ابلذكر أن مفهم التناص ليس جديدا يف الدراسات النصوص بعضها ببعض.

النقدية العربية والغربية فلقد ورد حتت مسميات خمتلفة كاالقتباس والتضمني، والسرقات و ،البالغية
 ع آفاقها. رة  وغريها ... فقط أن مفهوم التناص احتواها مجيعها وجتاوزها ووسّ الشعرية،والتلميح واإلشا

و لقد تعددت تعريفات التناص عند النقاد فهو عند جوليا كريستيفا  أحد مميزات النص  
كما ترى كريستيفا أن'' التناص 6األساسية اليت حتيل على نصوص أخرى سابقة عنها أو معاصرة هلا 

. أما  7ب وحتويل لنصوص أخرى ''وكل نص هو تشرّ  ،سيفسائية من االقتباساتعبارة عن لوحة ف
نص مع نص حدث  -الدخول يف عالقة   -حممد مفتاح فريى أن التناص هو عبارة عن تعاليق

                                                           
 4ص  1988 4التناص : تودوروف   ت فخري صاحل جملة الثقافة األجنبية عدد  -1
 وما بعدها  181ص  1987 1املغرب ط –الدار البيضاء  –بريت لبنان  –مية النص ) تنظري وإجناز ( حممد مفتاح املركز الثقايف العريب ينظر دينا -2
 وما بعدها  117ص  1985 1بريوت ط –حممد بنيس دار التنوير للطباعة والنشر  –ينظر حداثة السؤال 3
 95ص   1989// 1( سعيد يقطني املركز الثقايف العريب بريوت والدار البيضاء ط  السياق –ينظر انفتاح النص الروائي ) النص  -4
 27ص 1994  12-11-10التناص يف الشعر العريب : عبد الواحد لؤلؤة جملة األقالم عدد  -5
  215ص 1993مارس  1ط –بريت  –معجم املصطلحات األدبية املعاصرة   سعيد علواش دار الكتاب اللبناين  -6
 1/1985طيئة والتفكري من النيوية إىل التشرحيية عبد هللا الغدامي كتان النادي الثقايف جدة السعودية طاخل -7
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عرف التناص''ابلطريقة اليت يتماس هبا النص مع نصوص فت،أما عزة حممد شبل 1بكيفيات خمتلفة 
 2السابقة بطريقة أخرى يف النص''أخرى سابقة أو وضع النصوص 

 .3يف حني تعرفه رحاب اخلطيب أبنه ''كل نص يتعايش بطريق من الطرق مع نصوص أخرى''

 تطابق نقائض جرير وقوانني التناص و أنواعه وآلياته: - -2

 قوانني التناص  والتطابق  -أ

 4مثة ثالثة قوانني للتناص هي:االجرتار،االمتصاصواحلوار 

انون يف مسخ النص قللنص الغائب دون تغيري أو حتوير ويسهم هذا ال :هو تكراراالجَتار -
بل اكتفى إبعادته كما هو أو مع إجراء تغيري طفيف ال ميس جوهره ،الغائب ألنه ل يطوره

بسوء بسبب نظرة التقديس واالحرتام لبعض النصوص واملرجعيات ال سيما الدينية 
 : 5واألسطورية. ومثله قول جرير 

 ي اد  و من أضل  فم ا يهديه من ه    لُه  ل  ض  ال مُ  هللا يهتد   من  يهد ه  

د  هللُا فُهو  املهتدي ومن يضلل فلن جتد  لُه وليًّا تكأ على النص القرآين ﴿ افجرير   ومن يه 
تعامل مع اآلية ابحرتام كبري فأعادها كما وردت مع تغيري طفيف اقتضته طبيعة  هوف 6مرشدا ﴾

 :  7كما قالالنص الشعري وقوانينه.

ـــــــــــــــاتـُه ا   ــــعُ  أ تع دُل أحسااب ك راًما مُحـ  ـــــاب ُكم  إ ن   إىل  هللا ر اج  س   ِب ح 

                                                           
 121ص  1992/  3حممد مفتاح املركز الثقايف العريب بريوت بريوت ط –اسرتاجتية التناص  –حتليل اخلطاب  -1
 75ص  2009ط  –القاهرة  –ب علم لغة النص النظرية والتطبيق : عزة حممد شبل  مكتبة اآلدا -2
  113ص  2005معراج الشاعر مقاربة أسلوبية للشاعر طاهر رايض : رحاب اخلطيب املؤسسة العربية للدراسات والنشر بريوت ط  -5
 49ص  2007/ 1القاهرة ط –التناص يف شعر الرواد : أمحد انهم دار األفاق العربية  -6
 121الديوان ص  - 5
  17 سورة الكهف اآلية -6
 112ص  2ديوان النقائض ج -7
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 للجب ار والن قُع س اطعُ و أ ضرُب   لقومي أمحى يف احل ق يقة منكُم  

 : 1فرد علي الفرزدق 

ــــــــعُ   أ تع دُل أحسااب ك راًما مُح اتـُه ا  س اب ُكم  إ ن   إىل  هللا ر اج   ِب ح 

ن اه حىت تستقيم  األخادُع   و كن ا إذ ا اجل ب اُر ص ع ر  خ د ه    ضربـ 

ل كما جاء على لسان جرير،ضمنه فالفرزدق كما نالحظ ل يكلف نفسه جهدا،فأعاد البيت األو 
 نظمه، فألبسه حلة جديدة ابقرتانه أببيات سابقة وأخرى الحقة. 

 :  2و مثله قول جرير

 أما يبقي علي  وما يقيين   أ ُكل  الد هر حل  وترحال   

 :3و قول املثقب العبدي 

 أما يبقي علي  وما يقيين   أ ُكل  الد هر حل  وترحال   

 د البيت دون أن  يتدخل أو يعدِّل فيه،أو حيذف أو يزيد فجرير أعا

وينطلق االمتصاص أساسا من اإلقرار ،مرحلة أعلى يف قراءة النص الغائب هي: و  المتصاصا -
حتويليا ال ينفي األصل بل يسهم يف استمراره ،أبمهية هذا النص فيتعامل معه تعامال حركيا 

فهو بذلك يعيد صياغة النص الغائب وفق متطلبات آنية ل يكن 4جوهرا قابال للتجديد''
 : 5و مثلها قول جرير.يعيشها يف املرحلة اليت ُكتب فيها 

                                                           
 118ص  2ديوان النقائض ج - 1
 475الديوان ص  - 2
 198ص  1997 2القاهرة ط  –معهد املخطوطات العربية  –ديوان شعر املثقب العبدي حتقيق وشرح وتعليق حسن كامل الصرييف  - 3
 54التناص يف شعر الرواد : أمحد انهم ص  - 4
 371ص  1ديوان النقائض ج -5
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ب ت عليك بنو ُتيم      ُهم غ ض اابحسبت  الن اس  كل    إذ ا غ ض 

 ااب  ـــــــن  مىًن وأ عظ ُمُه ق ب  ـــــببط  الً ـــر  الثـ ق ل ني   ر ج  ـــــألسن ا أكث  

ر ُغ لكم أيُّها الثـ  لقد امتص النص الشعري املعىن القرآين وهو قوله تعاىل:  فجرير استفاد 1الن ﴾ق  ﴿س نـ ف 
الواردة يف اآلية غري أنه ذهب ابملعىن بعيدا ليكسب اللفظ معىن جديدا هو أن (الثقالن)من لفظة 

 و مثل ذلك كذلك قول جرير: وتعاىل . قومه أقوايء ال يستطيع أحد القضاء عليهم إال هللا سبحانه

ماُم املنق عُ   أعددت للشعراء كأسا مر ًة   ع ن د  خُم ال طُه ا الس  

 : 2لقد امتص البيت الشعري نصوصا جاهلية كثرية مثل قول املهلهل بن ربيعة 

ر ام   و سق يُت تيم الالت  كأسا مر ًة   تـُه ا بض  ر  ش ب  وقـ و د   كاان 

 3: *أيب خازم األسدي و قول بشر بن

ن ا الن اس  ك أ ًسا مر ًة    و تـُه ا كالع ل ق م    حىت س ق يـ  ُروهًة ح س   م ك 

لقد امتص بيت جرير معاين غريه من الشعراء اجلاهليني مستعينا ببعض األلفاظ اليت استعملت  
 سابقا، إال أن جريرا استطاع أن يكسب ألفاظ بيته معان جديدة.

تغيري للنص الغائب وقلبه وحتويله بقصد قناعة راسخة يف عدم حمدودية : هو حلوارا -
ويتضح ذلك يف كثري ،5واحلوار يطلق عليه القلب أو العكس أو التناص العكسي .4اإلبداع

 من نقائض جرير منها قوله: 

                                                           
 31سورة الرمحان آية  -1
 185ص  1998/  1ط –لبنان  –دار اجلبل  –ديوان املهلهل بن ربيعة شرح أنطوان حمسن القّوال  - 2
 7ص بشر بن أيب خازم بن عوف بن محريي بن انشرة األسدي  شاعر جاهلي، جعله ابن سالم يف الطبقة الثانية من شعراء اجلاهلية .أنظر الديوان   *
 145ص  1994/  1ط –بريوت  –دار الكتاب العريب  –ديوان بشر بن أيب خازم األسدي : تقدمي وشرح حممد طراد  - 3
 62التناص يف شعر الرواد ص  4
 188ينظر التلقي والتأويل حممد مفتاح ص  -5
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زى الذي مس  ك  السماء جُم   ًعا أخ  ف ل   اش   1و بىن ب ناء ك  يف احلضيض  األ س 

 فجرير ينفي معىن الفرزدق حني قال:    

 2و ُل ـــــــــــــــزُّ وأ ط  ـــــــتا دع ائ ُمُه أ عــــــــــــبي  اء بىن لناــــــــــإن الذ ي مس  ك  الس م 

 : 3و مثله قول الفرزدقفهو يرد عليه معاكسا معناه،ساخرا من بيته وقومه .

ل     و الس اب غ اُت إىل الوغ ى نتس ر ب ُل   ن ا ُحل ُل املُُلك  ل ب اُسن ا يف أه 

 و خت ـ ــــــــــــالن ا جنًّا إذا ما ِن هـــُل   أحالمنا تـــــــــــزُن اجل ب ال  ر ز انًة 

 : 4ينفي جرير معىن الفرزدق ويرد عليه

 بعد  الزُّبري  ك ح ائض  ل تغسل   م  ـــــــُروا حلل  املُلُـــــوك  فإ ن كـال تذ ُكــــ

ـــر د ل   ...أبلغ بين وقبان  أن  ُحُلومهم  خف ت    فــــــــــال ي ز نُـــــــــون  حب ــــــة خ 

و مثل هذا احلوار يغلب على شعر النقائض،إذ يقوم هذا اللون من الشعر يف الغالب على الفعل، 
هي اليت تبىن عليها النقائض،وخاصة نقائض جرير والفرزدق  ورّدة الفعل . وابلتايل فإن لغة احلوار 

 كوهنا عّمرت طويال. 

 أنواع التناص: و التطابق  -ب

وهو اجتزاء قطعة من ،وأطلقت عليه عزة شبل التناص املباشر :)املرجعي(التناص اخلارجي -
مع  النص أو النصوص السابقة ووضعها يف النص اجلديد بعد توطئة مناسبة هلا جتعلها تتالءم 

                                                           
  187ص  1ديوان النقائض ج -1
 163ص   1ج  نفسه - 2
 167ص  1ج  نفسه-3
 195ص  1ج نفسه -4



 الفصل الرابع                                                                                     التناص يف نقائض جرير 

199 

 

. ومثل هذا التناص كثري يف نقائض جرير فهو قد 1املوقف االتصايل اجلديد وموضوع النص 
كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، وكما    -غرف من معني النص القرآين، والشعر اجلاهلي 

 .-سنوضح ذلك الحقا

ويقع  2: هو التناص احلاصل بني نصوص جيل واحد ومرحلة زمنية واحدة ''التناص املرحلي -
هذا التناص كثريا وذلك لتقارب احلياة االجتماعية والثقافية لدى نفر من املبدعني كالتناص 

وسنسهب احلديث فيه  –ينيْ لبَـ االذي عرفناه ابلتناص و  أنفسهم احلاصل بني شعراء النقائض
 . 3لنوع األول ومن هؤالء حممد مفتاح.وأغلب النقاد يلحقون هذا النوع من التناص اب-الحقا

،وتسميه عزة شبل التناص 4:ويطلق عليه أمحد انهم التناص الذايت)الذايت(التناص الداخلي -
وهو الذي يتناص فيه األديب ،6،أما حممد فرج حسام فيسميه التناص املضموين5غري املباشر

 راالجرتاأي  –ويتم هذا التناص بنفس القوانني السابقة–أي مع نصوصه السابقة  –مع نفسه
يتجلى هذا النوع من التناص يف مطالع نقائض جرير خاصة _ هذا و  –وارواالمتصاص واحل

ومن ذلك قوله يف إحدى  –إذا علمنا أن أغلب نقائض جرير افتتحها مبقدمات طللية غزلية
 :  7نقائضه يرد فيها على الفرزدق

ب  ف اط م ة الد  يـ ـــــــــــارا     أ ال  حي   الد  اير  بس ع د ، إين    ُأحبُّ حل 

ز نوين     أراد  الظ   ت ط اراع نُـــــــــون  لُيح   فـ ه اُجوا ص د ع  قل يب  فاس 

                                                           
 79ينظر علم لغة النص ص  - 1
 66التناص يف شعر الرواد ص  -2
 124حتليل اخلطاب واسرتاجتية التناص ص  -3
  66التناص يف شعر الرواد ص  -4
 79علم لغة النص ص  -5
 199ص  2003ط  –القاهرة  –مكتبة اآلداب  –منهجية يف بناء النص النثري  –نظرية علم النص  - 6
 218ص  1ديوان النقائض ج -7
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 :1فهو يتقاطع مع قوله  

ر  وإ ن  تـ ع ف ت   أال   د ك  ابخل ميل    حي الد  اي   و قد  ذ ك رن  عه 

 : 2و قوله 

ر على سف ي     ري  حي  الد  اي  ب ري ي؟  األ ع اص  تـ ن ك ر ت ين   أم  ض ن ت  ب ت خ   أ س 

 مصادر التناص: و التطابق   -ت

أو ،: يكون فيها التأثري طبيعيا وتلقائيا وهو ما يسمى ابلذاكرة اجلماعية مصادر ضرورية -
قد اتكأ جرير يف نقائضه على املوروث وهو معني يعود إليه كل أديب.و .املوروث العام

الديين)القرآن الكرمي خاصة(وقد جتلى ذلك كثريا يف نقائضه واألخطل ابعتبار االختالف 
العقائدي بينهما . ولكن هذا ل مينع جريرا من توظيفه يف نقائضه مع الفرزدق ،و ذلك 

كه وفسقه. وإىل العتبارات ُخلقية حيث عرف عن جرير عّفته يف حني عرف الفرزدق بتهت
جانب ذلك عاد جرير إىل الرصيد األديب السابق لعصره فاختذه معينا ورصيدا عاد إليه يف 

 مواجهة خصومه.  

يان جبزء وهو اإلت،: وختص التناص الذايت الذي يقع يف نتاج الشاعر نفسهاملصادر الداخلية -
 قد بدا جليا يف نقائض جرير. و  .أو أجزاء من نص له سابق

:وهي اختيارية يطلبها الكاتب من نصوص متزامنة أو سابقة عليه الطوعيةاملصادر  -
هو ما اعتمد عليه شعراء النقائض،كون نقائضهم .و 3يستخدمها الكاتب للداللة على ذاهتا

عبارة عن ردود أفعال ،فهم عندها يف حاجة إىل العودة إىل النص الغائب هلدمه،والبناء على 

                                                           
 338الديوان ص :  - 1
 192الديوان ص  - 2
 76علم لغة النص ص   -3
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ان  وألفاظ ذلك النص الغائب،وقد جتلى هذا املصدر يف أنقاضه معتمدين يف ذلك على مع
 نقائض جرير والفرزدق خاصة .

 :  آليات التناصو التطابق  -ث

 للتناص آليات عديدة وهي على العموم مقسمة بني نوعني : 

: وهو عملية يستعملها الكاتب لتوسيع النص ومتديده يف وحداته البنائية واللفظية أو التمطيط -1
 :ىن األصلية للنص،ويتفرع التمطيط إىلتقتحم هذه الزوائد اللغوية البُ الرتكيبية حيث 

)اجلناس ابلقلب أو ابلتصحيف(:وهو نوع من التالعب ابألصوات يكون على  األان كرام -أ
 : 1صعيد كلمة أو كلمات إبعادة ترتيب أصواهتا. مثل قول جرير

ت  ُه   و ــــــــــًرا من أُم امة حكم  ــــــــو أعطيُت ع م    حُ ـــــــأرب  ة  ـــــــــر ي منُه أُم ام  ـــللمش 

ر    أ بـ ر حُ صحا الق لُب عن س ل م ى وقد بر ح ت  به     وما كان يل ق ى من  ُت  اض 

فجرير اعتمد تبديل مواضع احلروف فاستفاد من إمكاانت اجلذر الصويت،فهو استخدم التوازي بني 
فقط أن الشاعر أراد أن يتالعب هبما  ،الكلمتني واحدةالصوتني ) أربح وأبرح (،فالفونيمات يف 

صويت يف هناية البيتني،وتقريب صدى  نراء مكان الباء إلقامة تواز ال فاستبدل مكان الباء راء و
 : 2و مثله قولهاألصوات من املتلقي لكي حيدث إيقاعا صوتيا معينا،تتفاعل معه اآلذان وهتتم به.

ـــــــر و ُح   م  أ م  ال تـ  ــــــل  ُمت ـــــــــر حُ  أ ج د  ر و اُح الق ـــــــــــــــو  ُم   نعم  كلُّ من  يـ ع ين  جب 

ا الش وُق عيًنا مريض ةً   ُ ُت  ر حُ  لقد  ه اج  هذ   أ ج الت  ق ذ ى ظ ل ت  به  الع ني 

 تطوير داللة صغرية أو حدث ) القلب املكاين ( آلية متطيط تقوم على الرباكرام: -ب

                                                           
 413ص  1ديوان النقائض ج - 1
 412ص  1ج نفسه_  2
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ولقد وردت هذه .وتساعد هذه اآللية على زايدة فضاء النص،صغري عن طريق السرد واحلشو والبياض 
اآللية كثريا يف نقائض جرير وخاصة حني سرده حوادث مثل اهتامه جلعثن أخت الفرزدق يف 

في حديثه فبري من بطش احلجاج. واهتام جماشع قوم الفرزدق بتخاذهلم يف نصرة عبد هللا بن الز عرضها،
سيتجلى  –كان ميكن االستغناء عنهاويكررها و يقف عند تفاصيل كثرية يعيدها، عن هذه املواضيع 

 . -ذلك الحقا

 1لصيغ متجلية يف الرتاكم والتباين: تقوم هذه اآللية على مستوى األصوات والكلمات واالتكرار -ج 
وقد يتجاوز التكرار الصيغ اللغوية ليكون تكرارا يف املعاين املتقاربة ولكن بصيغ خمتلفة ففي اللغة 
الشعرية قد تظل الوحدة املكررة نفسها مساعا،ولكن مبجرد ما ختضع للتكرار فكأننا نقرأ يف املقطع 

 لك يف قوله: وتشيع هذه الظاهرة يف كثري من نقائض جرير ونلمح ذ 2ااملكرر معىن آخر جديد

 طُلقا وما شغل القيون  ِشايل ايض بُّ قد فرغت ْييين فاعلموا

 كنوزا على حنق ورهط بالل علي أن تصيبوا موامسي  اي ضب    

 طبخا يزيل جمامع األوصال إين قد طبخت جماشعا اي ضب    

ُنك اي ضب     يـ   عرضا لنبلي حني جد نضايل م ما كنتم ــــــــــــلوال ح 

 متخ م  ط  قط م  ُُياف صيايل ي ـــــــــــار وإنـــــــــإنكم البك اي ضب    

 وايلــــــــتبع  إذا ُعد  الصميم م   مُ ـــــــغريكم الصميم وأنت اي ضب    

ت ها األغفال ـوة  ــــــــــحشـ إنكم لسعد اي ضب      مثل البكار ض م م 

 الكضالل شيعة أعور الدج إن هوى القيون أضلكم اي ضب    

                                                           
 162ينظر حتليل اخلطاب الشعري ص  -1
 81ص  1/1991ط –املغرب  –ينظر علم النص جوليا كريستيفا ت فريد الزاهي مرجعة عبد اجلليل انظم دار توبقال للنشر  -2
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لقد تكررت املتوالية)الياء  حرف النداء  + املنادى + الغاية من النداء(تسع مرات   
مسامهة يف متطيط النص وانسجامه إيقاعيا ودالليا، مؤكدة داللة السخرية من املنادى وذكر عيوبه 

املتالحقة يف و وتلك األوصاف املتكررة الصور الساخرة  -اي ضب -وتعذيبه وذلك حبفر هذا االسم
 ذهن املتلقي،ما جيعل اخلصم ُعرضًة للممز والغمز والنعت ابلبنان.  

 مصادر التناص يف نقائض جرير : -3

 جرير نقائضه إىل عدد كبري من اللوحات  : قّسملتناص مع الشعر اجلاهليا -أ

 الذي لفنية التقى فيها مع تشكيالت ورسومات فنية ابتدعها شعراء جاهليون فكانت مبثابة املعنيا
راها يف وقف عند املرأة رمسها وصوّ  مثال. فجرير من وقف يف وجهه من الشعراءشِّ ارَ استعان به على هِّ 

و نعتها بنعوت متعددة،مثله مثل شعراء النقائض الذين رموا النساء وأقوامهن ،أشكال وظالل متنوعة
 –وسوء اخللق،وأحياان يتعد أحدهم انبكل الصفات القبيحة،من قبح الوجه وذمامته إىل رميهّن ابلز 

هذه األوصاف ليصري عنده نوعا من الغزل الفاحش الذي يستعمل فيه األلفاظ والصور  -ومنهم جرير
 احلسية. 

حتدث عن ضعف األعداء ومحاية غريهم لنسائهن،وقد أبرز ذلك بشكل ال يبتعد عن ما ورد  فالشاعر
 : 1مادحا يف الشعر اجلاهلي يقول جرير

 أم من يصول كصول ة  احلج اج   م  ــــــــاق عليهـــــ ُمط ل ع  الن  فمن سد  

 ر ة  األ زو اج  ـــــــــــــــن بغ يـــــإ ذ ال يثق من يـ غ اُر على الن  ساء  حفيظةً  أ م  

يصور احلجاج بصورة حامي أعراض نساء الفرزدق وقومه يف احلني الذي ال تثق فيه  فهو 
 2يف نقضه الفرزدق: النساء القوم حبماية أزواجهن هلن وغريهتن عليهن، ويقول كذلك

                                                           
 74الديوان ص  -1
 244الديوان ص  -2
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ن  الن  ساء  وأ بكاره ا  تركتم لقيس  بنات الصريح      و ع و 

رك هؤالء األعداء بناهتم وخرية نسائهم ه بطريقة مهينة، فقد تئإىل تصوير أعدا عمد الشاعر 
 :1يهجو الفرزدقلقبيلة قيس،ومن مجيل ماقال جرير يف هذه اللوحة 

 ارُ ــــــــــــــــه  أط   ن  هُ نـ  كم م  ري  غ  انت ل  ك    مكُ اء  س  وع ن  ــــــــــــــــبُ ير   ة  ـــــــاي مح  وال  ـــل 

ل م ة   د  أوال ن  ون م  امُ ح  املُ  ن  أي     ؟ارُ ــــــــــــــــــوسي   ر  د  و ب  نُ بـ   ن  أي   ن  أي  أم   م س 

 ارُ ي  غ  م   س  ف  اء عُذوُم النـ  س  الن    عند    كمُ ار  م  عن ذ   حام   ارُ يف الد   ما زال  

درعا حاميا لنساء جماشع قوم الفرزدق،وأنه لوال هذا الدرع وتلك  ،من قومه يربوعجرير جعل فلقد 
تكت أعراضهن، ويف نفس املوقف الذي يصور فيه عظمة قومه وقوهتم سرت النساء وهُ احلماية ألُ 

 : 2ومحايتهم للنساء مجيعا مبا فيهم نساء األعداء يقول 

 و قُلنا للنساء به أقيمي  م نـ ع نا اجل وف والنـ ع م  اُلمن دى  

 :3*و قد التقت هذه الصور مع قول الطفيل الغنوي اجلاهلي  

 غذاة دعاان عامر غري  ُمؤ تل    فنحُن منعن ا يوم حرس  نساءكم  

 4*و مع سالمة بن جندل : 

                                                           
 153الديوان ص  -1
 401الديوان ص  -2
الطفيل الغنوي هو طفيل بن عوف بن كعب، من بين غين، من قيس بن عيالن شاعر جاهلي، هو من أوصف العرب للخيل ورمبى مسي ) طفيل   *

 جلعدي وحسان بن اثبت .اخليل ( لكثرة وصفه هلا ويسمى أيضا ) احملرّب( لتحسينه شعره عاصر النابغة ا
 90ص 1997/  1بريوت_ ط–دار صادر   -ديوان الطفيل الغنوي بشرح األصمعي حتقيق حسن فالح أوغلي  - 3
سالمة بن جندل بن عمرو أبو مالك من بين كعب بن سعد التميمي شاعر جاهلي من الفرسان من أهل احلجاز يف شعره حكمة وجود يعد من  *

 اف اخليل طبقة املتلمس وهو من وص
 36ص 1994 /1ديوان سالمة بن جندل : صنعه حمد بن احلسن األحول، قدم له وشرح هوامشه رامي األمسر دار الكتاب العريب ط -4
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 و حنن قتلنا من أاتان بلزق    ِب ان  منـ ع ن ا ابلف ُروق نس اء ان    

 1و مع قول عنرتة بن شداد  

 اي  وُنطر  ُف عنها ُمشع الت  غ واش    ا ابلفروق  ن س اء ان ن  ع  نـ  م   نُ و حن    

وألفاظها ويقتحم ،يهضم جتربة الشعراء اجلاهليني مبعانيها ''ظهر هذا التناص أن جريرا كانيُ   
أم غري واع أببعاد التجربة الشعرية اليت يتفاعل معها دون التماهي فيها ،عاملهم سواء أكان واعيا

إال أننا حنس  .ا. فرغم اتقاء جرير مع غريه من الشعراء يف بعض األلفاظ ودالالهت2واالختباء حوهلا ''
ظهر من خالل معاين صوره تلك انه فجرير يُ .ملعاين الداللية العامة واخلاصةاأنه أييت جبديد يف 

 جتربة من التقت معاينه وألفاظه هبم .و و جتربته الشعرية ال رؤية ،يتحدث عن رؤيته اخلاصة

غريهم من وحات اليت تداخلت فيها رسومات وصور شعراء النقائض مع نصوص للامن و  
شعراء اجلاهلية،لوحات الفخر فلقد ازدمحت قصائد جرير هبذا الغرض من الشعر.وغايته يف ذلك 

مناهج ومعاين ومعارف  الشاعر بق إىل إشهار املعىن،ولبلوغ تلك الغاية رسمإظهار التفوق الفين والسّ 
ة ومناذج شعراء '' فالقارئ لنماذج اجلاهلي.مرها بشكل الفت بني شعراء العصر جلاهليأاشتهر 

النقائض،يشعر أهنم ميتحون من معني واحد سواء يف اختيار األلفاظ أم يف اختيار الرتاكيب أم الصور 
سه أمام نصوص تكاد تكون عبارة عن استشهادات ال ف.فأحياان جيد القارئ لنقائض جرير ن3''

لقة الوصل بينها وبني ويستشعر ح ،تنتظر من مييط اللثام عنها 4توضع بني أقواس بل تبقى جمهولة
 ماضيها.

                                                           
 158لبنان ) د ت (ص –بريوت  –ديوان عنرتة بن شداد دار الكتب العلمية  -1
 2009 /1عمان األردن ط –دار كنوز املعرفية العلمية للنشر والتوزيع  –سنني التناص دراسة تطبيقية يف شعر شعراء النقائض : الد : نبيل علي ح -2

 63ص
 82التناص : نبيل علي حسنني ص  -3
 31ص  1996ط  –املغرب  –الدار البيضاء  –إفريقيا الشرق  –ينظر  لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى ابرث : عمر أوكان -4
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جتاوب شعره مع ما ورد يف الشعر اجلاهلي '' -كنية جرير حبسب تعبري الفرزدق  –فابن املراغة 
حىت إنك جتد تناصا بيِّّنا بني هذين الشعرين ال نستطيع استبعاده أو حىت حتييده،ولكن بظروف 

يستفسر كثريا عن اجملد وعن  -النقادحبسب تعبري كنية جرير   -.فاخلطفي1جديدة، ووعي جديد ''
أايم قومه يف شعره، ومعلوم أن سؤال الشعراء عن اجملد واألايم وارد عند شعراء اجلاهلية بكثرة كذلك. 

 : 2يف هجائه البعيث اجملاشعي يقول جرير و يف ذلك 

تـ ع   فهال  س أ ل ت  الن ا س إن كنت  ج اه الً    م ن ا اي ابن  الض روط  فـ   ل م اِب اي 

 3و يقول أيضا:

ن عُ حيم ي الذ     بين ُتيم  أ يُـّن ا  ت  ل  هال  سأ     م ار وُيست ج اُر فـ ي م 

 :*و هي معان وصور تتناص مع قول السود بن يعفر 

 ق  ــــــــــــإذا احلُُجر اُت زُي  ن ت ابمل غ ل    عن ا ُسليمى خل رب  ت و لو سألت  

تع ن  على   4ق  اي  ض  ت  و حنفُظ ثُغر املقدم واملُ   الندىو إان  نُعنُي املُس 

 5و قول عنرتة بن شداد : 

ـــــــاه ل ًة ب ا ل  تع ل ـــــــــــــــــم   ه ال س أ ل ت  اخل ي ل  اي  ابنة  م الك    إن  ُكن ت  ج 

ُك  م ن  شه د  الو ق ي  أ غ ش ى الوغ ى و أ عفُّ عن د  امل غ ن م   ع ة  أ نـ ـين  ُُيرب 

 

                                                           
 85النقائض ص التناص  دراسة تطبيقية يف شعر شعراء  -1
 447الديوان ص  -2
 271وانظر الديوان ص  318ص  2الديوان النقائض ج -3
 3أنظر الديوان ص  –األسود بن يعفر بن عبد األسود بن جندل بن هنشل بن دارم، شاعر جاهلي من بين هنشل بن دارم، ويكىن أاب جراح  -*
 54ص  1970سلسلة كتب الرتاث ط /  –ي وزارة الثقافة واإلعالم ديوان األسود بن يعفر النهشلي : صنعه نوري محودي القيس -4
 122، و ينظر شرح املعلقات السبع : للزوزاين ص   25الديوان ص  -5



 الفصل الرابع                                                                                     التناص يف نقائض جرير 

207 

 

 : 1و قول بشامة بن الغدير 

 م  ـــــــــم ومن  نلق  ابلرق  ــــعن ا وعنك ل احلق   أ ص دقُُه و  قـ  و   هال  س أ لت  

فإهنا تشري بال شك إىل وجود تناص شكلي  ،و حني نسقط هذه املعاين اجلاهلية على معاين جرير
عن جمد الشاعر ن ال يسأل الب فيها أصحاهبا اآلخر أبيط ، فكل النصوص السابقة ومعنوي بينها 

.وكأن لسان حال يتأكد منهم و إىل الناس يسأهلم يوجهه و يدعوه إىل االلتفات  جمد قومه،بل أو
ت به األقوام وأصبح على كل لسان، ولقد التقت الرتاكيب عَ مسَ الشاعر  يقول أن جمده و جمد قومه 

ظهر ظ يف رسم تلك الصور.ومن صور التناص بني جرير وغريه من شعراء اجلاهلية، صوره اليت يُ واأللفا
 : 2مادحا  فيها تفوقه وسحقه للجبابرة يقول يف ذلك

 أُُمراً ذات أ ثقال   ون  لُ ام  و احل   الص ادُعون  على اجلب ار بيض ت ُه  

 : 3و قوله 

ن س  اجلب ار  رهجاً ون    إ ن  لنربُع ابخلميس  ترى ل هُ    ض ر ُب قـ و 

 :4وهي صور استقى جرير معانيها من  الرتاث اجلاهلي فهذا عبيد بن األبرص يقول

ُه إىل   تـ ُهون  وال يثنون  إن َخ  طُوا  إ ذا خت  م ط  جب ار  ثـ نـ و   ما يش 

 : 5و قل عنرتة بن شداد 

 رب  ام  والع  ج  ع  األ   ةُ ر  اب  ب  لُه ج    بصارم  حيُثما ج ر دتُُه سج دت    

                                                           
 10الديون ) نسخة إلكرتونية ( ص  -1
 331الديوان  -2
 246وانظر ص  284ص  1الديوان النقائض ج -3
 94ديوان عبيد بن األبرص ص  -4
 21ديوان عنرتة ص  -5



 الفصل الرابع                                                                                     التناص يف نقائض جرير 

208 

 

ا عداء والوقوف هلم ندًّ بيات وما جاء به جرير محلت املعاين نفسها،وهي التصلب يف وجه األفهذه األ
كما تقاطعت نقائض جرير مع .العدو ذلك،و رفع راية االستسالم وال يسكنون ويلينون إال إذا أراد

لكن يف الشعر اجلاهلي،و  الشعر اجلاهلي يف وصفه للخيل،فغدت بعض أبيات شعره قراءة ملا جاء
ووظّفه توظيفا استوعب ما جاء يف الشعر اجلاهلي، فكان بذلك بصورة تنسجم مع موقفه ورؤيته''

 2:قال يف هجائه للفرزدق وبين طهية فلقد1''ية قصيدته ولبنة داخلة يف نسيجهاجعله جزءا من معمار 

ــــــــــراع و اب   و لو  ح ل  ف ين ا ع اي ن  القوُم دونـ ــــــــُه   ن  الش ك ائ م  ُضم   س  يعُلك 

 3فالشاعر نقل إلينا هذا املعىن من قول ضمرة النهشلي: 

ان  د ار ًما ما حال دون ُه   ع و ابس  يـ ع ُلكن  الشكيم املُعج ما  إذ ا ما د ع و 

ل،كما أن فالتناص املعنوي واضح،فكل من جرير وضمرة النهشلي يربزان قوهتما وقوة خيلهما يف القتا
 4التناص الرتكييب واضح بنيِّّ يشري إليه عجز البيتني.و قال جرير يف هجائه لألخطل: 

ا لق  س ر احنُي دجن  ينفُض الطلُّ سيُدها د ص ب حتم خيل  قيس  كأ ِن 

  : 5فجرير يلتقي مع كثري من املعاين والرتاكيب اجلاهلية منها قول عمرو بن كلثوم

ـــــــه ام املُث م ل    صب حن اهم  منا فوارس  ِندة  ب اء  تُردي ابلس   و ش ه 

 6و قول الطفيل الغنتوي :

ن اُهم   مُلوم ة  ال ُتك ذ  بُ  فرحنا ِبسرهم مع الن هب  بعدما   ص ب ح 

                                                           
 111التناص يف شعر النقائض ص  - 1
 338ص  2ديوان النقائض ج - 2
 119ص  11أنظر األغاين   ج - 3
 124الديوان ص  - 4
  119ديوان عمرو بن كلثوم  ص  - 5
 61ص  1997بريوت   1ديوان الطفيل الغنوي  بشرح األصمعي حتقيق حسان فالح أوغلي دار صادر ط - 6
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 1و قول امرئ القيس: 

ر ح ان    ط ال  ض يب   وساق ا نع ام ة  له أي     ُفل  وإر خ اُء س   وتـ ق ر يُب تـ تـ 

فجرير استفاد من أبيات غريه يف معانيها وألفاظها وصورها،فهو نقل صورة امرئ القيس للخيل حني 
شبهها ابلسراحني وصنع من ذلك خلطة مجيلة نراها يف بيته،ويف ظل ذلك تشاهبت املعاين واأللفاظ 

رو ابن كلثوم وجرير.و ملا  والرتاكيب،حيث تكرر تركيب)صّبحت اخليل ( عند طفيل الغنوي  و عم
كان شعر النقائض نوعا من التباهي ابلعز واجملد،فإن شعراءه ل يغفلوا هذا اجلانب من املعاين، وقد 
وجدوا يف النص اجلاهلي معينا عادوا إليه لبناء نصوصهم وتعزيز معانيهم .فجرير يف هجائه للبعيث 

 : 2اجملاشعي يقول 

ن ا ُذرى عز   وتلقى طريقن    إىل اجملد  عادي  املو ارد  معلم ا   ا ور ثـ 

 : 3و قوله يف الفرزدق 

 ورثنا اجملد قبل تُراث  عــــــــــــــــاد   أُتُكُم للقُيون  كــــــــذبت  إان   

 : 4و قوله 

 جو ايب  عاد  وآبـــــــــــــــــــار ها   و حنُن ورثن ا ف خ ل   الط ر ق  

املعاين والرتاكيب اليت ورثها عن الشعر اجلاهلي، مثل قول عمرو بن   نالحظه يتقاطع مع كثري من
 5كلثوم : 

د  قد  ع ل م ت  معد    ن ا امل ج  يـ ن ا  و ر ثـ   ُنطاعُن ُدون ُه ح ىت  يـ بـ 
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 1و مثل ذلك قول عبيد بن األبرص: 

 القادمون عن عم   وخال  و لنا دار ورثنا عز ها األقدم  

د  يف  أ و ل  الل ي ـــــــايل    منزل دم نُه آابؤان املُور ثُوان     امل ج 

فالشعراء مجيعهم يتحدثون عن ورثة اجملد ويفتخرون بذلك،ويف سياق هذا التقارب املعنوي  
وورثنا العز وغريها من الرتاكيب(.كما تناص –نلحظ تقاراب تركيبيا فالشعراء استخدموا عبارة)ورثنا اجملد

جرير مفتخرا مبا لديه من إمكاانت القوة والقدرة املالية مع الشعر اجلاهلي تناصا أسلوبيا مجيال:حني 
 2يردُّ على الفرزدق: 

عااب    لنا البطح اُء تُفعُمه ا الس واقي     و ل يُك سيُل أ ودييت  ش 

 3و قوله يف الفرزدق والبعيث : 

 منيع الذُّرى يف اخلندفيني  فار ُع   لنا ج ب ل  صعب  عليه مهابة     

 4وقوله للفرزدق و البعيث 

ن ي ا جم  د  فبان  لن ا الُعلى    عُ   لنا اب   و حام  إذا امحر  القن ا واأل ش اج 

 5مثل هذه األساليب شائعة يف الشعر اجلاهلي منها قول عمرو بن كلثوم: 

 فيها جداول من أسيافنا الُبَُت   لنا حصون  من اخلط  ي  عالية    

 

                                                           
 122) د ت ( ص   -بريوت  –ديوان عبيد بن األبرص  دار صادر  - 1
 371ص  1ديوان النقائض ج - 2
 109ص 2وان النقائض جدي - 3
 112ص  2ج نفسه - 4
 159ديوان عمرو بن كلثوم ص  - 5



 الفصل الرابع                                                                                     التناص يف نقائض جرير 

211 

 

 1و مثل قول السموأل

 منيع  يردُّ الطرف  وهو كليــــُل   لنا جبل حيتلُُّه من ُِنيــــــــُرُه   

( مث املبتدأ املرفوع، )لناحتفل هذه األبيات بتناص أسلويب مجيل يتمثل يف تصدر األبيات بشبه اجلملة  
 :   2ومثل هذا التناص األسلويب نالحظه يف قول جرير يف هجائه للبعيث

 ِب مر  قوي   حُمــــرزًا واملُثل ــــم ا و من ا الذ ي انج ى فلم  ُيز  ق ومُه   

 : 3و كذلك قوله وهو يرد على الفرزدق

 و نف ر  طريًا عن ُجعادة  ُوقـ ع ا و من ا الذ ي أبلى ُصدي  بن مالك    

اليت أكثر جرير استعماهلا يف نقائضه، وردت يف كثري من شعر شعراء  منا الذي(عبارة )ف
 : 5قوله 4ونكتفي هنا مبا محلته قصيدة عياض بن كثري الضيب.اجلاهلية

 إىل احلي   جمنوان ُُيبُّ ويُنعــــــُق  و منا الذي أ د ى ان  جفنة  ُرحمُــــــهُ  

ل ز  واجلاين من الشر   ُمشفُق  ـــــــــــــاُؤهو منا الذي رد  املُُلوط  وفـ   بع ج 

 و قد سفهت  أحالُمُهم وتف ر قـــوا و منا الذي سد  الث أي  بني  مالك   

 ضم  رُكبان  املعر  ف  مـــــــــأز قُ  إذا  ومنا الذي فخر  لضب ة  ُْينـــــــــــــــــهُ  

تكمن أمهيته يف حدود الكشف عن التقاطع بني  فالتناص يف هذا املوقع،وعلى هذه احلال،ال
النصني،بل تكمن أمهيته يف تعميقه لرؤية الشاعر،وإبرازه ألثر اجلاهليني يف شعره يف أدق األنواع 
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وأكثرها غموضا،أال وهي األنواع األسلوبية، فلقد كان جرير كثري احلرص على التناص مع بعض 
يف توظيفه للتناص كانت تقوم يف الغالب على ما  جوانب الشعر اجلاهلي. فقط أن فاعلية جرير

 . 1يتناسب مع رؤيته وفكره

الفخر أمهية  اختذوا من  -ومنهم جرير -شعراء النقائضميكننا القول أن  أخرياو  
صورا خمتلفة ذات صلة وثيقة بتجربتهم احلياتية اليت عاشوها،ولقد اعتمدوا يف له  واستخلصوا،كبرية

لبسوا تلك الصيغ أموروثهم الشعري،فكان استغالهلم له بطرق متعددة حيث رمسهم لتلك الصور على 
'' .ما جعل صورهم وتراكيبهم اليت وردت فيها أهنا حتمل دالالت جديدة،والصور القائمة لباسا جديدا

ومن مث شعران أن الكتابة الشعرية عند شعراء النقائض أتّتت من تعدد األصوات السابقة احلاضرة اليت 
ن اللغة مجاعية بطبعها،وحضور السابق يف احلاضر يعين أيف إنتاج الداللة،فمن املسّلم به شاركت 

 اً إذ.2وجود امتزاج خفي بني الذاكرة العامة واخلاصة،إذ أهنما ينصهران يف بوتقة اإلبداع ''
اجلاهلي  صروالغرابةفيذلكألن الفارقالزمنيبينالعنقائض جرير الينفيأحداليومأهنناكعالقةبينالشعراجلاهلي و 

شعراءالعصراألمويكانواملّمينبأشعار جلُّ فجرير و  .مليكنطويالالذي عاش فيه جرير –والعصر األموي 
 وصيغواسًعاملعان فلذافسحتقصائدمهمجاالً  .سابقيهممناجلاهليةوصدراإلسالم

 عديدةاقتبسوهامنالرتااثلشعرايجلاهلي.

 التناص البـ ي ينُّ :  -ب

أقصد ابلتناص البيين هو تناص جرير مع أقرانه الذين قارعهم وقارعوه. وسأكتفي يف هذا   
خصميه األخطل والفرزدق ابعتبار أن النسبة األكرب لى التناص بني نقائض جرير،و اجلزء من البحث،ع

من شعر نقائض جرير دارت بينه وبني هذين الشاعرين،وسأحاول تسليط الضوء على املعاين والصور 
والرتاكيب واأللفاظ اليت تناص فيها جرير مع غرمييه.''و يكاد التناص البيين يف شعر شعراء النقائض 
ُم الدواوين بسمة خاصة ال يستطيع أي دارس إمهاهلا أو عدم مالحظتها. فقد  أن يشكل ظاهرة َتسِّ

                                                           
 92ص  –بتصرف  –التناص يف شعر النقائض  - 1
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ياان ويف آلت أشعارهم يف هذا اجلانب إىل موقف درامي تتصارع فيه األطراف يف توحد ملحوظ أح
.و ما يهمنا هنا هو املوقف احلواري، وذلك التشابه يف الرتاكيب 1تنافر ملحوظ يف أحيان أخرى

واملعاين بني جرير وخصومه، وذلك أن الواقع الذي أحاط جبرير وخصومه واحد،كما أن الثقافة اليت 
 أنه ال مناص من مجعت بينهم واحدة،وعليه فإن احلركة الفنية وإن كانت تنطلق من ذات الشاعر إال

أتثرها مبا حييط هبا و يعاصرها.و يتجلى التناص بني شعراء النقائض يف شعر اهلجاء والفخر خاصة 
ابعتبارمها الغرضان الغالبان على فن النقائض. ومن صور التناص بني جرير والفرزدق ما رواه أبو عبيدة 

ا... فبلغ ذلك الفرزدق فلبس ثياَب َوْشي  :'' أن جريرا وقف ابملربد وقد لبس درعا وسالحا اتم2قائال 
وسوار وقام يف مقربة بين حصن ينشد و الناس يسعون فيما بينهما أبشعارمها، فبلغ الفرزدُق لباَس 

 3جرير  السالح والّدرع فأنشد قائال:

 و يف الد رع  عبد  قد ُأصيب ت  مقات ُله   عجبت لرامي الض أ ن يف ُحط مي ة  

ه ا تـُع ــــــــــاد لُه   إذا  بلى لباًسا وبط نـُه او هل  تلب ُس احلُ  ء  عليـ   انـ ت ط ق ت  عب 

ــ ُله    أ ف اخ  وأ ل ق ى الد  ر ع  عنُه ول أ كن   ــي   أُق اتــــــــ ـــي من ك م   ألُلق ـــــــــي د ر ع 

 4ي  البسا سوارا قال: و ملا بلغ جريرا أن الفرزدق يف ثياب َوشْ 

ي عينـ ي ك فالتمس   ئ ُله   أان البدُر يُعش   بكف  ك  ايبن القني  هل  أ نت  ان 

لـــــــــــــــــه    لبسُت أ دايت  والفرزدُق لعبــــــــــــــة    عليه  و ش احاً كر ج  وجالج 

 جرير  لكم  بعل  وأ نتم حـــــــالئلـــــه    أ عدُّوا مع احللي  امل ال ب  ف إ من  ا
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إذ تناول الفرزدق من حبر الطويل، وبنفس القافية،والروي، ويف ذات املوضوع فالنقيضتان    
لباس غرميه فعجب لذلك اللباس الذي يلبسه جرير فتساءل من أين له بتلك الشجاعة اليت جتعله 
يقدم على لبس لباس احلرب،و محل السالح و كوب الفرس؟ فيتناول جرير نفس املعىن فينظر إىل 

لفرزدق احلريري املزين ابألساور  و األلوان الزاهية ، فيهجم عليه ابدعائه أنه بلباسه ذلك يدخل لباس ا
دائرة األنثى املقبلة على الزواج.و مثل هذا التناص الذي يتناول فيه شعراء النقائض املعىن نفسه مع 

 .أكمل وجوه التناصحماولة هدم معىن خصمه يعترب من 

 1بقومه: فتخراا جريرا ومقول الفرزدق هاجيو مثله 
اق ك  اي ج ريُر ق صائ دي وى أ بيك  تـ نـ ق لُ   إ ن  ا سَت   م ثُل ا د  عاء  س 

 لُ ــــــو الع بُد غ ري  أ بيه  ق د يـ تـ ن ح    ي م ن دار م  ــــــــو ا بُن امل راغ ة  ي د ع
ليك  أ ابهُ   لُ ــــــــــــع ط ي ة  تُعت   ح ىت  تـُر دُّ إ ىل  مُ ــــــــــل يس  الك راُم ب ناح 

 :2فريد جرير ابلنقيض يف قصيدة قوامها واحد ومخسني بيتا قائال
ر ُهم ب ك    اً ــــــــــــــــراء  مُس اً انق عــــــــــأ عد دُت ل لُشع    أس  األ و ل  ــــــــــــــــــــف س ق يُت آخ 

 و ض غا الب عيُث ج د عُت أ نف  األ خط ل   يــس مل م ا و ض عُت ع لى الف ر زد ق  م ي  
عاً   ل  ـــــو ب ىن ب ناء ك  يف احل ضيض  األ سف    أ خزى ال ذي مس  ك  الس ماء  جُماش 

قوم  بين كليبلاألخطل  ءهجانذكر منها ا ما وقع من املساجالت بني جرير واألخطل، فأمم 
 3جرير.قوله:

ط   ب تك  ع يُنك  أ م ر أ يت  ب واس   ل س  الظ الم  م ن  الر ابب  خ ياالغ   ك ذ 
ن  ي  ــــــــــو ل ت ل ت  ــــــــــو تـ غ    واالـــــــــــــــو الغان ياُت يُرين ك  األ ه  ة  ــــــــــــروع نا ج 

 قـ ت ال املُلوك  و ف ك كا األ غالال   نذاـــــــــــأ ب ين ُكل يب  إ ن  ع م ي  الل  
مت   زاً و ل ق د ج ش   ه االـــــــــــــــو أ ر يت  ع ور ة  أُم  ك  اجلُ   ج ريُر أ مراً عاج 

                                                           
 178ص  1ديوان النقائض ج - 1
 187ص  1ج نفسه - 2
 70نقائض جرير واألخطل ص  - 3



 الفصل الرابع                                                                                     التناص يف نقائض جرير 

215 

 

 :1فنقض جرير معانيه،ووصل نسيبه هبجاء تغلب قوم األخطل يف تفاعل نصي شيق فقال
 االـــــــــــــــر مساً ُت  م ل  أ هُلُه ف أ ح  اللــــــــــــــة  األ طــــــداة  ب رام  ــــــــــح ي   الغ  
ُّ إ ذا تـ ن حن ح  ل لق  ـــــو الت غل    االـــــــــــح ك  ا ست ُه و ُت  ث ل  األ مث رىــــــــــــــــــيب 

م ُل األ بطاال مح  ل ت ع ل يك  مُحاُة ق يس  خ يل ها  ُشعثاً ع واب س  ُت 
ُب ُكل  ش يء  ب عد ُهم س   االـــــــــخ يالً ت ُشدُّ ع ل يُكُم و ر ج ما ز لت  ُت 

ُح    االـــــــــــــــو جب  رب ئيل  و ك ذ بوا ميك  م د  ــــــع ب دوا الص ليب  و ك ذ بوا ب 
نُهُم أ خ  ب  ـــــــــــــــــــال ت طُلَب   ُخؤول ًة يف ت غل    واالــــــــــــف الز نُج أ كر ُم م 

ون الشاعر من أصحاب هذا كذلك  و  2فالنقائض تقع يف صلب التناص،وأهنا التناص بعينه"
ل معناها إىل االجتاه هلا وحيوِّ زْ فرغ عليها ما ينكث غَ لسع أذانه أببيات غرميه،حىت يُ اجلنس،ما إن تُ 

،وذلك  بس أو شكّ املعاكس،على جرسها ومنواهلا كي تكون الرد الفاصل منه على غرميه ،من دون لُ 
ولقد تناص شعراء النقائض يف هجائهم فتناولوا معان  .من أرقى ما وصل إليه التناص يف تطبيقاته

وا هبا خصومهم،ومن ذلك َوسم اخلصم ابللئيم، فلقد تعددت األبيات اليت مسَُ أخرجوها يف لوحات وَ 
حتدث فيها جرير عن هذه الصفة الدنيئة اليت أحلقها خبصومه فهو يقول يذم معاصريه من الشعراء 

 : 3اللذين وقفوا يف صف الفرزدق

ك  اي ابن ُمس ح ب   و  4حطم  القوائ م  دامي  الس ي س اء   لقد  تركُت أاب 

ت نري  أجري  برزة  عــــــــــــــــــائًذا   5أمسى ِب أل  م  منز ل  األ حي ــــــــاء   و املُس 
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 :1و يقول: يف رده على الفرزدق وهجائه الزبرقان بن طهية 

م  يف دمن  النـ ب ات    ر بـ بـ ت ُكـــــــــــــــم  ة ز و أمُُّكم  قـُف ي   ار  اللُّؤ   ب د 

 2و يقول يف هجائه التيم : 

 و الُلؤُم ُصري    يف تيم  إذا حض ُروا  و الُلؤُم ح ال ف  تيًما يف دايرهُم 

 و يقول يف هجائه األخطل : 

رُ ما دام يف م ار د ين    اي خزُر تغلب إ ن  اللؤم حالفكم     الز ي ُت يـ ع ت ص 

و تلك صفة تناوهلا جرير يف نقائضه وهجائه،وهو يتقاطع فيها مع خصومه حيث يقول األخطل يف 
 :  3رير جلهجائه 

ـــــــــــــــــــــه ا    و أبُوهُم عن أُم  هم م شكوُل  مألت م ع د  ُكل  واد  حولـ 

ُلُه فمال  إىل إ سته ا     حماراب لضلوُل يف الغي  إن   ضُعفت  ح و ام 

ُم ح ال ف  بيتـ ُهم وف ن اء هم    أبدا فما فيما يُزوُل يزولُ  و الُلؤ 

  : 4جلرير ردا علىأما الفرزدق فيقول يف نفس املعىن  

رُي عماُدُه و بي   ْيدُّ عليه  اللُّؤُم من  كل   ج ان ب    ُت الكليب   الق ص 

 : 5و يقول

م والذُّل   الطو يل    ذا ح لُّوا لصاف  بن وا عليها إ   بيوت اللُّؤ 
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فالنصوص مجيعها تتداخل بعضها ببعض،حىت أن جزءا منها يشري إىل اقتباس بنيِّّ ينتقل فيه 
الشعراء حسب الدالالت اليت يريدوهنا،كما نالحظ تقارب املعاين وتشاهبها حىت أصبحت معها 

( ال تصلح غريها  بين.. –وت بي –لئام النصوص بيئة صاحلة لزراعة نوع خاص من األلفاظ مثل:)
 لتحل مكاهنا،وهذا ما أدى إىل تكرار منط معني من الرتاكيب واأللفاظ . 

إذاً ميكن القوُل أن األعمال األدبية ال تُقرأ على أساس أهنا إعادة ملا كتبه السابقون،بل ميكن ''قراءهتا 
ينهم احتكاك خاص كشعراء أيضا على أهنا إعادة ملا كتب األقران من الشعراء خاصة إذا كان ب

.و ملا كان جرير أكثر أقرانه وقوفا على األطالل يف نقائضه، فإنه يف مطالع تلك النصوص  1النقائض''
رسم لوحات للمحبوب، حتدث فيها عن عيونه وما أصاهبا من سقم ومرض جراء البكاء على 

 2. يقول:احلبيب، وهو يف ذلك يتقاطع مع األخطل والفرزدق يف رسم تلك اللوحات

ر ة منكـــــــــــُم   حنًقا ِلمُر أبيه  غرُي حليــــــــم    إن ام ر ءاً منع  الز  اي 

 فيه ا الس ق اُم وبـُر ُء كل  سقيم    يرمني من خ ل ل  السُُّتور  ِب عنُي  

 : 3و يقول الفرزدق 

ي الط رف  من حيث ْيم ت    ه ا من األرض  حىت رد  عيين حسريُ   و مازلُت أزج 

 بطــــــــــن  الر اح تني   و قــُورُه ا 4هذاليلُ   فـــــــــــــــــرد  علي  العيــــــــــن  وهي مريضــــــــــــــــة  

 :5ويقول كذلك 

ء  من الُقوى   و م و ُصول  ح ب ل  ابلُعُيون  الض ع ائ ف   و ك م  ق ط ع ن  أم  الع ال 
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 و يقول األخطل : 

 مصحح ة اجل سام  مرض ى ُعُيونـُه ا  ع  من خ ف ان  صاحب ُت ُعصبًة و ابجلز 

إن القارئ هلذه األبيات ميكنه مالحظة امتصاصها أللفاظ وتراكيب بعضها بعضا،فكل النصوص 
تتحدث عن احملبوب وعن عيونه اجلميلة املريضة أو الباكية، وكلها استعملت فيها نفس األلفاظ 

قد وضعوا ألنفسهم  –الفحول منهم –( وكأين بشعراء النقائض ...املرض –السقم  –العيون )
منوذجا واحدا راحوا يقتدون به ويسريون عليه،فتتداخل معانيهم إال أهنم ميتصون ما فيه بشكل حيفظ 

مع غريه من  لكل واحد منهم خصوصيته الفنية وميزته عن غريه.و من املعاين اليت يتناص فيها جرير
 1:شعراء النقائض قوله

تحل   ر ًة عن  فـُؤ اد اي   خبري   ت  ع ي ين  ب ع ي ن ك  مس ين  و إذا اك  ــــــــــــــــــل ى غم   وح 

 : 2فهو يتقاطع مع قول الفرزدق 

 حىت ترو حـــــــــت ألاًي بعد إيصــــــــــال   فؤ اُد هبا غز الة الش مس ال يصحو ال

 يف الد ار من سرب ابملاء مسي ال    ـــي  كاحلــــــــــــــــًة كأمنا طـــــــــر فت  عينـــ

 فاألبيات تظهر تداخال بني الشاعرين يف املعىن والصياغة. 

 منوذج تطبيقي حول التناص البيين:

ولتأكيد هذا النوع من التناص الذي تقاطع فيه شعراء النقائض يف املعاين والرتاكيب والصور،وقفت 
 :  3'' اليت مطلعها خف القطنياألخطل '' هذا النموذج مطوال،فاخرتت قصيدة. عند

 و أ ز ع ج ُهم  نـ و ى يف ص ر ف ه ا غ يـ رُ  خف  القطنُي فراُحا منك  أ وبكرُوا
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 :1'' اليت مطلعهاقل للدايرورد جرير يف نقيضته ''  

 قًا وماذ ا تنف ُع الذ  ك رُ و قده ج ت  شو ر  سق ى أ ط ال ل ك املط ُر       ُقل  للد  اي  

 اخلوض يف التناص يف النقيضتني ال ضري أن نقف عند هيكلهما نستقرؤه قبل  

بيتا حبسب كتاب نقائض جرير واألخطل)  84بيتا حبسب الديوان،و 85فقصيدة األخطل تستغرق 
خلليفة عبد امللك .مث ينتقل إلی املديح فيمــدح ا17حتــی  1ابلنســيب من البيت  هايستهلأليب متام (

يبــدأ ابلفخر،والفخر عند األخطــل  ذلك. وبعد 50حتی  18بن مروان وقومــه بين أمية من البيت 
 85 -58قوم جرير  لقيســيني وأحالفهم وهجاء بين كليبا. وينهي القصيدة هبجاء 57-51ضئيل 

ويزيد  2أليب متام بيتا حبسب كتاب نقائض جرير واألخطل 60أما عدد أبيات نقيضة جرير فستون 
. 27-17الفخر  ينتقل إىل. مث 16-1يبدأ قصيدته ابلنســيب  3بيتا يف الديوان 66هذا العدد إىل 

مث ميزج بني الفخر واهلجاء فيما بقي من   46 - 28مث ينتقل إىل هجاء األخطل وقومه: من البيت 
يب ويف غرضي الفخر وهو النس اشرتاكها يف املطالعفالقصيداتن كما يالحظ  66 –47أبيات 

 .ح يف قصيدة األخطل وعدمه يف نقيضة جريريواهلجاء،وختتلفان من جهة واحدة وهي وجود املد

تضمنت نقيضة جرير ألفاظا وتراكيب ومعان متعددة من قصيدة األخطل،والسبب يعود إىل اختالف 
ختيار املوضوع والوزن املوقف اإلبداعي بني الشــاعرين،فلما كان األخطل هو البادئ كانت له حرية ا

دم ما بناه األخطل ملَزماهبوالقافية واملعاين.أما جرير فكان مقيدا ابملوضوع الذي فُرض عليه وكان 
املتمعن يف ف.معول اهلدم والرّد عليه قبل أن ختمد جذوة املتلقي املتشوق إىل االستماع إىل ردة الفعل و 

د من الرتاكيب واأللفاظ اليت سبقه إليها نقيضة جرير يظهر له بوضوح إعادة استخدامه للعدي
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الذي يقوم على .1األخطل،و ذلك نوع من أنواع التناص الذي أطلق عليه النقاد التناص الشكلي 
 : 2تضمني النقيضة بيتا أو شطرا أو كلمات من نقيضة اخلصم،ومثله يقول جرير 

 وارُ ظ  الذي ن   ك  ذا ــم  هُ ر  منظ   د  ع  ناً      اي بُـ عُ أو ظُ  م  و  ي الد  ه  ز  يـ   اآلل   ىقالوا نر 

 :3مع الشطر الثاين من البيت التايل لألخطلمن نقيضة جرير يتناص الشطر الثاين 

 وارُ ظ  مـا ن   ــد  ع  بُـ  فـ ُقل ن ا الزوايب م       إىلهُ ل  ظ  حن   ـون  نُ وهم جي    رون  ظُ ن  إذ يـ  

عند األخطل،  عّما كانف الشطر الثاين الذي اقتبسه من األخطل توظيفاً جديداً وخمالفاً جرير وظّ ف
حيث يصف نزوح أحبته،أمااألخطل فاســتخدمه يف -أي يف النسيب  –مقدمتهاســتخدمه يف  فهو

ىنتائج هذه احلرب و احلرب بين کليب وذاقوا مرارهتا جعلــوا ينظرون إل كتويقول بعد أن أهلفهاهلجاء 
، يستثمر ويطمعون فيه قوم األخطل املنتصرين عليهم مقامما تكبدوه من خسائر،و ينظرون إىل 

طمعوا ما أبعد ما  قائالً: ما أبعد ما أملواواألخطل تلك النظرة ، و ذلك الطمع ليسخر من جرير و:
 :4وقال جرير يف موضع آخر.فيه

 رُ د  والص    دُ ر  الو  ع ي  و  الطريقُ  ق  ضا ب  ي ِن   بذ   ربوع  ي  لوال فوارس ُ 

 :5األخطل التايلمن بيت بيت عجز الإذ اقتبس جرير 

 رُ د  والص   ادُ يــر  ا اإل  ـا هب  تعاي   حىت   ـا  ه  ل  جاه   ـرُ أمـ   يم  ـل  ول يـزل بس  

قومه فيهب، يفتخر ألن جريرا اســتخدم الشــطر املقتبس ذلكاختالفا يف توظيف الشــطر الثاين و  نالحظ
به القيسيني يهجو األخطل  يف حني وجدانيعلمون الناسســبل اإلقبال واإلدابر.و  الذيــن يدبرون األمور
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مهب حبماقته وجهله حىت أوقعهم يف بلية ال خالص سليمًا  قادهو الذي .يقول أبنه عمري بن احلبابيعريِّّ
وهذا النوع من الوِّرد واإلصدار. هلم منها .و قد صور األخطل هذه البليمة بعجزهم عن معرفة سبل

االقتباس يف النقائض يســمى بتوجيه املعىن وهو أن الشاعر الثاين يقتبس معاين الشــاعر األول ويفسرها 
و تلك ميزة تنماز هبا نقائض جرير و األخطل،و   .1وجهة يراها لصاحله وتؤيد موقفه ىلويوجهها إ

 :2قال جريرت املعاين أكثر تداوال. و نقائضه و الفرزدق ألهنا عممرت طويال،فأضح

 ظرُ ت  نـ  شي وتُـ ي اليت خُت  اه  و  إحدي الد  ه  ب  اف  ــ  ط  أ   خنزير   إن األخيطـل  

 :3يقول حنيبرمته من األخطل  عجز البيتوأخذ جرير 

 ظرُ ت  نـ  شي وتُـ ي اليت خُت  اه  و  إحدي الد    تنا  او  د  ابً مـن ع  کال    ـت  اب  وقد أص  

أكل حلم  جُييزونى ر ابدينه.ومبا أن النص هجريرًا جمااًل لتعيري  ،فإن ذلك أعطىاألخطل نصرانيــاً  ملا كان
  حيث اجرتم شطرا بشعر األخطل  هشبه جرير األخطل يف هذا البيت خبنزير،واســتعان يف وصف،اخلنزير
مصيبة عظيمة حيذرها إذا كان األخطل يف بيته يفتخر بقومه الذين أنزلوا ببين كالب ف.من شعره کامال

فجرير بفعله -أي هجاء األخطل دون قومه –الناس،فإن جريرا استغل الشطر للهجاء الشخصي
 .أكسب البيت حلة جديدة غري تلك اليت ألبسه إايه األخطل سابقا 

قصيدته هاته ُمركمٌز على بين كليب قوم جرير،فقليل ما أن هجاء األخطل يف  إىلوجتــدر اإلشــارة 
ميدح  قصيدة مدحية يبن مروان، فه مدحعبد امللك ألنه نظم هذه القصيدة يفجريرا مباشرة، خياطب 

كوهنم من   –قوم جرير –فراح يهجو القيسيني والكلبيني موقفه اإلبداعي فيه بين أمية إال أنه استغل
 احزبيو  اهجاؤه سياسيحلفاء الزبرييني. فقصيدة األخطل طغى عليها الطابع السياسي وابلتايل جاء 
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ألن مقامه خيتلف عن يف هذه النقيضة فغلب عليه الطابع الشخصي أما هجاء جرير .وليس شخصيا
 :1خطل. إنه يف مقام الرّد .قال األمقام األخطل 

 رُ بـ  ا اخل  م   الغيب   ظهر  لون ب  ائ  هم      والسـ  وحد   اد  الـز   خبيـث   ون  لُـ اآلک  

 :2جرير فرد

 رُ م  اخل   ـمُ اهُ ار  إذا و   ون  لُ از  والن     هم    د  ح  و   اد  الز   يـث  ب  خ   ون  لُ اآلک  

 :3وقال أيضا

 رُ بـ  ما اخل   ب  ي  الغ   ر  ه  ظ  ب   ون  لُ ائ  وا     والس  إن ظعنُ  اء  ي  م  الع   ىـل  ع   ون  نُ اع  الظ  

بيت األخطل كله، إال أنه َشطََرُه فأخرج منه بيتان حيث وّظف صدره مع معىن ،و  جرير استغل 
القلب وهو '' أن  ابالجرتار أو  وهذا النوع من التضمني يف النقائض يســمىعجزه مع معىن آخر، 

يقول الشاعر األوهلاجيا فريد عليه الثاين قالبا معانيه ذاهتا مّدعيا أهنا من صفات األول أو 
قد جاء ليت اســتخدمها األخطل يف قصيدته، و كما حيتفل رّد جرير حبشد كبري من املفردات ا4''.رهطه
بعض األحيان صدفة وغري مقصود ولکن يف کثري من األحيان واع ومقصود وليس يف االســتخدام  هذا

رّده  اســتخدمها جرير يف بعضا من الكلمات اليتو هنا نذكر على سبيل املثال .اعتباطيا أو صدفة
 ينشد األخطلمتعمدا . فمثال صدفة وليس جاء وجندها يف شــعر األخطل أيضا،لکن اســتخدامها 

 :5قائال 

 رُ م  زُ  ـب  ک  و  ک     نيب  ـم جب   نهُ  وم  يف  ـر  ط   م    أتبعهُ  ـوم  داً ي  ج  وو   م  إليه   شـوقاً 
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 :1جرير ردو ي

 رُ ومــا تنفع الذک   وقاً ــ  ش   ت  ج  ه  قد  املطرُ  ك  اللـط  قي أ  ـ  ر س  اي  للد   قل  

 :2األخطل أنشدو 

 ورُ ـ  صُّ ال3ا ه  تـ  م  غ  ا اب  إذ   ور  دُ  اخلُ ويف    ه ابُـ اك  ن  م  ا ن  تـ  ل  و  فـ   حثُـوا املطـي  

 :4وقال جرير 

 رُ ص  ا الق  ه  ع  ج  ر   يق  ل  يـ   بُ اک  ن  امل   يثُ ح  ا   ه  ج  ر  ض   ف  ر  الص    ل  ي  ح  الکُ  کأن  بزل   

 :5األخطلقال و 

 رُ بـ  أو غُ  انُ يب  ـ  لُّ هبــا ش  ُت ُ  اضً أر    ه  ت  ب  ض  ي لغ  اد  من الــو   ن  ط  ب  ه   حىت  

 :6هذا جرير يقولف

 وارب ُ ا قُ ذ  م إ  اتهُ و  ـظ م  ُـ فُ ل  تـ   ضُ ر  واأل    ه  ُـ مُ أل   وأ   ـاء  ي  ح  ر أ  ُـّ ش   م  هُـ اؤُ ي  ح  أ  

 :7قائالاألخطل  و أنشد

 وارُ د  ا ق  ذ  الماً إ  أح  ــاس  الن  مُ ظ  ع  وأ      م     ِلُ  اد  ق  ــتـ  س   يُ حيت   ة  او  ـد  العـ  ُس ِش   

 :8مث قال جرير
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 رُــ ش  ـه ب  ـ  ق  ل  ن خ  ـا مـ  ن  ر  اخ  ف  يُـ  ال   ن  وا      أ  مُ ل  ع   د  ق  اس لن  ان  أ  هللا ا ن  ي ع  ض  ر  نـ  

فأغلب الكلمات اليت ترددت بني الشاعرين يف هذه األبيات السابقة تكررت  عن غري قصد، فهي 
اليت جرير و نقيضة اليت تضمنتهــا  ملفرداتوأمــا ا. فيه الشعراء، وما تدعو إليه املعاين من ابب ما يشرتك

كثرية،امتصها جرير من قصيدة   فهي عن قصد وعمدتضمينها استخدمها األخطل قبل، واليت جاء 
 :1األخطل وأعاد توظيفها يف رده عليه،مع تغري التوظيف والداللة ومن ذلك قول األخطل

 رُ ــــــــــف  ظ  الِل ُ ا ن  ه  ــــــــــــــــي  ل  فـ  هللا ا ــرهُ ف  ظ  أ   هُـ لُ ــــــــــــواف  ــا ن  عدين  التُ  إيل امــرئ  

 :2جريريرد 

 رُ ف  الظ   ــه  ات  د  ِن    من د  إذا ش   ث  ي  ل       هک  ار  د  ي ت  د  ه  ـذي بـ  ــل ب  ذي  اِلُ  إن  

 :3األخطلقال 

 وارُ س  من ي  م  حل    ب  ي  وا بغ  اطُ حيت أش    هم  رُ ومک   م  ــيه  واش   بك  ول يــزل 

 :4جريررد 

 سرواإذا ي  مُ و  الق   س  ئ  وب   ورُ زُ اجل   م     بئس  ــرهُ ميس   ير  ز  ن  علي اخل   رعني  ق  واملُ 

 :5األخطلقال 

 د رُ ـــــــوال ك  ـا ــــــــيه   من ة  ف  ال  ــــــــف   ت  ُت      ة  ــــــــــل  ل   م جُم  ــــــــــاکُ م  ع  ة نُـ ــــــــــــــي  م   أُ ين  بـ  
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 :1جريررد 

 رُ کد  ا  ه  و  ف  ص   الــط  ل ُُي   ة  م  و  ح   ن  ـ  م   ةً ع  ر  تـ  مُ  د  ج  امل   اض  ي  ا ح  ن  يـ  بـ  تـ  اج   نُ حن   

 :2األخطلقال 

 وارُ ص  ن  م وا وهُ هم آو   م  و  قـ   اء  ن  بـ  أ         مُ ـــــــــــــُـــ کدون   ــتُ ل  ض  ان   ق د ة  ي   أم  ين  بـ  

 :3جريررد 

 وارُ ص  مــن ن  ار  ص  ن  ابأل   ز  ــز  ع  هللا و    مُ هُ کم  ار حُ ص  ن  ـة واأل  ـ  ْي   ز  وا خُ ط  ع  أ  

 :4األخطلقال 

 واعرُ ــ  ش   ام   اء  ي  م  يف ع  و  ـب  ي  بغ   م  هُ و         مُ هُ ر  أم   ــاسُ ي الن  ض  ق  ويـ   ــون  فُ ل   خُم  

 :5جريررد 

 رُ بـ  ب ما اخل  ي  الغ   ر  ظه  ب   ون  لُ ــائ  والس    وا     نُ إن ظع   اء  ي  م  ــي الع  ل  ع  ونـ  نُ اع  الظ  

 :6األخطلقال 

 ـکرُ والسُّ  اءُ ز  يهــم املُ ف  ى ـر  إذا ج          مُ هُ بُـ ر  شُ  بُ ر  الش   وبئس   اةُ ح  الصُّ  س  ئ  ب  
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 :1جريررد 

 وارُ س  ي  ا إذ   مُ و  الق   وبئس ورُ زُ اجل   س  ئ  م      ب  هُ ــر  س  ي  م  ير ز  ن  ني علي اخل  ع  ر  ق  واملُ 

 :2األخطلقال 

 رُ ـــــــــــــــض  ـا مُ هب    ت  ب  سُـ ـة  ــــــش  اح  ف   لُّ وکُ        ـة  ي  ز  ـــــــــــــخُم   لُّ م کُ ـ  هُ يـ  إل   ــت  ب  ان  أ   م  و  قـ  

 :3جريررد 

 رُ ـــــــــــض  مُ  ــهُ ون  دُ  واد   ـن  ط  ـوا ب  عُ ل يقط           م  کُ ت  ير  ز  يف ج   ـظ  ي  ن الغ  وا مـ  موتُـ 

 :4األخطلقال 

 رُ ج  ه   م  ســوءاِت    ت  ث  د  أو حُ  ان  ــر  ِن           ت  قد بلغ   ون  اجُ د  ه   ارات  ي  الع   ىعل

 :5جريررد 

 رُ ـــــــــــــــــيـ  غ   ــمُ کُ ال  ت  ري يف قـ  ُـ ـ  غ  يُـ  ال   ذ  إ         م  کُ ات  ء  و  س   ض  ع  ي بـ  ف  خ  يُ تم فـ  ک   س  هال  

 :6األخطلقال 

 رُ ــــــــــــــــــــش  ــم ب  ِن  أ   إال   ــة  ـــــــــــي  ص  وال عُ        مُ هُ ونُـ يُ عُ  ت  ر  ض  ا اخ  إذ   اب  ب  الض    وال
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 :1جريررد 

ر ان  من خ لق ه  بش رُ    نـ ر ضى  ع ن  هللا أ ن  الن اس  قد علمُوا   أ ن  لن  يـُف اخ 

 :2األخطلقال 

 وارُ ــــــــــف  مــا ک  د  ع  اراً بـ  ه  ج  ي عوك  افب    صـاً ق  ر  ـوا لُ بـ  قـ  أ  ،حىت  وقيـس عيالن 

 :3جريررد 

 ؟وارُ ف  ک    أن  هللا ا ــول  سُ ر   ريُ ض  ي   ـل  وه    واثُ ک  ت  انـ  ف   ق   احل   ين  بد   ولُ سُ اء الر  ج  

 :4األخطلقال 

 رُ ثـ  أ   ه  وم  شُ ي  يف خ   ـيف  ـ  لس  ول  .ي أضح    د  وق   ،اب  ب  ابن احلُ  رأس   ك  ــون  فُ ر  ع  يُـ 

 :5جريررد 

ــ  ثوال أ   ـني   ا ع  هـ  د  ع  بـ   ب  ل  غ  ـن تـ  م    داً ـــــــب  ي أ  ـر  ا لن ت  ن  ل  قُـ  ـعُ ائ  ق  و   کانـت    رُ ــــــــــــــــ

التقاطع الذي مت بني قصيدة األخطل والرّد الذي جاء به جرير،  يف األبيات السابقة يتجلى
هي األلفاظ واملفردات اليت استغلها جرير وأعاد توظيفها،فأحياان يُبقى  -كما نالحظ -فكثرية 

اللفظة على داللتها وغايتها إن كانت هجاءا أو فخرا، وأحياان يغري من غايتها وداللتها  فيخرج 
" الظفــرفمثال اســتخدم األخطل کلمة "األخطل مفتخرا فريدها عليه هجاءا . اللفظة اليت استعملها 

بفوارسهم، يفتخر فيه جريرا اســتخدمها يف البيت  ،إال أناخلليفة األموي ادح بــهمييف قافية البيت 
'استعملها األخطل للتقليل من شأن عدوه، يستعملها جرير لرفع من مكانة قومه، األنصار'لفظة ''و 
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''ولفظة ' جاء هبا األخطل ليخرج جريرا وقومه من الدائرة اآلدمية، يف حني استعملها جرير 'ب ش ر 
ليؤكد خلصمه أنه وقومه ليسوا بشرا فحسب، بل إهنم  من خري خلق هللا. ويستعمل األخطل كلمة 

ر إىل ليظهر أن انتساب جرير وقومه هلذه القبيلة جّر عليها البالء، فيعمد جري –القبيلة –مضر
وقومه ال يستطيعون قطع واد  دونه مضر .  -أي األخطل –استخدام نفس الكلمة ليؤكد لغرميه أنه

عموما جند أن جريرا ميتص من نص األخطل تعابري ومفردات فريّدها عليه فخرا أو هجاء،وابلتايل 
بيتا أو عبارة  القارئ حينما يقرأفواضحة يف قصيدة جرير کما الحظنا، ميكن القول أن تقنية التناص 

ذلك لتضمني جرير لكثري من الفور قصيدة األخطل، و  ىذهنه عل إىلمن قصيدة جرير يتبادر 
املفردات واملعاين اليت امتصها من نص األخطل،فهو كما الحظنا يستحضر أشطرا كاملة،وعبارات 

ن ودالالت متعددة من قصيدة األخطل فيضمنها نقيضته إال أنه يكسب تلك األلفاظ والتعابري معا
 خمتلفة مغايرة.

 املوروث الديين : التناص مع  -ت

النقائض الشعرية نصوصا دينية كثرية متنوعة اندجمت وتداخلت معها يف سياقات  محلت
خمتلفة وأخرجت يف ُحلل وصور مجيلة، أثرت الفكرة املطروحة والغرض املطروق،وزادت يف عمق 

لقد استحضر شعراء النقائض آايت قرآنية فالرؤية، وأسهمت يف تشكيل البناء الفين للنقيضة الشعرية.
دينية سامهت يف تعميق وإثراء الرؤية الفكرية بشكل ينسجم مع النص. فمنذ نزول  اً طبوأحاديث وخ

 ةمسامهتآايته و معانيه القرآن على سيد اخللق حممد رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( إىل يومنا مازال
صبح مادة يف بعث احلركة الفكرية واللغوية والشعرية، إنه ركن ركني يف ثقافة العرب واملسلمني إذ أ

 للدرس اللغوي والثقايف واألديب والعلمي والديين و.. 

إىل تضمني نقائضه قرآان وذلك لقناعته بقوة األثر الذي يرتكه هذا التوظيف و لقد عمد جرير  
بل جاء ،عبثا عنده ،ول يكن استخدام املوروث الديين يف شعر النقائض -املتلقي –يف نفس اآلخر

ولقد أكسب النص القرآين شعر يت يقدمها من خالل نصوصه الشعرية.منسجما مع رؤى الشاعر ال
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جرير عموما،ونقائضه على وجه اخلصوص رونقا ومجاال فنيا عن طريق التناص،وتقاطع النص احلاضر 
ابلنص القرآين الغائب،حيث تزاوجت  نصوص جرير الشعرية مع النصوص القرآنية يف تركيب واحد ما 

تميز يظهر مدى انصهار ثقافة اإلسالم يف فكر الشاعر واملتلقي على ساهم يف إنتاج أدب جديد م
 1يقول : حد سواء، ألن جريرا ل يوظف النص القرآين إال بعد أن علم أثره على املتلقي. 

يم     حسبت  الن اس كلهم  غ ضااب    إذا غضبت عليك بنو ُت 

 اابــــــــــعظ ُمُه قبببطن  مىًن وأ  الً ــــــــــأ لسنا أكثر الثـ ق لني   ر ج   

ن﴿: فالشاعر استغل قوله تعاىل  هال) الثقالن ( فحمم لفظةاستخدم فهو  2﴾س ن فرُغ لكُم أ يُـّه ا الثـ ق ال 
قوايء ال أمبعىن جديد،أشار به إىل أن قومه فخرج علينا كنائية فخرية صورة   اوألبسه ،املعىن القرآين

عليهم.ومن صور اهلجاء اليت وقف عندها جرير،وأظهرها حبلة يستطيع أحد من اجلن واإلنس القضاء 
 : 3مجيلة اختار هلا معان قرآنية توضحها وتزيدها جالء لدى املتلقي قوله

  ِتي  ُجُهم وُتتدُح الوطااب وبئس القرُض قرُضك عند قيس   

م ن ذ ا ﴿أحاط الرتكيب يف هذا البيت مبتعلقات حولت املعىن إىل ضد اآلايت الكرمية: فالشاعر 
ع افًا كثريةً  يصف خصمه ويصور قرضه  ،فهو4﴾الذي يُقر ُض هللا ق رًضا حسًنا فـ ُيض اع ُفُه لُه أض 

ىت ابلقرض السيئ،وليشدد على هذا املعىن قابل قرض الفرزدق بقرض هللا يف اآلية الكرمية وذلك ح
ة اليت ُجبل عليها  يبني مدى وقاحة الفعل الصادر عن خصمه،فأراد أن يثبت أنه خيالف الطبيعة اخلريِّّ

 5:يرد على الفرزدق البشر.ومن الصور اجلميلة اليت كان للقرآن اثر يف تكوينها قول جرير

م ه     د ع اُهم ف ض لُّوا ع اكف ني  على ع جل   ض ل لت  ض الل  السامر ي   وقـ و 
                                                           

 64الديوان ص  -1
 31سورة الرمحان اآلية  -2
 63الديوان ص  -3
 245سورة البقرة آية  -4
 372الديوان ص -5



 الفصل الرابع                                                                                     التناص يف نقائض جرير 

230 

 

قال  فإن  قد فتن ا قوم ك  من  بـ ع دك  وأ ض ل هُم  ﴿فاآلية واضحة اإلشارة يف بيت جرير قوله تعاىل: 
و يف ذلك تلميح ذكي من الشاعر إىل قصة السامري الذي أضّل قوم موسى،مستغال ،1﴾الس امرُي 

ترك موسى لقومه وذهابه حملادثة هللا وإحضار األلواح، فعمد جرير إىل ذلك اخلبث وتلك الضاللة 
لصور اليت تنم عن ذكاء الشاعر وسعة افأسقطهما على خصمه مشبها إايه ابلسامري وهي من 

 2ره.يقول يف موطن آخر موجها سهمه للفرزدق:اختيامداركه وحسن 

 و ار  ـــــــــــــم  بد ار ب  ــــن  أ ح ل هُ ــــــقي ُهم  يت الو ُمون  وقد  أ ابح  حرْيُ 

أ ل   تر  إىل الذين  بد لوا نعمة  هللا كفًرا وأ ح لُّوا  ﴿تتضح العالقة التناصية بني عجز البيت وقوله تعاىل 
م ُهم  دار  البـ و ار ،فجرير رسم الصورة ذاهتا كما رمسها القرآن الكرمي بفارق اإلفراد يف بيت الشعر 3﴾قـ و 

ابلضمري الغائب العائد على الفرزدق، واجلمع يف قوله تعاىل )أحلوا( فجرير ل جيد أعظم قدرة على 
 –ري وأبلغ أثر يف النفوس من كالم هللا تعاىل فاستعاره لذلك.واستغل جرير التعامل السليب جملاشع التعب

ذلك يف نصه الشعري ومنه  بن  الزبري بن العوام، فوّظف مع حادثة مقتل عبد هللا -قوم الفرزدق 
 4قوله:

ل  بع د الزُّبـ ري   ك ح ائ ض    وا ُحل ل  املُُلوك  ف إ ن ُكمال تـ ذ ُكرُ    ل  تـُغ س 

غدرهم هم وذلك بسبب تالزم يرى جرير أن القذارة و النجاسة قدر جماشع آل الفرزدق 
كحال احلائض اليت تنتفي عنها النجاسة ابنقطاع الدم واالغتسال،إال أن فحاهلم  ،–كما يدعي  –ابلزبري

هلم بسبب صنيعهم ذلك،فهم كذلك  ة مالزمةمس ذلك لن يتحقق آلل الفرزدق الذين أصبح اخلبث
أ ُلون ك   ﴿مهما ما حاولوه من أجل تبييض وجوههم. فجرير بوصفه هذا حييلنا على قوله تعاىل: وي س 

عن امل حيض  قل  هو  أ ذ ى فاعتزلوا الن  س اء يف احمليض  وال تـ ق ر بُوُهن  حىت  ي ط ُهر ن  ف إ ذ ا ت ط ه ر ن  
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امتلك مهارة فنية  فالشاعر1﴾م  هللا إ ن  هللا حيُ بُّ التوابني وحُيبُّ املت ط هرين  فأتوهن من حيُث أ م ر كُ 
ثقافية واسعة  تمسحت له ابالستفادة من النص القرآين وتوظيفه واإلحالة إليه، مما أكسبنا فضاءا

نصا  جعلتنا ننتقل من لوحة فنية إىل أخرى مجعت بني القرآن والشعر، وهذا يربز أن التناص يشكل
جديدا لكن بعد أن يعيد صياغته وإنتاجه بعد متثيل وحتويل نصوص متعددة يف نص جامع  حيتوى 

 زايدة يف املعىن . 

و التناص نوع من التأويل، يتحرك فيه املتلقي بنوع من التلقائية، وذلك إبرجاعه النص إىل  
ونة من ثقافة الشاعر، فمن بعض العناصر اليت كان قد شكملها بغية الوصول إىل فك شفراته املتك

خالل التناص تتحول تلك الثقافة اللغوية إىل رموز يسعى املتلقي إىل تفسريها من أجل الوصول إىل 
حقيقة الشعر . فجرير حني أراد أن جيعل من تكذيب األخطل وقومه للرسل واملالئكة حجة تنقص 

م ن  كان  عدو ًا هلل  ومالئ ك ت ه  وُرُسل ه  وجربيل  وميك ال  ف إن  هللا   عدو  ﴿:2منهم، ارتكز على قوله تعاىل
 : 3فخرج إلينا هبذا القول  ﴾للكافرين 

 و جبربيل  وكذ بوا ميك اال عبُدوا الص ليب  وكذ بُوا بُح م د    

حمورا البنية القرآنية مبا لقد استغل جرير نصرانية األخطل، فراح يستنري بقبس الذكر احلكيم  ممتصا و 
 : 4يتقاطع ورؤيَته وموقفه الشعوري مثل قوله 

 و كت بن ا ِب  ُكف  ن ا األْي  ان    يُعطى كتاب حسابه ب شماله   

فأ م ا من  اويت    ﴿:5:فلقد شكملت اآلية القرآنية مرتكزا يف إبداع هذا البيت الشعري وهي قوله تعاىل
س اب يه )19هاُؤُم اق رُؤوا كتاب يه ) كتاب ُه ب ي م ينه  فيُقولُ  ( فهو  يف ع يش ة  20( إين  ظ ن نُت أ ين  ُمالق  ح 
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م  23( ُقطُوفـُه ا د اني ة  )22( يف ج ن ة  عال ية  )21راضي ة  ) ُتم  يف األ اي  ل ف  ن يًئا ب ا أ س  ر بُوا ه  ( ُكُلوا واش 
م  24اخل ال ي ة  ) س اب ي ه 25ال ه  فيقوُل اي  ليتين  ل  ُأوت  ك ت اب ي ه )( وأم ا من  اويت   كت اب ُه بش  ( ول أد ر  ما ح 

ي ة )26) تـ ه ا ك انت  الق اض  ونالحظ مثل هذا االرتكاز حني يهجم على األخطل ،و  .﴾ (27( اي ل يـ 
 : 1يُظهر بعضا من صفات و سلوك  النصارى وخاصة أكلهم اخلنزير يقول يف وصف والدة األخطل 

 قد اخض ر  من أ كل  اخل ن انيص  انهبا  ــــــــــــخ ُر عبد  أُمُُّه تغلبـــي ــــــــــــــة  أ يـ ف   

 على أ ن لف  خنزير  يشدُّ ن ق ابُـــــــــــــــــــهــ ا   2غليظ ُة جاد  املن خ رين   مصن ة   

 : 3ويتجلى التقاطع بني نقائض جرير و النص القرآين كذلك يف هجائه األخطل يقول 

 عليك  وم ا تلق ى من  الذُّل   أ بـ ر ُح   لن ا يف  كل   عام  جزي ة  تت ق ي هب ا      

 : 4و قوله 

ن ا   بـ يـ  تـ  ع ى التـ غ ليب إذا اج  ال     و يس    جبزية  وينتظ ُر اِلـ ـــــــــــــــال 

فالشاعر يستمر يف قدح نصارى تغلب ويذكِّر األخطل وقومه بدفع اجلزية وهم هلا صاغرون، مما جعل 
كما يرتقب املسلم هالل رمضان.وهذه الصفات   ،دفع اجلزيةتظرون ويرتقبون اهلالل  لنصارى تغلب ين

ق ات ُلوا ال ذين  ال يُوم ُنون  ابهلل  وال  ﴿5السلوكية أدركها جرير من خالل القرآن الكرمي يف مثل قوله تعاىل
ابلي وم  اآلخر  وال  حُي ر  ُمون  م ا ح ر م  هللُا ورُسولُُه  وال ي د يُنون  دين  احل ق   من الذ ين  أوُتوا الك ت اب  حىت 

مه مبهمة وملا كانت وظيفة التناص األساسية  تكمن يف قيا.﴾يُعطُوا اجل زي ة  عن  يد  و ُهم  صاغ ُرون  
سياقية يثري من خالهلا النص ومينحه عمقا، ويشحنه بطاقة رمزية ال حدود هلا فإن جريرا يستغل هذه 

                                                           
 50الديوان ص  -1
 مصنة : نتنة كريهة الرائحة  - 2
 87الديوان ص  - 3
 330الديوان ص  -4
 29التوبة آية  - 5



 الفصل الرابع                                                                                     التناص يف نقائض جرير 

233 

 

الطاقة فال يرتك فرصة خياصم فيها األخطل يف الدين إال استفاد منها،وأحسن استغالهلا ولو كانت يف 
 : 1املوت واجلنائز كقوله 

ُّ جنازُة الش ي ط ان    ا ت غش ى امل الئ ك ُة الكراُم و ف اتـ ن      و الت غليب 

األخطل  رأس هبا الديين فجعل منه عصًا غليظة يقرع فجرير استغل موروثه الثقايف 
وقومه،فهاهو ينتقص منه حىت يف املوت، والشاعر يعلم أنه ال حول وال قوة لألخطل يف نقض مثل 

الذين تتـ و ف اُهم  امل الئ ك ُة ط ي  بني  يقولون   ﴿2هذه املعاين، ولعل جريرا اتكأ يف صدر بيته على قوله تعاىل
فكل من النص القرآين والشعري يعرب عن احتفاء  ﴾سالم  عليُكُم ادُخُلوا اجلن ة  ب ا كنُتم  تـ ع م ُلون  

ف كي ف  إ ذ ا ت وف تهم  ﴿3املالئكة مبوتى املسلمني، أما عجز البيت فقد استمده جرير من قوله تعاىل 
ويبدو هذا النص صادرا عن وعي الشاعر وقد قصد إليه  ﴾ئ كُة يض ر بون  ُوُجوه م  وأ د ابر ُهم  املال

قصدا. كما يلقِّّح جرير بني النص القرآين وإنتاجه الشعري يف الغزل على منط العذريني ،يقول يف 
 :  4مطلع  رده على الفرزدق

ىل  حمـمــــــــــــــد   ئـ ــــــــــــــــــــــــي ا  ر غبُت إىل ذ ي العر ش  مو  ـــــــــــع  شع ـًبا أ و يـُق رب  ان  م   لي ج 

ي ا   إين   لسُت ما عشت اترًكا  ! أ ذ ا الع رش    ط الب  ُسلي م ى، فاقض  م ا أ نت  ق اض 

 –يستنري جرير بقبس القرآن الكرمي مستخلصا من البنية القرآنية ما يتماهى وشعوره، فيجعله  
جانبا من جوانب تشكيل البناء النصي، كما هو الشأن يف البيت الثاين  الذي شّكلت  -أي القرآن

ق اُلوا ل ن  نُؤثر ك  على م ا ج اء ان  من  البـ ي  ن ات   ﴿:5اآلية القرآنية مرتكزا يف إبداعه وهو قوله تعاىل 
ي ا  والذ ي ف ط ر ان  ف اقض  م ا أ ن ت  ق اض  إمن  ا تقض ي ه ذ ه   نـ  فجرير يضطر إىل أن يستبدل ﴾احل ي اة  الدُّ
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( بدال من ) أنت ( وأن يزيد ) اي( ليظهر لوعته من بون )سليمى (، فضال عن أمهية التناص كنت)
يف الكشف عن نفسية الشاعر املستعدة للفناء إذا ل تكن ابلقرب من احملبوبة . ويالحظ أن جرير 

 لي إىل سياق جديد وهو التمسك والتفاين يف طلب سليمى انزاح ابلنص القرآين عن سياقه األص

بل تعّد ذلك إىل حديث رسول هللا ) صلى ،لكرمي وحده مصدر الصورة يف شعر جريراول يكن القرآن 
 .يقول: الفرزدق ويقلل من شأن قومه وأهلهفه وأحسن توظيفه وهو خياطب هللا عليه وسلم ( حيث وظّ 

يعة  أعور الد جال    إ ن  هو ى الُقنُي  أ ضل ُكم اي ضبُّ   1كضالل  ش 

ظم الفتنة اليت يقوم هبا آل جماشع قوم الفرزدق،و هي فتنة ال تقل عن فتنة املسيح فجرير صور عِّ 
لى كما جاء يف دعاء الرسول الكرمي ) ص.و وي يفنت كثريا من الناس عن دينهم لذي كما رُ االدجال 

ففتنة الفرزدق وأهله ال تقل عن فتنة  2'' ... ومن شر فتنة املسيح الدجال ( ''هللا عليه وسلم
 قوله :  وذ منها املصطفى ) عليه الصالة والسالم ( الدجال اليت تعوم 

 3صرُّوا الُفُلوس  وحجُّوا غري أ بـ ر ار    قوم  إذا ح اوُلوا ح ج اً لبيعت هم  

إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له  العمرةفجرير انتقى من حديث رسول هللا قوله : 
 5من أتى هذا البيت ول يرفث ول يفسق رجع كما ولدته أمه ''و قوله '' 4' جزاء إال اجلنة '
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فالشاعر عاد إىل أحاديث رسول هللا ورسم من خالهلا صورة معاكسة مضادة ملا جاء فيها مربزا مدى 
 : 1ذلك قوله يف األخطل  و من تعنت وقلة تدين خصمه وقومه.

 دان قـ ب ُض أ ر واح  خبيث  مآبـُه ا  ت ه  إذ ا جاء  رُوُح التـ غ ل يبُّ من اس   

إذا خرجت روح املؤمن تلقاها يتجلى التناص يف هذا البيت مع قوله عليه الصالة والسالم: '' 
ملكان يصعداِنا ''فقال محاد : فذكر من طيب رحيها، وذكر املسك، قال ويقول أهل السماء : 
روح طيبة جاءت من قبل األرض صلى هللا عليك وعلى جسد كنت تعمرينه . فينطلق به إىل ربه 

قال محاد  –رجت روحه عز وجل . مث يقول انطلقوا به إىل آخر األجل . قال وإن الكافر إذا خ
ويقول أهل السماء : روح خبيثة جاءت من قبل األرض . قال   -وذكر من نتنها، وذكر لعنا 

. فجرير كما يالحظ استعان ابحلديث ليصور سوء عاقبة  2فيقال : انطلقوا به إىل آخر األجل ''
لكافرين واملشركني واملنافقني مستغال ما قد أعلنه الرسول الكرمي يف مصري أرواح ا –يف نظره  –التغلبيني

 3قوله : –صلى هللا عليه وسلم  –. و من مجيل ما تناص فيه جرير مع حديث رسول هللا 

و اُن تغ لب  ال حلم  وال حسب      و ال مج ال  وال دين  وال خ فُر  نس 

ا وجلماِلا تُنكح املرأة ألربع ملاِلا وحلسبه'' –صلى هللا عليه وسلم  –فالبيت حييلنا إىل قوله  
أي  –فاستغالل جرير هلذا احلديث يدل على أنه 4'ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك '

 –قد مأل  فكره وذهنه، فهو يوظف احلديث توظيفا مجيال فهو استعان بقول رسول هللا  –احلديث 
لالحتكام إليه و إبراز أن نساء تغلب ال ميلكن و ال يتصفن بتلك الصفات  –صلى هللا عليه وسلم 
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اليت وردت يف حديث املصطفى) عليه الصالة و السالم ( ، و كأن جريرا يريد هبذا االقتباس إبراز أن 
 :1املرأة التغلبية ال تصلح ألن تكون ربة بيت.ويؤكد ذلك يف  قوله التايل

اال    ت ط أ ه ا التـ غ ل ب ي ة  الأبع ل     ي ا أ ص ب ت  وال مج   فال ُدنـ 

فالبيتان كما نالحظ يشرتكان واحلديث يف عرض األغراض اليت يسعى الرجل وراءها للزواج.و يقول  
 : 2يف هجائه للتيم كذلك 

 إذ  ليس  يف التـ ي م  ُتجيل  وال ُغر ُر  ءت  ف وارُسن ا غرًّا حمج لًة ج ا 

إن أميت أيتون يوم القيامة ُغر اً ر مع قوله عليه الصالة والسالم '' فالبيت يتقاطع فيه جري 
، يستثمر جرير هذا  3حمج لني من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غر ته فليفعل ''

غنموه ، و هم يف ذلك مثل احلديث إلبراز أن قومه لكثرة حروهبم يعودون دائما فرحني مستبشرين مبا 
 قيامة غرا حمجال من كثرة الوضوء . و تلك صفات تنتفي عن التيم و قومه .يت يوم الاملؤمن أي

 يف نقائض جرير :املوروث التارُيي واالجتماعي التناص  -ث

انتقى شعراء النقائض أحداث اترخيية ووظفوها يف أشعارهم إما هجاء وتذكريا للخصم هبا وما  
وما حققه أقوامهم من انتصارات، فبدت نتج عنها من خزي وذل وعار ،و إما افتخارا هبذا املاضي 

 تلك األحداث مناسبة ومنسجمة وجاءت يف السياق الذي يرصده الشاعر .

وصور ها يف أشكالو ورمس،األحداث التارخيية  واألخطل وغريهم  جرير والفرزدق فو لقد وظ 
حداث سم مكان اترخيي من املاضي، أو استحضار ألمتنوعة منها ما كان عبارة عن استحضار ال

ن '' الشاعر يف تناصه ال يعنيه تسجيل أ، ومعلوم عراءوأشخاص اترخيية تركت بصماهتا يف ذاكرة الش
 عن ذاته وواقعه هبذا التاريخ . وهلذا فكّل وإمنا يعنيه يف املقام األول أن يعربِّّ  ،اتريخ قدمي إلحيائه
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. فلقد اسهمت األايم 1املعاش ''شخصية اترخيية أو حدث اترخيي عابر  له مقابله يف الواقع الرّاهن 
إذ بلغ جمموع ما ذكره أبو واألخطل والبعيث وغريهم،  إسهاما كبريا يف تشكيل نقائض جرير والفرزدق

وثالثني يوما رئيسيا توارد ذكرها على ألسنة اجلميع،  عبيدة أثناء شرحه لنقائض جرير والفرزدق مثانية  
فضال عن بعض املنازعات الصغرية اليت تكاد تكون فردية وهذا   2وعمل على ترتيبها ترتيبا هجائيا 

 حول اآلابر واملراعي وغريها .                                      

احلدث التارخيي، مع   -خاصة  –وجرير ،و تتداخل التجربة الشعرية لشعراء النقائض عموما  
وحاول  ،ا واضحا يف الذاكرة العربيةاألحداث التارخيية وشخصياهتا اليت تركت أثر فالشاعر استحضر 

توظيفها يف رسم الصورة إما افتخار واعتزازا ابحلدث أو الشخص التارخيي وإما تقليال واستهانة وهتكما 
مادة ولوان جرير ول يف هذا البحث الوقوف على بعض األحداث التارخيية اليت جعل منها ا.و أح

 . معانيه وصوره وأسلوبه شكل به 

 املوروث التارُيي يف نقائض جرير :  -

مع خصومه، عمد جرير إىل التاريخ واستحضر منه مواقف وأحداث قام إبيرادها يف نقائضه  
ولقد كانت إىل حد ما اقتباسات كاملة تربز الظاهرة التارخيية إبطارها احلقيقي حماطة ببعض 

ورة حبسب الواقع الذي يعيشه . فلقد الصاملعىن و  اإلضافات اليت ارأتى الشاعر ان يزيدها حىت يكيف
''أصبح التاريخ عند جرير منطقة صاحلة للزراعة والصياغة الشعرية، وذلك على صور كأن يستحضر 
الشاعر احلدث التارخيي، أو الشخصية التارخيية مباشرة يف هناية املوقف حيث ال يتداخل املوقف 

ن يستحضر احلدث التارخيي احلاضر اتليا للموقف التارخيي احلاضر مع املوقف  التارخيي الغائب، أو أ
التارخيي الغائب، أو أن يكون كال احلدثني خمتلطني اختالطا  ال ميكن فصل الواحد منها عن اآلخر، 

                                                           
 252التناص : نبيل علي حسنني ص  -1
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و لقد تلونت الصورة الفنية .1أو إفراد احلادث القدمي ابحلديث إليصال بعد اترخيي حاضر مقصود ''
أخذت أشكاال وألواان خمتلفة .يقول مفتخرا بقوة قومه ومقلال من يف شعر جرير وتناصت مع التاريخ و 

 :2تعايل الفرزدق وقومه 

م  دعا ي زي  3ًراــــــــــفوارسي الذين لقوا حب  ي   4دُ ـــــــو ذ اُدوا اخل ي ل  يـ و 

ُتم    و تـُن ا احلدي بذي ِن  ب    ترد ي ن  امل ح ام ل   قد ع ل م   دُ ــــــوك س 

ت فخ  الو ر ي  عا ـــــــــــــــللفراش  جماش  فقر ب    دُ ـــــــــــــــــــإ ذا م ا ف اش  وانـ 

 و ال ذادوا اخل م يس  كم ا نُذودُ   فما م نـ ُعوا الثُـُّغور كما منـ ع ن ا 

فذّكر خصمه هبذا ،5( ) ذي ِنبرسم لقومه صورة اختار هلا حداث اترخييا هو يوم  فهو قد 
وه نُ مم أليعرض قوة قومه حيث أهنم محوا يف ذلك اليوم يزيد بن عمرو بن الصعق و  اليوم وما حدث فيه

فالشاعر  .6على نفسه، كما أهنم قد واجهوا بكل ما ميلكون من قوة حبريا وقضوا عليه وقتلوه شر قتلة 
 ر به خصمه أبنه من قوم اقوايء ال يستطيع أحد املساسانتزع قوة قومه من حدث اترخيي افتخر وذكّ 

يتوعدون وال يفعلون . وقد  ش  يْ ، يف املقابل قلل من شأن جماشع قوم الفرزدق فبني أهنم قوم فَـ هبم
أخرج  ذلك يف إطار مجيل بدا  كأنه حتفة فنية مطعمة أبلوان من الومضات اليت تزيل امللل واخلمول 

جرير  تشكيل ألوان صورته وحتديد ضالهلا، ووضع إطارها  يعيدنفس طريقة الرسم بعن القارئ .و 
وأسرت مجاعة من  –قوم جرير  –فيه ربيعة  انتصرتو هو يوم .7على حدثني اترخييني مها يوم الوقيط 
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قوم  –و هو يوم لبين يربوع 1رؤساء متيم منهم ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة . ويوم  الغبيط 
 : 2فقال يف ذلك جرير  خماطبا الفرزدق   -لفرزدق قوم ا –دون جماشع  -جرير

 ال  ـــــــــــــــــح  ر  األ   ة  ل  ـــــــــــــقب   يط  ب  الغ   يوم   ا ن  يط كيوم  ق  لو  اب   ك  م  و  يـ  تـ  بـ  س  أح   

 :  3و يقول 

ر  و ال نـ ق ال ن  ا و ال  شهد ت  يوم  الغبيط  جماشع      خليل  من قل يت ُيس 

و من األايم التارخيية اإلسالمية اليت احتلت مساحة كبرية من اجلهد الفين جلرير يف شعره،  
حادثة مقتل الزبري بن العوام  ،فلقد كررها أكثر من مخسة وأربعني مرة ويف كل مرة حياول أن يفتح 

 4آفاق متابعة أوسع تفصيال، يساعده يف ذلك خيال خصب ورغبة يف تصديق ما يقرره خياله 

 :  5يقول جميبا الفرزدق

و افُــــــــه   ر  فأ يُّ جار  ضي ـــــــــــــــــــــُعوا   جُم اشع  قصب  ه و ت  أ ج   غرُّوا الزُّبيـ 

 و أدى السباع  لكل جنب  مصرُع   إن  الر زي ة من ت ض م ن  قبـــــــــــــــــــُرُه  

ـــــــــــــــــــعُ   ملا أ ت ى خرُب الزبري  تـ و اض ع ــــــت     سوُر املدينة  واجل ب اُل ُخش 

ــــــــعُ   و بكى الزبرُي بناتُُه يف م أ تــــــــــم    م   مـــــــــــــــاذ ا بكــــــــــــاُء من ال يس 

 غدر احلُت اُت ول ني    واأل ق ــــــــــــــــــر عُ   قال الن وائ ُح من قريش  إنـ ــــــــــم   

ـــــــعُ   ترك  الزبرُي على مىًن ملُج اشع    م   سوء  الثـ ن اء  إ ذ  تقض ى امل ج 
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 فكلوا مزا ود  جار كم  فت مت عـُــــــــــــــوا قتل األج ار ُب اي فرزدُق جار ُكم   

حبث جرير عن عيب اجتماعي يف الفرزدق ورهطه، وملا أعياه ذلك البحث، إلتفت إىل 
و  قوم الفرزدق، فامتص احلادثة  ه حبادثة مقتل الزبري بن العوام يف مضارب جماشعالتاريخ الذي أمد

زبري وتركه عرضة لسيوف األعداء .ويف نفس وظفها ُنُصوَصُه يعيب هبا خصمه الذي فّرط يف جوار ال
 1يقول:احلادثة 

 فم ا ترجو طُهي ة من الثبات     غ د ر ُُت  الزبري  وُخنتموُه   

املقام للحديث عن كل احلوادث التارخيية اليت استثمرها جرير  يف نقائضه ويف رده و ال يسعين  
على خصومه . إال أن الدارس هلذا الفن ،يكتشف كيفية استثمار جرير للحدث التارخيي وإخضاعه 
 لتجربته الفنية . فهو راح يعيد صياغة التاريخ وفق ما حيتاج إليه، وقد ساعدته يف ذلك براعته الفنية،

اليت جعلته ميتص احلادثة، ويعيدها يف ثوب جديد، وقد حققت له ما يريد وهو إيقاف فخر الفرزدق 
 بنفسه وقومه .

 املوروث االجتماعي يف نقائض جرير :  -

قرينه ويسرتجع  ماضيه وماضيملا كان أدب النقائض أدَب مناظرات، فإننا جند جريرا يعود إىل  
وليكسب ادعاءاته بعضا  .تفوق قومه وغلبتهم فيدعي م قرينه، أايمه على أاي خالهلاذكرايت يسقط 

فها يوظ،فعمل علىتعند األحداث االجتماعية اليت مّر هبا خصمه طوالمن الصدقية، وجدان جريرا يقفم
فجرير قّرب احلادثة من املتلقى  .تساهم يف ثراء النص  ومعان  يستخلص منها صورا راحيف نقائضه و 

يكررها،  ى هذه املعاينتنبعث منه روح الدعابة، ما جعل القارئ يقبل عل ابقالب جذّ وعرضها له يف 
. وأكثر األحداث االجتماعية صبحت مثال يضرب يف مناسبات خاصةأويوظفها يف تعابريه وكأهنا 

  - الفرزدق والد-غالب بن صعصعة  اليت وقف عندها جرير يف نقائضه مع الفرزدق حادثة عقر
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عثن أخت اعرتاض عمرة بن مرة املنقري جلوحادثة ،لنوقه يوم صوأر، وحادثة طرد الفرزدق من املدينة 
 الفرزدق وغريها من احلوادث . 

يوم عاقر والد الفرزدق سحيم بن وثيل الّرايحي وتغّلب عليه، إذ ل يطق سحيم 1ففي حادثة صوأر 
 :  2فعله . يقول جرير

 ب ين  ض وط ر ى هال  الكم ي  املُق نـ ع ا  ف ضل  س عيكمع ق ر  الن  يب  أ  تُعدُّونـ  

 : 3و يقول 

أ ر   ت و ي عقر الك ُزوم بص و   فُ ي  س  و ذو التاج  ُتت الر ية املت   و ال يس 

 :4و يقول 

 من الفخر إال عقر انب  بصوأ ر    و لقد سرين أن ال تعد  جماشع 

 على اِلام ث نـ ي ي  بيضة املتجرب      أ انبك أم قوم  تفيُض سيـُُفهم

 : 5و قال أيضا 

عب  ذا الص فاو ل ت شه  م  ــــــــــــــــــوش د ات  قيس يوم دير اجلماج د اجلون ني  والش 

 دوثة يف املو اسم  ـــــــــــــــو شاعت له أح ب  ــــــأكل فت  قيًسا أن نبا سيُف غال

 ظال  ض ر ب ت  ول ت ض رب بسيف ابن ع  ـــــــــــبسيف أ يب  ر غ و ان  سيُف جماش  
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 ارم  ــــــــد ث  غرُي صـــــــــــــــــيداك وقالوا حُم   ت ــــــــــــضربت  به عند اإلمام فأُرعش

 ت  الغمائم  ـــــــــو ال تضربون  البيض  ُت وأ ر  ـــــــــضر ب ت  به عرقوب  انب بص

،فهو جعل حادثة صوأر معانيه ة وقدراته اخليالية جعلته خيتار إّن دهاء جرير، وحنكته الشعري
يقول   املكثر يقول كانت أربعمائة واملقلُّ  -لب بن صعصعة والد الفرزدق كل نوقه افيها غ عقر)اليت 

ل هلا، يواليت طاملا افتخر هبا الفرزدق وعّدها من مزاايه اليت يعجز قرينه ان يكون له مث 1-كانت مائة 
جريرا نظر إىل احلادثة مبنظار خمالف فهو راح يعرض للفرزدق مقابِّالت لفعال قومه يربوع ن أإال 

احلوادث حادثة عقر النوق ، بتلك فجرير يستغرب من مقابلة  .وحادثة صوأر مصدر فخر الفرزدق
،  و الفتك هبم،من قتلهم ألعدائهم وأسرهم   -قوم جرير  –الكثرية اجلليلة اليت قام هبا الريبوعيون

حادثة صغرية واألصل عنده أن ال تذكر إطالقا ألهنا من   -أي اإلبل  –فعند جرير عقر النيب
احلوادث الطبيعية اليت اعتادت عليها العرب، إال أن غري الطبيعي عند جرير هو صدُّ األعداء وقتلهم 

يذكره حبادثة وجز رقاهبم . فجرير بتصويره هذا  ينفي عن الفرزدق قوًة طاملا اّدعاها، فها هو  
سيفه وارتعاش يديه وعجزه عن  قطع رأس األسري الذي قّدم إليه  عند نـُبـُوُّ اجتماعية أخرى وهي 

 ينشد معتذرا إىل سليمان قائال:  الفرزدق  اليت جعلتو  مللك.ااخلليفة سليمان بن عبد 

ُفه ا غرُي ش   در  أتىـــــــــــــــــإن يُك سيف  خان  أو ق تـ   اهد  بتأخري  نفس  ح 

 د  ـــــــو تقطُع أحياان مناط  القالئ    كذاك سيوُف اِلند  تنبوا ظُباِتا

إال أن اخلليفة  ضحك منه وضحك القوم كذلك فأصبح الفرزدق موطن سخرية إذ قالوا إنه حديث 
يستغل املوقف ويقرن بني نبوِّ سيف الفرزدق حني أراد قطع رأس  اعهد حبمل السيف، ما جعل جرير 

 :  2األسري،  وبني افتخاره بقطع رؤوس اإلبل  يقول

ه د  اجل   عب  ذ ا الص فاو  ل  ت ش  ن ني  و الش    ـم  ر اجل ماجــــــــــــــــــــــ ديو شد ات  قيس    و 
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ـــــــــــم    ب  ــــــــــــُف غ ال  ــــــــــــــــــأ ك ل فت  قيًسا أ ن  نـ ب ا سي ُدوث ة  يف امل و اس   و ش اع ت  ل ُه ُأح 

 ظال ض ر ب ت  ول ت ض رب بسيف ابن  ع  ــــــــــــــــــــــــــــــبسيف أ يب  ر غ و ان  سيُف جماش  

 ارم  ـــــــــــد ث  غرُي ص  ــــــــوا حُم  الُ وق   اك  يد    ت  ــــــــــــــــــــــــــــــــش  ع  ر  أ  م ف  ا  م  اإل   د  ن  ع   به   ت  ب  ر  ض  

ء ر  ــــــــــــــــــــــــــــــــضربت  به  ُعر ُقوب  انب  بص  و ال ت ض ر بُون  البيض  ُتت  الغ مائ م    و 

الذي حنر فيه غالب بن ضرورة من أجل إجراء املقابلة بني يوم صوأر  أرادها جريرهذه األبيات 
، 1و منها يوم دير اجلماجم و يوم اجلَْونـَنْيِّ  ،و أايم الشاعر وقومهوالد الفرزدق عشرات النوقصعصعة 

واقف و من امل.حىت يظهر الفارق ويقنع املتلقي بعلو شأنه وقومه، يف مقابل دنو مكانة الفرزدق وقومه 
وكان حينها واليا  –زيز اليت خّلدها جرير يف نقائضه، حادثة طرد اخلليفة عمر بن عبد الع االجتماعية 
يف أكثر من  ،فذكرهاالفرزدق من املدينة وذلك بعد أن بلغ مسامعه جماهرته ابلعهر   -على املدينة 

موضع يف نقائضه، وأخرجها يف صور ذات دالالت متحركة أراد هبا وسم الفرزدق ابلفاحشة وعدم 
 : 2يف معرض هجائه للتيم األهلية . يقول 

 واب  ــــــــخ ر ع  القناة  مدن س األ ث   دينة  آفالً و لقد خرجت  من امل 

هُ   ي اب     و د ع اك  و ط ب  ابملُر يـ ر ة  عن د   ع ر س  ش د يد ُة ُخضر ة  األ نـ 

 :3و يقول 

 و قام عليك  ابحل ر م  الشُّهودُ    خرجت  من املدينة  غري  عف   

يع ُتك  اليهودُ  ت  ب  الس   م  و  و يـ     ى ار  ــــــص  الن   مُ هُ يد  يوم ع   ك  بُّ ُتُ    ش 

  دُ ـــــــــــفأيُّ عذاب  ب ر ب  ك  تست زي  خصيتك  بعدما جدعتك  قيس  
                                                           

 342ص  1ينظر ديوان النقائض ج - 1
 51الديوان ص  -2
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وهو املكان  -فتخليد جرير هلذه احلادثة وتصوير الفرزدق وهو خارج منفيٌّ من املدينة 
خروجا مذال، مكسور القناة عليه أثواب مدنسة  -قدس، الذي يتعطش إليه كل صادق يف إميانه امل

بل رأى أن هذا الفعل الشنيع الذي قام به الفرزدق هبذا املكان الطاهر ،،ول يكتف جرير بذلكجنسة 
م حرمة ليهود والنصارى ألهنم وحدهم الذين ال يرقُبون يف مقدساهتاقد ألقى به يف أحضان  ،املقدس

و ألهنم كذلك  مشركون موسومون ابلنجاسة  ممنوعون من دخول مقدسات املسلمني قال وال عزّة .
د  احل ر ام  ﴿تعاىل :  ر كون  ِنس  فال  يـ ق ر بُوا امل س ج   فجرير استخلص1﴾اي  أ يُـّه ا ال ذ ين  آم ُنوا إ من  ا املش 

، كما أن 2عل من النص خطااب متعدد القيم ال أحادي القيمة مما أّهله أن جيمن احلادثة،  الصورهذه 
نقشت احلادثة يف خلد املتلقي وحولتها إىل ماض مستمر ال ميوت، فلقد  املعاين والصور    هذه

استطاع الشاعر بفضل هذه الداللة الرمزية اليت أكسبها احلادثة، أن '' حيول قوة الفرزدق الشعرية 
يف املدينة إىل عدم، حتت وطأة هذه الفعلة اليت أصبحت ترددها وسائل  الطاغية وأنصاره وأثرمها

  -يقصد األلسن  – 3اإلعالم ''

على نقائض  حادثة اعرتاض عمران بن مرة املنقري جلعثن أخت الفرزدق يف الطريق و لقد طغت
قائضه . جل نهبذا الفعل الشنيع يف رماها فالفاحشة،  جرير، فراح يكررها مدعيا أن جعثن ارتكبت

إال أنه ،جمرد ادعاء من جرير أراد هبا النيل من عرض خصمه  االجتماعية هاته  فرغم أن احلادثة
د واملغاالة يف تناول األعراض وهتك استغّلها مادامت أن'' املنافسة بني الشاعرين تدفعهما إىل التزيُّ 
 :5.يقول 4القيم، ليفوز كل على صاحبه كلما أوغل يف القذف والشتيمة ''

نـ ه ا   غ مز  الط ب يب  نـ غ ان غ  املع ُذور   غ مز  ابُن مر ة  اي فر ز دُق كيـ 

                                                           
  28التوبة آية  - 1
 57ص  1987/    1ط   –املغرب  –تر شكري املبخوت ورجاء سالمة دار توبقال للنشر الدار البيضاء –الشعرية : تزيفان تدورف  -2
 277حسنني ص التناص نبيل علي  -3
 295ص   2000املرأة يف الشعر األموي : فاطمة اتجور منشورات إحتاد الكتاب العرب سوراي  ط  -4
 295ص  2ديوان النقائض ج - 5
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ملا كان من إدعائه يف امر جعثن الشاعر و قد يضيق املقام إذا أردان أن حنصي الصور اليت تعرض فيها 
هلذه  . والغريب يف تصوير جرير1'' وقد متطى هبا واستطال وأسرف حىت بلغ أقصى غايته يف الفحش''

أو ابألحرى  احلادثة هو ان املتتبع هلا ُيصدم هلول التشخيص والتجسيم يف تعامل الشاعر مع احلادثة
إاثرة املتلقى وجعله يتفاعل مع  استفزاز الفرزدق و ، وكأن جريرا أراد بذلك التصريح هوهذا االدعاء 

 : 2واقع . يقولالنص، وأراد كذلك  أن خيرج الواقعة من جمرد ادعاء، ونقلها إىل حدث 

ع ث ن  واحتبيتم  ن  رك  ابحلُبات  ــــــــــــــــــــأال  تب ا لفخ سيتم  ُعقر ج 

 الةــمن الت رب اك  ليس من الص و قد د ميت  مواقُع ركبتيها

ل ُق اسكتاها ك  تلعُب ابلكرات   تبيت الليل ُتس  أ ب  الَتُّ  كد 

 ُل ع ات  ــــــــــوالل ي  على أم القف ا   و حط  امل نق ريُّ هبا فقر ت

د دائما . فهو يقول أن يربط يف تصويره بني جعثن واحُليَب، كما تعوَ   -جرير –فابن املراغة  
اببنتهم جعثن واحتبوا حبوة الذل والكسل، ال يثأرون لشرفهم وعرضهم،  الفرزدق وأهله تناسوا ماحلّ 

زعومة، حىت م'' فهذا تصوير جمسم للحادثة مث يصور املشهد الفاضح وما نتج عنه من تقرح ركبتيها، 
و حىت ُيصبغ على املشهد صدقية زائفة جيري الكالم على لساهنا 3خييل للناس أهنا وقعت حقا '' 

 :4مستغاثة حني يقول 

ز ي ت  قومك  يف النُّداة    تُنادي غالبا وبين عقال    لقد أ خ 

 تقذف ويُلعبوشبهها بكورة  يأسرف وابلغ يف تصويره الفعل، حيث جعل ركبيت جعثن تدم فالشاعر
يف بلوغ هذه الوقاحة خاصة  قَ فِّّ فإنه اعتمد هلا ما يدل على ذلك ووُ عانيه،. وملا أراد جرير وقاحة ملهبا

                                                           
 339دط( ص  -دت)  –بريوت  - -دار الثقافة  –فن اهلجاء وتطوره عند لعرب : إيليا حاوي  -1
 176  ص : ابو عبيدة معمر بن املثىن 2ديوان النقائض ج -2
 346جرير حياته وشعره نعمان حممد أمني طه ص  -3
 176ص  2ديوان النقائض ج -4
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م ُكثر لدرجة حني بىن الفعل ) ُتْسَلُق ( للمجهول كأنه ال يعرف من ابلضبط فعل هبا الفاحشة فأراده
أمرا مستحيال، وهكذا يبقى   الثأرأنه ال يستطيع إحصاءهم، ولعّله أراد هبذه الكثرة جعل أمر أخذ 

 استنباطوهي  ةو ابلتايل يستمر احلدث ويتوصل احلديث عنه، وتلك ميز ،الفعل من دون عقاب 
مرة يف خلد املتلقي . ة مستع وعرضها يف صور جتعلها الزمــــاحلوادث من املاضي ونقلها إىل الواق

 :1ويقول

ع ث ن  كلكال   ر ا د  ص  ا وأ  يه  ف   ول  أم الغُ  د  ر  و  و أ   و عمراُن ألقى فوق ج 

 ا مس ُه الق اُر أ شع ر اقًّ ز   ون  قُّ شُ ي   ا م  ــــــــــــــــــا وكأن  ي غالبً اد  ن  تُـ  ت  و ابت  

يالحظ على جرير انه يستحضر الصورة احلسية بشكل كناية ، فذكره الكلكل يف هذا البيت 
لفاعل والبعري، كما أنه صرح بفعل املضاجعة غايته املضاعفة يف وقع األذى اينطوي على مقارنة بني 

عن  وأصدر '' هي صورة فنية بغض النظر ال فيهالغو يف كالمه، ومما ال شك فيه أن قوله '' أورد أم 
فالشاعر كما سبق الذكر يستحضر الصورة احلسية '' وقد ترتاءى له يف خيال مبدع، ،فحش املعىن 

ففي هذا البيت استحضر صورة الورود والصدور وهي تعابري 2مكثف ابللفظ والصورة وما إليها ''
حلة الفن إذا املماثلة يف حدودها البعيدة ومظاهرها اجملسمة . '' فالفحش يرتدي  أتديةتقتضي دقة يف 

 أوجله الشاعر يف حدود اخليال الرائي الذي ينظر يف املشهد املباشر فيستدعي سواه من خالله، اباثًّ 
ُر أو يضيِّّق الواقع عنها يف داللته املبذولة الشائعة '' . فلو أن 3فيه صورة الغلو اليت تعانيها نفسه ويُقصِّّ

 الواقعي، '' إال أن نفس الشاعر  كانت حتمل جريرا اكتفى ابلقول أدخل ذكره وأخرجه ألدى املعىن
منه ما هو أأنى من ذلك، فعمد الشاعر إىل الصورة واملقارنة،ساميا من الواقع الذي تطالعه العني إىل 

 4مثاله الذي تعانيه النفس. ''

                                                           
 340ص  2ديوان النقائض ج - 1
 344فن اهلجاء : إليا احلاوي ص  -2
 344فن اهلجاء ص  -3
 344فن اهلجاء ص  -4



 الفصل الرابع                                                                                     التناص يف نقائض جرير 

247 

 

 التناص مع املثل العريب : -ج

أدى هبم مما تكثيف املعىنتعامل شعراء النقائض مع املثل العريب، فهم اكتشفوا قدرة املثل على  
من  وبني الناس . ابتكاراهتم تلك إىل ابتداع الكثري منها يف أشعرهم وأحاديثهم فسارت وشاعت

نذكر على األلسن وسجلها امليداين يف جممع أمثاهل صبحت تتداوهلااليت أمثال اليت ابتدعها جرير األ
 : 2و قاله ميدح عمر بن عبد العزيز 1النفس مولعة حبب العاجل: قوله : وسبيل املثال

 ل  اج  ب الع  حب ُ  ة  ولع  مُ  سُ و النف   الً اج  ا ع  ئً يـ  ش   و منك  جُ ر   أل  ين  إ

 .4قاله يف هجاء الصلتان العبدي  3مىت كان حكم هللا يف كرب النخلو قوله : 

 مىت كان حكم هللا يف كرب النخل ؟ لعيين و قد ُتد ر  م اُؤه ا أقول 

 : 6قاله يف مطلع قصيدة يهجو فيها الفرزدق5: أفتجمعني خالبة وصدودا ''  قولهو

البة وصدُ  ني  ع  م  ج  ت  أفـ    أل م  حم أم   ت  د  د  ا وص  ن  ت  ب  ل  خ  أ      ا  ود  خ 

 7إذا مسعت بُسرى القني فاعلم أنه مصبحُ و قوله : 

                                                           
 ة حبب العاجلو النفس مولع إين ألرجو منك شيئا عاجال هذا املثل جلرير بن اخلطفي حيث يقول :  -1

 333امليداين ص  /2أنظر جممع األمثال ج 
 331الديوان ص  - 2
قال أبو عبيدة : وهذا املثل جلرير بن اخلطفي يقول لرجل من عبد قيس شاعر . قلت امسه الصلتان  –كرب النخل : أصول السعف أمثال الكتف   -3

 ولكن يف كليب تواضعُ جرير   أرى شاعرا ال شاعر اليوم مثله  العبدي كان قال جلرير: 
 مىت كان حكم هللا يف كرب النخل ؟  أقول ول أملك بوادر دمعيت  = فقال جرير 

 ويضرب فيمن يضع نفسه حيث ال يستأهل –ذلك ألن بالد عبد القيس بالد النخيل فلهذا قاله 
 282: للميدانن ص  2أنظر جممع األمثال ج

 1997/  4ط  –القاهرة  –مكتبة اخلاجني  –قادر عمر البغدادي حتقيق عبد السالم حممد هارون عبد ال 2خزانة األدب و لب لباب العرب : ج - 4
 178ص 

البة وصُدود ايضرب ملن جيمع بني خصليت شر وهو قول جلرير :  - 5 م ع ني  خ  ل ب ت ن ا وص د د ت  أم  حمأل م  /// أفـ ت ج   1أنظر جممع األمثال للميداين ج  أ خ 
 142/143ص 

 132الديوان ص  - 6
 يضرب للرجل  يعرفه الناس ابلكذب فال يقبل قوله ولو كن صادقا  -7
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كثريا هذا املثل :'' إذا مسعت بُسرى القني ة املثل التأثريية فقد كان يردد  و ملا كان جرير يعلم '' بقو 
 فاعلم أنه مصبح ''  كما كان ينشد كثريا : 

ب ار  من  ل  تـُز و  د   غ د  ما غ د  ما أ قـ ر ب  الي وم  من  غ د     و أيتيك ابأل خ 

 1''  أي أن األايم هي اليت ختربك فتكفيك إنفاد رسول تزوده وجتهزه 

ابعتبارها فعال يرتبط ،بدور تواصلي كإشارة إىل التجذُّر الثقايف املشرتك  '' األمثال  تقومو معلوم أن 
فتوظيف املثل يف اخلطاب الفين '' ليست جمرد عملية  2بعناصر املوقف التواصلي ووظائف اخلطاب ''

كما خيضع خلطوات التعايل ،إيراد مثل، وإمنا هي فعل مشرتك خيضع للتحليل التجرييب من انحية 
و كما ابتدع شعراء .3لسيميولوجي الذي يرقى ويرقى من جيل إىل جيل من انحية اثنية ''الفلسفي وا

تعاملوا مع املوروث من األمثال العربية ،فعمدوا إليها يف تلوين صورهم  يف املقابل النقائض أمثاال، فإهنم
جاءت نصوصه فجرير تناص مع املثل القدمي بوترية منتظمة تقريبا، فمن مجهورهم . معانيهم وتقريب

 5. يقول4لتصنع من املثل رمزا  غائبا حيث محّلته دالالت خاصة 

 ل  م  ُتت القر   ذُ و عُ يـ   يل  ل  الذ   ل  ث  م    ه  ال  الفرزدُق إ ذ يـ ُعوُد خب    ن  اك   

، فالشاعر يشبه حال الفرزدق 6''  '' ذليل عاذ بقرملةتتقاطع الصورة يف بيت جرير مع املثل العريب 
شجرة ضعيفة ال أوراق هلا  -واستجار به،  حبال الضعيف الذي استجار بظل قرملة  حني افتخر خباله

                                                                                                                                                                                     

إذا مسعت بسرى حدث أبو عبيدة عن رؤبة قال : لقي الفرزدق جريرا بدمشق فقال : اي أاب حزرة أراك مَتَرمُغ يف طواحني الشام بعد، فقال جرير : أيهاه 
ما، يعين لفظ التمرغ ولفظ القني، وذلك أن الفرزدق كان يقول جلرير '' ابن املراغة '' وهو يقول للفرزدق '' القني فإنه مصبح قال : فعجبت كيف أتتمى هل

 40/41ص  -بتصرف –: للميداين   1ابن القني '' أنظر جممع األمثاجل
 285انظر التناص ص  - 1
ص 1996بريوت  -انشرون –مكتبة لبنان  –لقاهرة  –جنمان بالغة اخلطاب  وعلم النص: صاحل فضل  الشركة املصرية العاملية  للنشر لو  -2

265/266 –  
 285التناص : نبيل علي حسنني ص  -3
 288أنظر التناص ص  - 4
 359وانظر الديوان  ص  197ص  1الديوان النقائض ج -5
 279ص /1أنظر جممع األمثال ج -6



 الفصل الرابع                                                                                     التناص يف نقائض جرير 

249 

 

، فإهنا أضعف منه ال تستطيع محاية نفسها فكيف هلا أن تدفع الضرر عمن استجار هبا، فالشاعر -
جديدة اختار هلا املعىن واملوضوع الذي قشبية يف حلة عاد إليه فأخرجه عرف كيف يستثمر يف املثل و 

 1:يف رده على الفرزدق يناسبه .و يقول 

 فهل أنت   إن  ل  يـُر ضيك  القنُي ق ات ُلهُ   بىن  اخل طف ي حىت ر ض ي نا بناء هُ 

 افلهــــــــــــد م أعلى ما بنيتم  أســـــــــــــــــــو ه  ُروع هُ ـــــــــــــــــــبنينا  ب ن اًء ل تنا ُلوا ف

 ذ لُه  ــــــــــسبقن كسبق  السيف ما قال  ع    د ما ــــــــــــــو م ا بك  رد  لأل واب د  ب ع

 و يضرب2،سبق السيف العذل(هو قول العرب ) مثال  ى خصمه عل هردالشاعر يف اختار 
 عنرده وابلتايل ال ينفع اللوم والعتاب فيه . إال أّن جريرا أبعد املثل  كنيف األمر الذي ال مي املثل

الداللة اليت وجد ألجلها فاستعمله ليذّكر خصمه أن عزّه وعّز قومه أقدم وأعلى وأسبق يف الوجود من 
كما سبق القتل  اللوم، فاملالحظ أن الشاعر استعار الرتكيب من املثل وضمه إىل بيته   عز خصمه

ن زاد يف كثافة املثل الداللية حني أخرجه من مدلوله الذي وضع ألجله، فأخرج له مدلوالت فكان أ
 : 3و يف معرض رده على األخطل يقول رأى جرير أهنا تساير سياق اخلطاب  .

ل م ت  أمح ر  وابن أم   حُم ر ق   د ت  يومئ ذ  أ زب  نـ ُفور ا أ س   و  ُوج 

و هو البعري الكثري الوبر الذي يرى 4''  أنفر من أزب   فالبيت يتواصل مع املثل العريب القائل ''  
طول شعره على عينه فيحسبه شخصا فهو انفٌر أبدا .و قد استعان جرير هبذا املثل يف وصفه األخطل 

تقاطعه مع املثل ابجلبان الذي خياف من نفسه . فاملالحظ يف البيت أنه ازداد وضوحا وداللة وقوة ب
العريب ،كما أنه لفت انتباه املتلقي حيث وجه حواسه إىل الصورة اليت رمسها خلصمه . والتناص يف 

                                                           
 81ص  2ديوان النقائض ج /388الديوان ص  -1
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البيت تناص مباشر ألن الشاعر استفاد من الرتكيب يف املثل مع قليل من التحريف . و قال يرد على 
 : 1البعيث اجملاشعي 

ُرك  موىل م الك  وصميُمه ا ــ ًكا أل شُتم  م الـــــــــ أ تشتُم ي ربُوعاً   و غ يـ 

 كرْيًا ول  تلع ق  عناان يُقيُمها ر س  شق ر اُء ل  تلق  فارساً لُه ف

''  أي ال وجود للفارس املؤهل  ل تلعق عناان يقيمهايتناص جرير يف قوله هذا مع املثل ''  
يث خصم جرير  الذي ال يتمتع القادر على قيادة هذه الفرس، و تلك حال تشبه إىل حد كبري البع

والتناص يف البيت تناص مباشر استطاع جرير فيه االستفادة من الرتكيب  –حسب جرير  –أبية مزية 
املثل الكتمال جزئياهتا  راجلميلة اليت اختار هلا جري التناص  و من الصوريف املثل استفادة واضحة . 

 :2ماالفرزدق وقومهالتيم و  قوله يف هجاء

 ل  ف  ح  ة  اخل ميس  اجل  ج  ر  د  فقع  ب    م هُ نـ  أ  ا وك  عً اش  جُم   تُ ك  ر  تـ   د  ق  و ل  

أراد جرير أن حيط من خصمه وقومه ويظهره وقومه مبظهر الذي ال شرف وال حسب له  وأنه وضيع 
يشبه به الرجل 4''  بقرقرة3'' هو أذل من فقع بني األقوام الشرفاء، فوجد جرير يف املثل العريب 

و 6ما يعمق املعىن الذي يرومه ألن الفقُع  5الذليل فيقال هو فقع قرقرة ألن الدواب تنخله أبرجلها 
استطاع املثل  ابمتصاصه هذافالشاعر  ،هي الكمأة البيضاء ال جذور وال فروع هلا وأهنا تداس ابألقدام

 7:جييب الفرزدق ك يقول لصورة إىل أقصى درجات التكثيف املعنوي .و مثل ذلاأن يوصل 

ُض اي ابن  الق ني  قيساً لي    م  ــــــــــــــــاأل ر اق   م  يو   ل  ث  ا م  مً و  ـــــــــــــــي   ك  م  و  ق  ل   والُ ع  ج  ُُتض  
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د م   رةً ــــــــــــــس  ُخُيالً مغيـــــت  قيــــــــإذا ركب   ن  ان   على القني  أن يقرع سن  خزاي 

و هو َمَثٌل ُيضرب يف حالة ندم الشخص، فلقد وجد 1ادم 'الن   سن   قرعُ ''  عمد جرير إىل املثل العريب 
لذي ندم عن اجرير تشابه احلال بني  املثل العريب، واملعىن الذي يريد ان يصور فيه خصمه الفرزدق 

فعاد إىل موروثه الثقايف فعله بعد ان استفز قيسا وهجاها مث ندم على ذلك، فاستغل جرير هذا احلال 
أنه ندم ال طائل من ورائه صاحبه وهو يقرع سنه من شدة الندم، غري  به صورفاستخلص هذا املثل ي

. 

يف عموم شعره وهو يف كلها  2تناّص جرير مع املثل يف كثري من املواقع بلغت تسعة وأربعني موقعا
مجيعا استطاع أن ميتص األمثال والدالالت اليت ميكن أن تضيفها إىل النص، فتزيد من كثافته املعنوية 

ونالحظ على املختار  3'' وكأهنا نوع من اإلكسري الذي يضيف إىل هذه األبيات واملواقف احلياة '' 
املباشر، إال أن الذي جيمع بينها هو قدرة وذكاء  من األمثلة أهنا تنوعت بني التناص املباشر وغري

 جرير يف توظيفها ما جعلها جزء هاما يف توضيح املعىن وتقريبه من املتلقي . 

                                                           
 196ص  2املستقصى يف أمثال العرب للزخمشري ج -1
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 اخلاُتة

هذه الدراسة برصد أبرز البنيات األسلوبية والرتاكيب اللغوية اليت تضمنها شعر اهتمت 
من اللون الشعري.و اخلصائص والّسمات الفنية املمّيزة هلذا  برازإاخالهلوحاولت النقائض عند جرير،
 ا ما يلي: هتالنتائج اليت مت رصد

جريرا هارشه أكثر من أربعني شاعرا ، إال أن أكثر من ثلثينقاضه كانت بينه رغم أن :أوال-
 و بني الفرزدق و األخطل .

:حافظ جرير يف نقائضه على عمود القصيدة العربية،حيث بدأ أغلب نقائضه مبطالع ثنيا-
وهو بدأها ببدء خربي يمعتمدا يف ذلك على أساليب إنشائية كاالستفهام واألمر،و قليال ماكان 

 .يف ذلك خيالف الفررزدق الذي كان يف أغلب حاالته يهجم على موضوع النقيضة مباشرة
توظيفا يف والبسيط، أكثر األوزان ،واملتقارب،والوافر ،: الطويل، والكامل يشكل حبرثلثا:-

-اجلاهلي  –نقائض جرير،وهو يف ذلك ل خيرج عن العادة اليت ألفنا عليها الشعر العريب القدمي
للمعاين  واتساعها بوفرة املقاطع الصوتية، ولعل ميل الشاعر إىل هذه األوزان هو متيزها 

 .على ذهن الشاعرهال واألفكار اليت تن

كشفت دراسة القافية يف النقيضة عن متّيز األصوات اليت اخُتذت رواًي بسمات  رابعا: -
جمهدة للتنفس،متسمة ابلوضوح  صوتية ابرزة، فقد جاءت معظم تلك األصوات جمهورة غري

السمعي، أما ابلنسبة للمجرى املكسور فإنّه مقدم على اجملرى املضموم واملفتوح،خمالفًا يف 
يف  ته، وقد يُفّسرجنوح جرير حنو الكسر برغبيف الشعر العريب القدمي اشائع كانذلك ما  

لذلك صلة مبا  ،وإضحاك املتلقي، كما ال ميكن أن ننفي أن ممه وكسر شوكتهو قذف خص
د لديه ما ولّ  ،ودنو مستواه االجتماعي ،كان يشعر به جرير من انكسار لضعف مكانته

 سبااب.ال ال  نبزا ب نقص  جعله ال حيتمل من أحد غمزا و مركّ 
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مركبا صعبا جرير والفرزدق خاصة يف هذا اجملال ركب شعراء النقائض  يلفت انتباهخامسا: -
اإلبداع  افالشاعران استطاع،يصعب أن أتيت القوايف عليهايف استعماهلم لبعض احلروف اليت 

 وستبقى. –نقائضية  –فأخرجا إلينا روائع شعرية  يف ذلك
فقد لوحظ أّن جريراً نقائض جرير، املوسيقى الداخلية ظاهرة إيقاعية ابرزة يف سادسا:   -

داخل اللفظة الواحدة أو  ينشأ من تكرار صوت واحد والذي لتكرار الصويت احلريف اب. يهتم
أو ،تكراريتماشى مع طبيعة املعىن الذي يتمخض عنه البيت الشعري  البيت الواحد،و هو

يف .أما من تكرار عدة أصوات تنتمي إىل جمموعة صوتية واحدة تتماشى مع طبيعة املعىن 
وسيلة  ، لوحظ أّن الشاعر كثريًا ما يتخذ من هذا امللمح األسلويبالعموديجمال التكرار 

ت بعض كما شاركه.فضاًل عن تعرية اخلصم وحتقري البطولية، شجاعتهمكانته الفنية و  لتأكيد
األثر ،يف الزايدة يف النغم و يف مقدمات النقيضة وثناايهاجرير  ها وظفيتاحملسنات البديعية ال

 .املوسيقي الذي منبعه التوافق يف كل أصوات الدوال
العالقات اجليدة اليت جتسدها تلك عن ىل الكشف توصلنا يف هذه الدراسة إسابعا :   -

الصورة بطريقة تعبريية متمّيزة، ومدى تفاعلها يف شعر النقائض من خالل الرتكيز على 
استخدام التشبيه، واالستعارة، والكناية،فكانت الصورة التشبيهية هي أكثر الصور وروداً يف 

يف حضوراهي أكثر الستعارية املفردة،فأما الصورة ا .، مع توظيف جل أدوات التشبيهالديوان
مع وجود غلبة لالستعارة املكنية على التصرحيية، لعمق األوىل يف نقل  نقائض جرير،

 جزئيات املعىن وتصويره. 
الصورة الساخرة انلت احلظ األوفر يف نقائض جرير، ول يكتف جرير يف رسم  ثمنا:  -

اوز ذلك إىل اجلمع بني الصوت خصومه يف صور كاريكاتورية تستهوي اجلمهور،بل جت
 والرسم فبعث يف الصورة روحا حرّكت مشاعر املتلقي وجعلته يضحك ملء شدقيه. 

احة عن ذلك صور مجيلة تقرع األمساع،فوّ  توّظف جرير مجيع حواسه،فتمخضاتسعا :   -
 وذات ألوان،ومالمس مجعت بني النعومة واخلشونة. 
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مادة دمسة أساسية،إذ وظّفها جرير الصورة، إال أن املرأة بدت فيها تعددت مواضيع  عاشرا: -
صورهتا العذبة اجلميلة،وحماسنها ع بني يف مطالع نقائضه حيث مجعت املرأة يف هذه املطال

النفسية ومفاتنها اجلسدية،وظمفها يف موضعي النقيضة الفخر واهلجاء،ففي الفخر ظهر 
دت املرأة امية واألخالق النبيلة،أما يف اهلجاء فلقد جترّ وجودها اإلنساين العامر ابلقيم الس

من تلك الصفات النبيلة،وُقذفت بفاحش القول،بل لقد أصبح هدف النقيضة األساسي 
املتعلق ابملرأة هو النيل من شرفها ووظيفتها يف النسل والتهكم بدورها يف العالقة الزوجية 

 والفجور.  واالحنراف هبا عن هدفها السامي إىل الرذيلة 
ع من مصادر التناص،ووظف جل ان يف نقائض جرير أن صاحبها نوّ رصدإحدى عشر: -

سب مما أكأشكال التناص مجعآلياته كما التزم جبميع قوانني التناص.وتوصلنا إىل أن جريرا 
نصوصاً  مففي جمال التناص القرآين جند الشاعر قد استله النص قيمة فنية إبداعية خارقة،

وتداخلت مع بنية النقيضة يف سياقاهتا املختلفة،فأثرت الفكرة ت غمأُدمتنوعة  قرآنية كثرية
ففي سياق اهلجاء اُستلهمت املعاين القرآنية للحّط من .املطروحة وعّمقت الرؤية لألحداث

يدة قدر املهجو والسخرية منه،بعد أن يتشرب شاعر النقيضة املعىن وخيرجه يف حلة جد
فقد عرّبت النصوص القرآنية عن الفخر  . أما يف سياقاينعلى مبدأ التماثل أو التب

ن خالهلا يبدي م ،تقمصها الشاعر وأراد أن يظهر هبا أمام خصومهالصفات احلميدة اليت 
جاءت احللل القرآنية مغايرة عن والنسيب  ويف سياق الغزل .نشوته وتطاوله على غريه

ط الذي يرمسها الشاعر لفنه،وحملنا أّن داللتها األصلية لتأخذ مسارًا جديداً، تسري يف اخل
كما .اق الغزل واهلجاءوالسيما يف سي خصومهجريرًا بدا أكثر متّثاًل للمعاين القرآنية من 

غري ،متسك جرير ابملوروث اجلاهلي،ول يستطيع االنفالت من أتثري فحواللشعراء اجلاهليني 
التجديد ماثلة يف  تبدو مسةبل أن أتثرمها ل يقف عند التقليد اخلالص ألولئك الفحول، 

بفعل املؤثرات احلضاريةوقد شّكل تناص األمثال يف النقيضة حمورًا من احملاور اليت ،إبداعه
بل عمدا إىل ،يكن تناصه لألمثال تناصًا حرفياً فلم ،ُتظهر تعامل جرير مع الرتاث األديب

 .حتويرها وامتصاصها مبا ينسجم مع الفكرة املراد طرحها
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بثنائية ضدية بني املعجم اإلجيايب والسليب،ففي جمال الطبيعة  اللغويةالبنية  تتميز عشر:اثىن  -
 ريصفات األسد والفحل والباز، يف حني يستع هاحلية لوحظ أّن الشاعر يستعري لنفس

 لشاعريف معجم الطبيعة اجلامدة،وجدان ادة واخلنازير واحليات.أما صفات والقر  همو خلص
كما شّكلت مفردات   .مس  والبدر يف بناء صور فخره إىل حد املبالغةُيكثر من ألفاظ الش

الية يف بنية ــــــــــــــــــــــدالالت إحيائية ومجالدهر الليل واجلبال والبحر واملطر والغيث و 
فوجدان هذا املعجم إن أُلصق  نقائضه، ابحلقل النبايت يف نسيج جريرضةواستعان ــــــــــــــــــالنقي
صم تفجرت منه داللة السلب والسخرية واالستهزاء.وإن أسند هذا املعجم إىل الذات ابخل

كذلك يف داللة اإلجياب والسلب   تبدو و  .يف سياق الغزل محل داللة إجيابيةالشاعرة أو 
فإهّنا األايم،أمساء القبائل والعشائر و آابء وأجداد و مساء واألعالم من استعمال مفردات األ

 االزدراء.م تتحول جماالً لالحتقار و و جماالً للفخر والتباهي،لكّنها عند اخلص جريرتكون عند 
توصلت الدراسة أن جريرا يف نقائضه مع الفرزدق وظف ألفاظا بعينها خاصة  ثالثة عشر : -

اليت ألبسها دالالت متعددة ومتنوعة، كما أنه أكسب اللفظة ميزة بيولوجية كونه  القنيلفظ 
وتستمر معه يف مراحل حياته ،-من قبل أن يولد-جعل اللفظة تالزم الفرزدق وهو نطفة

 .لهالطبعية، يف صباه وشبابه وكهولته، بل تصاحبه هذه اللفظة حىت يف قربه وقبور أه
له مثل ابقي شعراء النقائض،أكثر من استعمال األفعال يبدو أن جريرا مث أربعة عشر: -

 داخل البيت الواحد وذلك حىت يضفي على نقائضه حركة ونشاطا.
إىل أن الشاعراستعمل الكثري من صيغ  الرتكيبية يف بنيتها الدراسة  توصلت َخسة عشر: -

على  عاماًل من عوامل إاثرة املتلقي ومشاركته يف الوقوف جريروقد جعلها التفضيل 
يف نقائض جرير والغاية  األساليب اإلنشائية ، كماتنوعتمجاليات النص اإلبداعي

 .لتأثري السليب يف اخلصم واالنتقاص منه أو السخرية منه أو أظهار عجزه وقصورهمنهاا
 مت حبمد هللا 
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 واملراجع :املصادر قائمة 
 ) رواية ورش (القرآن الكرمي  -
 املصادر واملراجع  - -
 –: القصيدة املادحة أمنوذجا حممد أمني املؤدب  االتباع واالبتداع يف الشعر األموي -1

 2002/ 1مطبعة طوب بريس الرابط ط
القاهرة  –جتاهات الشعر يف العصر األموي .الد صالح الدين اهلادي مكتبة اخلاجني إ -2

 276ص 1986ط  –
السياق ( سعيد يقطني املركز الثقايف العريب بريوت  –نفتاح النص الروائي ) النص إ -3

   1989// 1والدار البيضاء ط 
ط  –القاهرة  –األدب وفنونه : حممد مندور معهد الدراسات العربية العالية  -4

 ص1962
مؤسسة الرسالة  –: مصطفى الشيخ مصطفى  أسرار البالغة : عبد القاهر اجلرجاين -5

 2004/ 1بريوت ط –
   1971/   4األصوات اللغوية : إبراهيم أنيس مكتبة األجنلو املصرية  ط  -6
دار  –د حممد حسني علي الصغري  –رؤية بالغية معاصرة  –أصول البيان العريب  -7

 1986ط  –بغداد  –الشؤون الثقافية العامة 
 -1949القاهرة ط /  –العلوم األصول الفنية لألدب عبد احلميد حسن مطبعة  -8
 1973/ 2القاهرة  ط –أصول النقد األديب : أمحد الشايب مكتبة النهضة املصرية  -9

  -بريوت  –األغاين : أليب الفرج األصفهاين طبعة دار الكتب  - -10
 1996/  2دار الفكر اللبناين ط  –: غازي ميوت  حبور الشعر العريب -11
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 –املغرب  –إفريقيا اشرق  –اول : حممد العمريالبالغة اجلديدة بني التخييل والتد - -12
 2005)دط( 

 –الشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان  –بالغة اخلطاب وعلم النص : صاحل فضل  -13
 1996بريوت ط /  –انشرون  –القاهرة ومكتبة لبنان 

بناء القصيدة العربية احلديثة، للدكتور/ علي عشري زايد، مكتبة ابن سينا، الطبعة  -14
 م2002 –ابعة الر 

بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي يف ضوء النقد احلديث  الد يوسف حسن بكار   -15
 1982 /2دار األندلس للطباعة والنشر ط –

 1992/  1دار األدب بريوت ط –بنية القصيدة اجلاهلية : ريتا عوض  -16
 –دار توبقال  –: جان كوهني ترمجة حممد الويل وحممد العمري  بنية اللغة الشعرية -17

 املغرب 
  4حتقيق عبد السالم هارون ط البيان والتبيني اجلاحظ -18
 .الطبعة السابعة،-قاهرةال-اتريخ األدب العربی، العصراالسالمی، داراملعارف، -19
 1966 /3اتريخ النقائض يف الشعر العريب : أمحد الشايب مكتبة النهضة املصرية ط -20
دار النهضة العربية للطباعة والنشر  –زيز عتيق اتريخ النقد األديب عند العرب : عبد الع -21

 1986 /4بريوت ط –
حممد مفتاحاملركز الثقايف العريب بريوت بريوت  –اسرتاجتية التناص  –حتليل اخلطاب  - -22

 1992/  3ط
 ) دت ( 6مصر ط –دار املعارف  –التطور والتجديد يف الشعر األموي شوقي ضيف -23
املؤسسة العربية للدراسات والنشر  –ر عاشور التكرار يف شعر حممود درويش فهد انص -24

 2004 1ط -بريوت –
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التعريفات : علي بن حممد بن علي السيد الزين أيب احلسن اجلالجاين : حتقيق إبراهيم  -25
 2002دط ( )  –بريوت  –دار الكتاب العريب  –األبياري 

دار كنوز  –التناص دراسة تطبيقية يف شعر شعراء النقائض : الد : نبيل علي حسنني  -26
 2009 /1عمان األردن ط –املعرفية العلمية للنشر والتوزيع 

 2007/ 1القاهرة ط –التناص يف شعر الرواد : أمحد انهم دار األفاق العربية  -27
   1954ط  –القاهرة  –مطابع دار الكاتب العريب  -: طه حسني  التوجيه األديب  -28
 1968مصر  -املعارفدار  –جرير حياته وشعره : الد نعمان حممد امني طه  -29
دار الفكر العريب  –جرير  رقة الصياغة وعذوبة اللفظ وجزالة الشعر : عبد اجمليد احلر  -30

 1998/  1ط –بريوت  –
 1996/  2ط -بريوت –دار الفكر  –مجاليات األسلوب فايز الداية -31
عبد القادر عمر البغدادي حتقيق عبد السالم  2خزانة األدب و لب لباب العرب : ج -32

 1997/  4ط  –القاهرة  –مكتبة اخلاجني  –هارون حممد 
منشورات اجلامعة التونسية  –حممد اهلادي طرابلسي  خصائص األسلوب يف الشوقيات -33

 1981/  1ط–
منشورات إحتاد الكتاب العرب  خصائص احلروف العربية ومعانيها : حسن عباس -34

1998 
الغدامي كتان النادي الثقايف جدة اخلطيئة والتفكري من النيوية إىل التشرحيية عبد هللا  -35

 1/1985السعودية ط
اخليال مفهوماته ووظائفه : الد عاطف جودت نصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب  - -36

 1984ط 
 1985 1بريوت ط –حممد بنيس دار التنوير للطباعة والنشر  –حداثة السؤال  -37
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مصطفى  –م هارون احليوان : اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبر حتقيق عبد السال -  -38
 1942ط  /3القاهرة ج –البابلي احلليب 

دراسات يف األدب اإلسالمي واألموي الشعراء نقادا .الد عبد اجلبار املطليب دار  -39
 ص 1/1986الشؤون الثقافية العامة بغداد ط

 –اجلزائر  –دراسات يف األدب املغريب القدمي : عبد هللا محادي دار البعث قسنطينة  -40
1986/  

 1967 /2القاهرة  ط –عال الكتب  –عن البالغة أمحد حسن الزايت  دفاع -41
 –مؤسسة الرسالة  –: عبد القاهر اجلرجاين اعتناء حممد علي زينو  دالئل اإلعجاز -42

 2005/  1ط –بريوت 
الدار  –بريت لبنان  –دينامية النص ) تنظري وإجناز ( حممد مفتاح املركز الثقايف العريب  -43

 1987 1طاملغرب  –البيضاء 
 –سلسلة األنيس  –رسالة الغفران : أبو العالء املعري تقدمي حممد الطاهر مدور  -44

 اجلزائر 
 1982 1ط -بريوت –جي دار الكتب العلمية ار الفصاحة : ابن سنان اخلفس -45
 حتقيق مصطفى السقا وآخرين  3السرية النبوية البن هشام القسم الثاين ج -46
 1985 5ط –بريوت  –بة املعارف شرح املعلقات السبع : للزوزاين مكت -47
شرح املقدمة األدبية لشرح اإلمام املرزوقي على ديوان احلماسة أليب متام : األستاذ  -48

 تونس ) دت()دط( –ليبيا  –الدار العربية للكتاب  –حممد الطاهر بن عاشور 
 19/3شرح هنج البالغة البن أيب احلديد دار الرشاد احلديثة  - -49
 1976/  -بال مكان طبع  –وحتقيق : نوري محودي شعراء أمويون : دراسة  -50
 /1ط –بغداد  –دار الشؤون الثقافية العامة  –الشعراء نقادا : عبد اجلبار املطلي  -51

1986 
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 –القاهرة  –الشعر األوريب املعاصر : عبد الرمحان بدوي  الدار القومية العربية للطباعة  -52
 1965ط 

 1967القاهرة  /   الشعر العريب املعاصر   عز الدين إمساعيل -53
الشعر العريب من اجلاهلية حىت هناية القرن األول اهلجري / حممد مصطفى هدارة  دار  -54

 1963 –القاهرة  –املعارف 
مطبوعات دار  –الشعر والتجربة : ارشيبالد مكليش ترمجة سلمى اخلضراء اجليوسي  -55

 بريوت –اليقظة العربية 
مصر ط  –دار املعارف  –مد شاكر حتقيق أمحد حم الشعر والشعراء البن قتيبة -56

1966 
تر شكري املبخوت ورجاء سالمة دار توبقال للنشر الدار –الشعرية : تزيفان تدورف  -57

 1987/    1ط   –املغرب  –البيضاء 
حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، حتقيق   2صحيح البخاري  ج -58

 ص1987 /3وت  طبري  –اليمامة  –مصطفى ديب البغا  دار ابن كثري 
: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، حتقيق حممد  4صحيح مسلم ج -59

 بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  –فؤاد عبد الباقي 
 –الصناعتني : أليب هالل العسكري حتقيق حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم  -60

 1986بريوت )دط( /  –املكتبة العصرية 
املؤسسة العربية  –الستعارية يف الشعر العريب احلديث : وجدان الصايغ الصورة ا  -61

 1/2003بريوت ط –للدراسات والنش 
 1983/  3بريوت ط  –دار األندلس  –الصورة األدبية : مصطفى انصف -62
 الصورة األدبية اتريخ ونقد علي علي صبح دار إحياء الكتب العربية القاهرة )دت( - -63
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دار العربية للنشر و  الدمهان أمحد عليبد القادر اجلرجاين :الصورة البالغية عند ع- -64
 2000ط  -مصر –التوزيع 

 –املركز الثقايف العريب  –الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي : الويل حممد  -65
 1990/  1ط –بريوت 

بريوت الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث بشرى موسى صاحل املركز الثقايف العريب  -66
 1994 1ط

دار الثقافة  -الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب : جابر عصفور -67
 1992/  3ط –مصر  –للطباعة والنشر 

 –دار هومة  –الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري . عبد احلميد هيمة  - -68
 1/2005اجلزائر ط

 1األردن ط –جامعة الريموك  –لرابعي الصورة الفنية يف شعر أيب متام : عبد القادر ا -69
/ 1980 

احتاد الكتاب العرب  –الصورة الفنية يف شعر الطائيني الد : عبد احلميد صبحي كبابة  -70
 1/1999دمشق ط –

 بريوت  –دار األندلس للنشر والتوزيع  –الصورة يف الشعر العريب : علي البطل -71
دار العلم واإلميان للنشر   –الرحيم  الصورة الفنية يف قصيدة املدح الد : عالء أمحد عبد -72

 2008 /1ط-كفر الشيخ   -
الصورة الفنية يف النقد الشعري  دراسة يف النظرية والتطبيق : عبد القادر الرابعي دار  -73

 1/198العلم للطباعة والنشر الرايض ط
 –عبد القادر الرابعي  –الصورة يف النقد األوريب حماولة تطبيقها على شعران القدمي  -74

 1979/ 204عدد  –دمشق  –جملة املعرفة 
 1998اهليئة املصرية العامة للكتاب /  ضحى اإلسالم  أمحد أمني -75
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منشورات إحتاد الكتاب  –الظاهرة الشعرية العربية ) احلضور والغياب ( حسني مخري  -76
 2001دمشق  –العرب 

 –از فاس كلية اآلداب ظهر املهر   –ظاهرة النقائض يف الشعر األموي : حممد األمني  -77
 1999 /1ط -املغرب 

دار الكتب  –طبقات الشعراء البن سالم اجلمحي . دراسة : طه أمحد إبراهيم  -78
  2001بريوت ط  –العلمية 

مصر ط –دار املعارف  –طبقات الشعراء البن املعتز حتقيق عبد الستار أمحد فرج  -79
1956  

 ه1333مصر  –مطابع املقتطف  ليحي بن محزة العلوي 1الطراز  -80
العصبية القبلية وأثرها يف الشعر األموي .الد: إحسان عباس دار اليقضة العربية )  -81

 دت/دط
 –منشورات دار األفاق اجلديدة  –علم األسلوب مبادئه وإجراءاته د صالح فضل  - -82

 1985 /1بريوت ط
مؤسسة املختار  –: حسين عبد اجلليل يوسف  علم القافية عند القدماء واحملدثني -83

 2005/  1مصر ط  –يع للنشر والتوز 
ط  –القاهرة  –علم لغة النص النظرية والتطبيق : عزة حممد شبل  مكتبة اآلداب  -84

2009 
 )دت()دط –بريوت  –دار النهضة العربية  –علم املعاين : عبد العزيز عتيق  -85
علم النص جوليا كريستيفا ت فريد الزاهي مرجعة عبد اجلليل انظم دار توبقال للنشر  -86

 1/1991ط –املغرب  –
العمدة يف حماسن الشعر ونقده : ابن رشيق القريواين حتقيق النبوي عبد الواحد شعالن  -87

 2000/  1مصر ط –مكتبة اخلاجني  –
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عيار الشعر : حممد أمحد بن طباطبا العلوي شرح وحتقيق عباس عبد الستار مراجعة  -88
 2005  2ط –بريوت  –نعيم زرزور دار الكتب العلمية 

 1977دار الفكر   –كر الفحام الفرزدق : الد شا  -89
 1973 /2: سهري القلماوي  دار الثقافة القاهرة ط  -احملاكاة –فن األدب  - -90
ط  –القاهرة  –فن الشعر : أرسطوا ترمجة عبد الرمحان بدوي   مكتبة النهضة املصرية  -91

1953   
 ) دت/دط(-بريوت –فن اهلجاء وتطوره عند العرب  :إيليا حاوي دار الثقافة  -92
   1964 -القاهرة  –يف األدب اجلاهلي دار املعارف  -93
 –بريوت  –دار النهضة العربية  –يف الشعر اإلسالمي واألموي : عبد القادر القط  -94

 1987ط 
 قدامة بن جعفر والنقد األديب، للدكتور/ بدوي طبانة، مكتبة األجنلو -95
 الفجالة )دت/دط( القصيدة األموية  رؤية حتليلية الد عبد هللا التيطاوي مكتبة غريب -96
 1962/  1منشورات مكتبة النهضة ط قضااي الشعر املعاصر : انزك املالئكة -97
 –القاهرة  –قضية الشعر اجلديد حممد النويهي  معهد الدراسات العربية العالية  -98

1964 
 –هارولد بلوم ت/ عابد إمساعيل دار كنوز األدبية  –نظرية يف الشعر  –قلق التأثر  -99

 1998 1لبنان ط –بريوت 
الكامل يف اللغة واألدب، للمربد، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب  -100

 م. 1997 -هـ  1417القاهرة، الطبعة الثالثة  –
الدار  –إفريقيا الشرق  –لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى ابرث : عمر أوكان  -101

 1996ط  –املغرب  –البيضاء 
 بريوت  –دار صادر  –لسان العرب ابن منظور  -102
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 ص1978/  7القاهرة ط –دار املعارف  –مبادئ علم النفس العام : يوسف مراد  -103
املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر :البن األثري حتقيق الد: أمحد احلويف والد :  -104
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