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  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي: اإللكتروني الذي

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

ة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصف -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  تن: بحرف / امل16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث امل
َ
تضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
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ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

 ، فيذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث 
ً

و الرفض، فضال
َ
ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 :ي
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يرسل بدون اسم . يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العن
َ
وان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 البحث.يغلب عليهن  التمايز في  (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ( :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 رض من تطبيقها.الغ

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

 فكاره ي
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
جب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 اصة بهذه املصادر .الببليوغرافية الخ

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة ت -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فك            
َ
ر جميع األ ِ

ار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 التشاكل النصّي عند شعراء النقائض

 امنوذًجُأجرير والفرزدق 

  صاحل حممد حسن أرديين

7/8/2017 تأريخ القبول:       2/7/2017 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

النقائض فّن شعرّي عرفته الشِّعريُة العربيُة على هذا النحو المتكامل في العصر          
كثير من الباحثين من زوايا نظر مختلفة يتعّلق معظمها بالجانب األموّي، وقد تناوله ال

التاريخّي أو السياسي أو الموضوعاتي، غير أّن هذه النقائض تنطوي على جانب تشكيلي 
جمالي يدخل في صميم فعالية التشكيل النصّي، وثّمة صنعة شعرية واضحة تقوم على 

ى على نحو كبير بما يمكن أن هندسة القصيدة على وفق منهجية شعرية محددة، تعن
 نصطلح عليه هنا بـ )التشاكل النصّي(.

يدرس البحث التشاكل النصي في نقائض جرير والفرزدق ممثلة بنقيضة كاملة تُقرأ         
فيها قصيدة الفرزدق بداللة نقيضتها قصيدة جرير على مستويات مختلفة تبدأ بعتبة 

جزاء من النقائض، تتمثل بتقنيات بعينها، تجسد االستهالل وتنتهي بعتبة الخاتمة، ثم ألأ 
ثبات هذه والحوار، والفضاء، في  محاولة لإ  ساليب شعرية مختلفة، كالصراع،تشاكاًل في أأ

ين.   الظاهرة في شعر الشاعرأ
 .نقيض، قصيدةأأشعار، الكلمات المفتاحية:     
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 :مدخل
ار من المرجع العلمّي إال أن دخوله على الرغم من أّن مفهوم التشاكل مستع           

من المعروف أن مصطلح "إذ الميدان األدبي النصّي جاء على وفق رؤية تحليلية خاصة. 
مصطلح فيزيائي وكيميائي يدل على الوحدة والموحد والتوازي  ( Isotopie) التشاكل

الجهات،  والتجانس والتناظر والتشابه والتماثل، كما يدل على تساوي الخصائص في جميع
 ويعني أيضا االنتماء إلى حقل أو مجال أو مكان معين. وتشتق كلمة التشاكل

ISOTOPIE  اليونانية من ISO بمعنى متشابه ومتماثل، وكلمة TOPOS  بمعنى
، وهو ما (1)"بمعنى نفس الموقع والمكان والمجال Isotopie المكان. ومن ثم، فاليزوتوبيا
ة الكثير من النصوص األدبية الشعرية والسردية التي يتحقق يمكن تكييفه واستثماره لمقارب

 لها هذا التوازي والتناظر والتشابه والتماثل في تكوينها.
هذا "هو أبرز من حّول   A.J.Greimasلعّل العالم والناقد السيميائي كريماس        

ه من وصفب المصطلح من حقل الفيزياء والكيمياء، فاستثمره في سيميوطيقا السرد، وذلك
أهم المفاهيم المركزية لتحليل الخطاب، وبناء المعنى، وتحقيق االتساق واالنسجام، 

ومن جهة أخرى، فقد يكون التشاكل على مستوى   .واستكناه الداللة تجريدا وتقعيدا
الجملة، كما يكون على مستوى الخطاب، ويكون أيضا على مستوى المضمون والداللة، 

لشكل التعبيري، ويتحقق كذلك على المستوى التداولي كما يكون على مستوى ا
. وهو ما يمكن أن يخدمنا كثيرا في سياق مقاربتنا للقصيدة/النقيضة (2)"والمقاصدي

بوصفها تقوم في منهجها الشعري التداولي والمقاصدي على وجود، تشابه، وتواٍز، وتماثل، 
 ب قراءة تشاكلية نصّية. ومحاكاة، بين القصيدة ونقيضتها، على النحو الذي يستوج
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 التشاكل النصي في النقيضة:
  عتبة االستهالل التشاكلي:

انتبه النُّقاُد والبالغيون العرب القدامى إلى أهمية المطلع وبراعة االستهالل في 
حسن الشعر والنثر بعامة، وربما في الشعر على نحو أخّص، فقد رأى ابن رشيق أّن "

ومطّية النجاح، وتزداد براعة المطلع حسنًا إذا دّلت على االفتتاح داعية االنشراح 
المقصود بإشارة لطيفة، وتسّمى براعة االستهالل إذا أتى الناظم أو الناثر في ابتداء كالمه 

تعد عتبة . وعلى هذا األساس (1)"بما يدّل على مقصوده منه بالشارة ال بالتصريح
صفها الفاتحة النصية التي ينبغي أن تكون االستهالل عتبة مركزية في قصيدة النقيضة بو 

في غاية الخصوصية والبراعة داخل بنية الصراع اللفظي والداللي بين القصيدة 
ونقيضتها، إذ يسعى كل شاعر منهما إلى استغالل منطقة االستهالل كي يقدم ما يمتلك 

 من قوة شعرية تعبيرية وتشكيلية يحقق بها نصرا أوليًا.
ه(، في استهالل قصيدته حشد عدد كبير من 110يحاول الفرزدق )ت 

شخصيات قبيلته ذات األفعال اليجابية، والربط بين صورة البيت العربي المعروف بقوته، 
وصورة الحضور القوي لقبيلة الشاعر في الوجود العربي بكل ما ينطوي عليه من تكامل 

 (.)الكامل(2فيقول) وقّوة وتمّثل صوري للصورة التقليدية المثالية للبيت العربي،
 زُّ وأطولُ ــيتًا، دعائمه أعــماء بنى لنا            بالسَّ  كَ مَ الذي سَ  إن  

 السماء، فإنه ال ُينقلُ  مُ كَ ، وما بنى              حَ ليكُ المَ  ابيتًا بناه لن
 ومجاشٌع وأبو الفوارس َنهشلُ       ِه     ـــــــــائــنـــٍب بفــًا زرارة محتـتـيـب
ذا احتبوا    ليَ   برزوا كأنُهُم الجبال المث لُ         ُجون بيت مجاشٍع وا 

 أبدًا إذا ُعد الَفَعاُل األفَضلُ      لُهم          ــك ْمثـتـيـناء بــال يْحتبي بف
توظيف صورة البيت في تشاكله أحال إلى البناء العالي الذي ال يضاهيه شيء وهو بناء 

يعها تستظل بظلها، فإن البيت الذي ينتمي إليه الشاعر فيه السماء، فكما إن الكائنات جم
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من القوة والمنعة ما يستمد مقوماته من المليك في إشارة إلى ثباته وعدم  زعزعته من أي 
كان، وهكذا يتدرج في صوره من الكل إلى الجزء، في محتوى هذا البيت الذي تكررت 

شخصيات مسماة، فهو أرفع بيت  لفظته خمس مرات في هذا االستهالل والذي تألإُجهُ 
وساكنيه سادة الناس، الذين ال يمكن للمهجو/جرير أن يجالسهم، وهو ما دعاه إلى 
استحضار صورة تشاكل صورة الفرزدق كي ينقض عليه صوره التي أصبح االعتماد 
عليها واضحا في المشاكلة إذ يسعى جرير في استهالل نقيضته إلى نقض الصورة التي 

رزدق من خالل تشاكل نصي للبيت الذي يفخر به كونه صورة متكاملة وعزيزة بناها الف
لقبيلته، إذ مثلما اجتهد الفرزدق في بناء صورة البيت بوصفها نموذجا فريدا ومثاليا لقبيلة 

 ذات عّزة ومنعة.
ويحشد جرير عددا من الشخصيات ويضعها في إطار دراماتيكي، ويضمها في           

اشع(، بدل تعدادها كما فعل الفرزدق، كي ينزع جوهر الصورة اليجابية، عنوان واحد)مج
(. (1ويعيدها إلى أدنى مستوى من السلبية، كما في هذا التشكيل، الذي يقول فيه: 

 )الكامل(
 وبنى ِبناَءَك في الحضيِض اأَلسفلِ       أْخزى الذي سمك السَّماء مجاشعاً 

ــم قيُنــ  ُده خبيَث الَمدخلـــــــــــــــــــَدِنسًا َمَقاعِ       هـــــــــــــــــُكم بِفنائبيتــــــــــــًا ُيَحمِّ
 ْي َيذبلــــــم بمثلـــــــــــــــــــــــفَهَدْمُت بيتكُ        ـــــــــــــــــىولقد بنيَت أخسَّ بْيٍت ُيبتن

لي        لــــــــــك فوَنَفخت ِكيرَ      إني َبَنى لي في الَمَكارم َأوَّ  ي الزَّمان األوَّ
 ن نْهشلـــــــــــــــٍع          فاْنظْر لعلَّك تدَّعي مــــــــــــــأْعيْتك َمْأُثَرُة الُقُيوِن مجاشِ 

ذا ما فحصنا المعجم اللغوي لفاتحة قصيدة الفرزدق ونقيضتها لدى جرير سنجد أن  وا 
ي استهالل الفرزدق، يقابلها في المستوى نفسه استثمار األلفاظ اللغوية اليجابية دالليًا ف

استثمار األلفاظ السلبية عند جرير، وكأّن قيمة التشاكل هنا تنهض على جدل لغوي بين 
محاولة تكريس الداللة اليجابية عبر الصورة في نسخة الفرزدق، والسعي إلى نقض ذلك 

يم سلبية تقّوض إيجابية ودحره ومقاومته من خالل ضّخ الصورة الشعرية االستهاللية بق
 الداللة اللفظية في الصورة األولى، فثّمة تشاكل لفظي وداللي وصوري بين االستهاللين.
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 اللوحات الشعري ة:
ونقصد باللوحة الشعرية ما يتضمنه متن القصيدة الواقع بين االستهالل والخاتمة، والذي 

ع من التصادي الصوري يعبر عن مجموعة أغراض، إذ تقوم القصيدة ونقيضتها على نو 
في رسم المشاهد التي تأتي على شكل لوحات شعرية متشاكلة متمثلة بالكلمات "تحمل 

(. 1وظيفة داللية وذلك عن طريق إثارة الصور المادية والذهنية في التصور والذاكرة")
ويمكن هنا أن نصنع تناظرا شعريًا بين لوحات قصيدة الفرزدق ونقيضتها قصيدة جرير 

الكشف عن عمق حالة التشاكل الداخلي بين القصيدتين، فالقصيدة النقيضة  من أجل
تعتمد في صياغة خطابها على الصورة العامة للقصيدة األخرى، وتستمد منها الكثير من 
الصور التي تحاول رسمها وتصوير حاالتها، فهي تتدخل فيها وتحاورها إما بطريقة 

ها لالرتفاع بشأن ذاتها وقبيلتها، فتظهر في النقض، أو طريقة تشييد صور أعلى من صور 
األولى روح السخرية والنقد الالذع والحّط من قيمة اآلخر، وتظهر في الثانية روح التفاخر 

 والعّزة بقدر عاٍل من المبالغة التي ال بّد منها في السياق التفاخري بين االثنين.
لى مستوى الموضوع، واللغة، فّثمة نوع من الصراع الدرامّي بين القصيدة ونقيضتها ع

والصورة، واألداء الشعرّي، إذ تبرز األنا الشاعرة بنمطيتها الذاتية، أو انتمائها الموضوعي 
إلى القبيلة أو الجماعة، فالذات الشاعرة تعّبر عن نفسها وتحتمي بالجماعة في إطار نوع 

 من التشابك والتفاعل والجدل االجتماعي والثقافي. 
للوحات الشعرية في القصيدتين على هذا التشاكل التناظري الكاشف عن ويمكن تقسيم ا

 جوهر الفعل الشعري وتصاديه بين القصيدة ونقيضتها.
 اللوحة األولى:

يرسم الفرزدق لوحته األولى بعد لوحة االستهالل مستفيدًا مما حققته عتبة           
وضوعي، القادر فيه على االستهالل من منجزات على صعيد بناء موقفه الذاتي والم

الدخول الحر في لوحات القصيدة وتجلياتها في منطقة األنا الشعرية،) قبيلة المتكلم(، 
واآلخر المقصود،)قبيلة جرير/كليب(، معتمدًا شعرية السؤال باألداة )أين( لبيان مكانة 
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و القبيلتين، إذ يتم الحديث عبر ضمير الجمع المعبر عن الحالة العامة، على النح
 (: )الكامل(1اآلتي)

 لُ ِه القمَّ ــــــــــــــــــــم جحرْت كليٌب بيتها     َزْربًا كأنُهُم لديْ ــــــــــمن عزِّه
 َضربْت عليك العنكبوُت بنسجها     وقضى عليك به الكتاُب المنزلُ 

 ْم  َمْن إلى َسلَفْي ُطهي ة َتْجعلُ أ     ْم ُتسامي دارمًا ــــــــأين الذين به
 ُجْرُب الِجمال بها الُكحيل الُمشعلُ    مشت يْمشون في َحَلق الحديِد كما

 لُ ــــــــــحذر السِّباء ِجَماُلها ال ترح    ون إذا النساء ترادفت ـــــــــوالمانع
ويجاريه جرير في رسم لوحة مقابلة يقّوض فيها مزاعم الفرزدق ويعّرض به وبقبيلته، في 

فق حساسّية شعرية متدّفقة، وعلى نحو أكثر قسوة وأعنف سياق شعرّي يتشّكل على و 
سخرية، والسّيما حين يتعّمد ذكر اسم الفرزدق فضاًل عن قبيلته مجاشع، التي تكرر ذكرها 
ثالث مرات، ثم تعييرهم بأنهم قيون/حدادون، في إشارة إلى أنهم أصحاب مهنة حقيرة، 

(. 2هاًل ألن يكونوا في علية القوم، )وتعييرهم بقتل الزبير في إشارة إلى أنهم ليسوا أ
 )الكامل(

 ر ُمرقٍَّش ومهْلهلــدَّ شعــــــــــويعُ         َحْسب الفرزدق أْن ُتسبَّ مجاشعٌ 
 غمر البديهة جامحًا في المسحل        ي ُقفْيرة سابقاً ــــــــطلبْت قيوُن بن

 م تحللـــــــي لــــــــــــا لحْبوِتك التتب         وٍة ــــــُد حبْ ـــــــــعاقِ  وأنتقتل الزبير 
 د الزبير كحائٍض لم تغسلــــــــبع          ُكم ـــــــــــــال تْذكُروا ُحلل الُملوك فإن

 لــرة فاْزحَ ــــــــْـــ باالْعَمَيْين وال ُقفي        م َتُسدَّ طريقنا   ـــــــــــــــــــُبَني ِشْعرة لأ
 ينجلي ُه الـــــــــــــــُلؤٌم يثور َضَبابُ            جوه مجاشٍع ولقد تبيَّن في و 

 فْقٌع بمْدرجة الَخِميس الجحفل              ولقد ترْكُت مجاشعًا وكأنهم 
 اللوحة الثانية:

اللوحة الثانية تذهب مذهبًا آخر في تشكيل رؤيتها الشعرية، إذ يبنيها الفرزدق في        
طبيعة اللغة المتماسكة القريبة من الصنعة، في تصوير بأس سياق شعري يفيد من 
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القبيلة، والدفاع عن شرفها المتمثل بالذود عن النساء، من خالل الشارة إلى مستلزمات 
القتال، )السيوف(، وكل ما يدل عليه، )ضرب، السواعد، خميس جحفل، الرماح(، ثم 

تعد رمز القبيلة وفخرها، تخصيص ذلك على نحو أدق بالشارة إلى القيادة التي 
ب بالتاج(، فالتاج يرتبط بالملوك، والملك له حاشية وهيبة ورايات ترفرف وجيش  )ومعصَّ
عظيم، وقد ركزَّ الشاعر على هذه الصورة بتكرارها بصيغة الجمع مرَّة) الملوك(، وبصيغ 

ته، ومدى المفرد مرَّة أخرى)ملٌك(، وأكد على مدى التالحم بين الملك وبين أبناء قبيل
 (. )الكامل(1طاعتهم له،)تسوق له الرماح أكفنا( وعلى هذا النحو)

 ْرعلأر له الس واعد ـــضرٌب تخ    يحمي إذا اخُتِرط السيوف نسائنا 
ٍب بالتاج يخِفُق فوق  ه     خرُق الملوِك له َخميٌس َجحفلـــــــــــــــوُمعصَّ

 ه َنُعل  صدورهن  وننهلــــــــــــنه الرماح أُكفُّنا        مـــــــملٌك تسوق ل
ه      أوقد مات في أسالِتنا   ه الملوك ُتقتَّلــــــــــــــعَضب برْوَنق   َعضَّ

لـــــــــــــــــــــــمن      ل  خواضعًا ــــــــــــــولنا ُقراسيٌة تظ  ه مخاَفَته القروم الُبز 
 ْعزلد والسِّماك األـــــــــــــفيها الفرق         ٌم له عاديةٌ ـــــــــــــــــمُتخمِّط قط

 ة مْقصلــــــــــــَضَغم الفحول إذاناب   شؤونه   ضخم المناكب تحت شْجرِ 
ويناظره جرير في السياق نفسه، مكررًا صيغة البيت االستهاللي كي يرسم صورة تواجه 

ي مشاكل )السيوف، لوحة الفرزدق وتتعالى عليها في سياق التفاخر، فيعتمد معجم لفظ
الصيقل(،  ويهدم لحمة قبيلة الفرزدق ويصفهم بالسَّفه والخوأر والضعف فيسميهم،)بني 
وقبان(، ويكنيهم )يا ابن القيون(، مستعيرًا صورة قرآنية لتأكيد هذا الفعل)حبة خردل(، 
وصورة تشبيهية)مثل الفراش(، ويالحظ التشاكل النصي على مستوى اللفظ، )سمك 

 (: )الكامل(2بيتًا، األعزل، العزل(، فضاًل عن الصورة، يقول )السماء، 
 ه من َمْنقلــــــبيتًا َعالك فما ل     ا   ـــــــــــالذي َسَمَك السماء بنا لن إن  

 ا َيِزنون َحبَّة خْردلـــــــــخفَّت فم      م  ــــــي وْقباَن أنَّ ُحلوَمهـــــــــــــأْبلغ بن
 مثل الَفَراِش َغِشين نار الُمْصطَلي       مُ ـــــــــالِفياُش فأنت مُ ـــــــــــــأْزرى بحْلِمك

                                                 

 2/213شرح نقائض جرير والفرزدق: 1
 2/452شرح نقائض جرير والفرزدق: 2
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يَقل     َتصف السَّيوف وغيُركم َيْعصى بها    يا اْبن الُقُيون وذاك فعل الصَّ
ل َزَع الِبَطانِ ـــــــــــــــــــم فــوَفزِْعت       م ــــــــــوِبَرْحَرَحاَن تَخْضَخَضْت َأْصاَلؤك  الُعزَّ

 اللوحة الثالثة:
في اللوحة الثالثة يذهب الفرزدق نحو إعالء شأن قومه بأسلوب تفاخري ينهض على رسم 
مجموعة صور ولقطات تنتظم كلها داخل لوحة واحدة،)بني فقيم، الربائع،البراجم(، ثم 

 (: )الكامل(1ينتقل من العموم إلى الخصوص،)سفيان، عدس الفعال، جندل(، فيقول)
 ذا دعْوت بني ُفقْيمٍ جاءني    مْجٌر له العدد الذي ال يعدلوا  

باِئع جاءني ُدف اعها       موجًا  ذا الر   الجراد الُمرسل كأنهموا 
 صعب مناِكبها نياُف َعيطل  ذا وفي عدِوي تي ُجرُثومة     ـــــه

ذا البراجم بالقروم تخاطروا    حْولي بأْغلب ِعزُّه ال ُيْنزل     وا 
ذا بذخْ   ُعُدُس الَفعال وَجندل أوت ورايتي يْمشي بها   سفيان وا 

ويجاريه جرير في رسم لوحة مقابلة يقّوض فيها مزاعم الفرزذق ويعّرض به وبقبيلته، في 
سياق شعرّي يتشّكل على وفق حساسّية شعرية متدّفقة، فيعتمد التسميات نفسها)بني فقيم، 

الخصوص/الفرزدق، لتكتمل اللوحة على البراجم(، ثم ينتقل من العموم/القبيلة، إلى 
الصعيدين الجماعي والفردي، والقتال والشاعرية، معرضًا بالشاعر البعيث الذي يناصر 

 (. )الكامل(2الفرزدق، فيقول)
 قتلوا َأباك وثأُرُه لم يقتل         مْ ـــــــهي ُفَقْيم إنَّ ــــــــواْمدح َسرَاة بن

 ُمرٌّ عواِقُبُه كطْعم الَحْنظل        م ــــــــــوَدِع الَبراِجم إن  شْرَبك فيه
 حتى اْخَتَطْفُتك يافرزدُق من َعلِ     إن ي اْنَصَبْبت من السَّماء عليُكم 

 َخَرٌب تنفََّج من ِحذاِر اأَلْجدل       د َصكَِّتي الَبعيث كأنَّه  ــــــــــــمْن بع
 دق تحت َحدِّ الكلكلوَضَغا الفرز   بعيث ِبِميسمي     ولقد وسْمُتك يا

 
 

                                                 

 467/ 2المصدر نفسه:  1

 2/454شرح نقائض جرير والفرزدق: 2
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 اللوحة الرابعة:
اللوحة الرابعة واألخيرة تبدأ بالفخر الذاتي عند الفرزدق، وهو نوع من الفخر يمزج          

نني في آل ضبة(، ثم ذكر أسماء عدد  الذاتي الشخصي بالموضوعي القأبألي، )وأنا ابن، وا 
(. 1رئيس األول(، فيقول)من األعالم،)حنضلة األغر، زيد الفوارس، ابن قبيصة، ال

 )الكامل(
ننيغرُّ وأنا ابُن حنضلة األ  في آِل ضب ة للُمَعم  المخول    وا 

ليهما من كل  خوٍف يعقل   فْرعان قْد بلغ الس ماء ُذراهما    وا 
 َتَسه لأْعلو الُحُزون به وال أفلئْن فخرت بهم لمثل َقديمهم   

 األولقبيَصة والرئيس  وأبو      مُ ـــزْيُد الفوارس وابن زيٍد منه
حيَفة دغفلأ  ْوَصى عشي ة حين فاَرَق رهطه   عند الشهادة والص 
ويرّد عليه جرير في لوحة مواجهة تسعى إلى التقويض في سياق تمثيل الرؤية           

الشخصية والعامة وبناء رؤية مقابلة أكثر أهمية وحضورًا، فعلى مستوى الحضور 
التاء في )غضبُت( التي تكررت مرتين، ثم ذكر أسماء  الشخصي يظهر ضمير المتكلم

أعالم بإزاء ما ذكر الفرزدق)عمرو وسعد( وتقويض الصورة الفخرية له)مثل الذليل( 
 (. )الكامل(2قائال)

 وبنو َخَضاِف وذاك ما لم ُيْعدل     و ُطَهيَّة يعدلون فوارسي     ــــــــــُـــ َأَبن
ذا غضْبُت رَمى وَراِئي بالح  ر الجندلــــــــــــأْبناء جْنَدَلتي كخي         صىوا 

 لــــــــُـــ ُزْهُر النجوم وباذخاُت اأَلْجب       م  ــــــــــفرزدق فيه ٌد ياــــــعْمرٌو وسع
 وذ تحت الَقْرَملــــــــــمثل الذَّليل يع       ه   ـــــــــــــــــيعوُذ بخال إذكان الفرزدق 
 ع م الُمْخولـــــــليس ابُن ضبة بالمُ         م  ـــــــــــــــــة إن ُأمك منهواْفَخْر بَضبَّ 

 ُة بالقضاء الفيصلـــــــوقضْت ربيع       ٌر عليك بفضلنا ـــــــــوَقَضت لنا مض
 
 

                                                 

 2/488المصدر السابق: 1
 2/492نقائض جرير والفرزدق:شرح  2
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 عتبة الخاتمة النصي ة:
في تتمتع عتبة الخاتمة النصية بأهمية ال تقّل شأنًا عن عتبة االستهالل         

النصوص الشعرية، وذلك" ألن النص إذا أراد الحفاظ على متعة القراءة فإن الحّل يعّلق 
(، بداعي التعليق والتأجيل لتوفير مزيد من المتعة القرائية 1ويؤّخر إلى أبعد حّد ممكن")

تمّثل عتبة الخاتمة النصّية في قصائد النقائض المرحلة األخيرة لدى القارئ، وعلى هذا 
التشاكل النصي بين القصيدة ونقيضتها، ومثلما ُيعنى الشاعر بعتبة االستهالل  من مراحل

بوصفها فاتحة نصية أساسية يهتم على هذا المستوى بالخاتمة النصية، من أجل أن 
يعطي انطباعًا عن اكتمال صورة تجربة القصيدة وهي تروم تقويض فضاء القصيدة التي 

(. 2صية في قصيدة الفرزدق على هذه الصورة:)تواجهها وتنقضها، فتأتي الخاتمة الن
 )الكامل(

 فَضلأن  ابن ضب ة كان خيرًا والدًا     وأتمُّ في حسِب الكرام و إ
 مْن يكوُن الْيهم يتخول أو      ه  ـــممْن يكون بنو كليٍب رْهط

 والخيل بين عجاَجتيها القسطل   وُهم على ابِن ُمَزْيِقياَء تنازلوا  
 الرئيس ويعكل إلىنعمًا يشلُّ     ى االميل تدراكوا  وُهُم الذين عل

 مكبَّل أخـــــــــوه بصفاد مقتسرٍ      ه ــــــيمين  إليه وُمحرِّقا صفدوا
 ه مكلَّلــــــــــــــوكالهما تاٌج علي      ةٍ قتلوهما ـــــــــــــملكان يوم بزَاخَ 

 شؤونه ال ُتوصل َفْوهاء فوق       وهم الذين علوا ُعمارة َضْربة 
في حين تتّجه قصيدة جرير النقيضة نحو المعان الشديد في التنكيل بصورة          

الفرزدق في سياق ذكر اسمه والتشهير به، إذ كرر اسمه خمس مرات، في كل مرة يعبر 
فيها عن صورة سلبية، مرة تخّل برجولته، ومرة تبين عجزه، ومرة تشير إلى خبثه، يقول 

 )الكامل((. 3جرير)
ل     ُخِصَي الفرزدق والِخصاء َمَذلَّة                  يُرُجو ُمَخاَطَرَة الُقُروم الُبزَّ

                                                 

في إنشائية الفواتح النصّية، أندريه لنجو، ترجمة سعاد إدريس تبيغ، مجلة نوافذ، النادي األدبي الثقافي، 1
 .  43: 1989جّدة، 

 2/480:شرح نقائض جرير والفرزدق 2
 2/495:نقائض جريروالفرزدق شرح 3
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 ُقرون األُي ل  أومْثل الَمَحاجِن     َهاَب الَخواِتُن من بناِت ُمجاشعٍ               
 ررزدق ُجْهدُه ال َيأتليا     َجَهَد الفــــــــــــقعدْت ُقَفيرُة بالفرزدق بْعدمَ               
 حْوَض الِحماِر بليلٍة من َنْبتل      ة  ـــأْشرْكِت إذ ُحِمَل الفرزدق ِخبثَ              
 يُّ الَكَتاِئِف واْرتفاُع الِمْرَجلِ ــــلَ      ى  ــــــأَْلَهى َأَباك عِن الَمكارِم والُعل             
 ى َحِسيٍر ُمْثقل ـــــــــثَقٌل ُيزاُد عل       ا  ـــــــــــإنَّه أْبِلْغ هدَيِتَي الفرزدق              
ُؤوس وَنْختِلي                ل ـــــَرْأَس الُمَتوَّج بالُحساِم الِمْقصَ       إنَّا ُنِقيُم َصَغا الرُّ

إذ هو يمعن إمعانًا قاسيًا في تشديد الخناق الوصفي على صورة الفرزدق وقبيلته        
ائه الذاتي والموضوعي، ويكرر اسمه أكثر من مّرة تعزيزًا لتوكيد الحضور التسموّي وفض

لفات نظر القراءة نحو شخصيته باستهداف لغوي وتصويري عميق.  له، وا 
ذا كانت عتبة االستهالل في القصيدة ونقيضتها تتحّرى فتح أفق شعري عام على        وا 

سياسة شعرية بوصفها فاتحة نصّية تتعّمد موضوعاتها، واليحاء بما ستعمل عليه من 
الشارة الالفتة نحو جوهر المحرق الشعري فيها، فإّن الخاتمة النصّية تحاول االنتهاء إلى 

 نتيجة حاسمة ُتظهإر فيها طاقة التفّوق على الخصم والنيل منه ودحره.
 تشاكل التقنيات الفنية في نقائض جرير والفرزدق:

 أواًل: الحوار
 من أنواع التشاكل النصي في نقائض جرير والفرزدق تشاكل أسلوب الحوار الذيو        

عن أنه  يعد العنصر األساس في النص الشعري، إذ يؤدي وظائف معرفية داخله، فضالً 
يدفع بالحدث إلى االمام من خالل الرفع من حدة الصراع في داخل النص، إذ إنَّ الحوار 

براز الدالالت التي يريد تقديمها لدبي يستخدمه المؤلف ألهو النسيج الرابط بين الدرامي وا
نميزه عن أسلوب  ن  أسلوب، وبذلك يمكننا ،  ويرتكز على وحدة في الموضوع واأل(1)

دبي يفصح عن مواقف عن إنَّ الحوار األ ، فضالً (2)عتياديةالحوار في الحياة اليومية واال
عتبار أنه أداة تعبير، ازدوجة على إذ يمتلك الحوار " وظيفة م الشخصيات وتوجهها،

بين الشخوص والناس، وبين الشخوص والشخوص، إنه أداة  وتواصل بين المؤلف والناس،

                                                 

  . 57محمد مسكين:، المسرحية النقدية ينظر: مفهوم الكتابة (1)
  .39د. ناصر الحاني:  ينظر: من اصطالحات االدب الغربي، (2)
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وللحوار  ،(1)للكشف كذلك به تجد الشخوص ومواقفها من األحداث ومن بعضها البعض "
قتصاد في الكلمات فال سمات يجب عدم تجاوزها والخروج عنها هي " اليجاز واال

بتعاد ، ومنها السهولة واالنصفي بنية ال استطيع حذف أي كلمة ألن لكل منها وظيفتهن
عن التقعر اللغوي والمحسنات البالغية والحوار الجيد يكون مطابقا لواقع الشخوص فال 

 .(2)يتناسب وطبيعتها الذاتية " يسمح الكاتب للشخصية بان تقول شيئا ال
تتبادلـه الشخصــيات  لـى خــارجي  أي "الحـديث الــذيويـذهب الـبعض  إلــى تقسـيم الحــوار إ  

إذ يكــــون الحــــوار أو الكــــالم متبــــادل بــــين  (3)فيكشــــف جوهرهــــا ويــــدفع الفعــــل إلــــى األمــــام "
هـــذا التعاقـــب فـــي الحـــديث بـــين المتحـــاورين  المتحـــاورين وفـــق نمـــط خـــاص وفضـــاء محـــدد،

لـى و . (4) نتاج دالالت ومعاني تساعد على تنـامي الفعـل الـدراميايعمل على  حـوار داخلـي ا 
وقلما تزيد لغـة الحـوار  فتعال والتكلف والتفصيل،عن ذات الشاعر بلغة " تخلو من اال يعبر

 . (5)الداخلي على عدد محدد من الجمل "
وسنركز فـي هـذا المبحـث علـى مـا يـدور بـين الشخصـيات مـن حـوار خـارجي سـواء كـان    

 حــواره مــع فــي جريــر ، كقــولخلــيأو غيــر مباشــر أو مــا يقــوم مقامهــا مــن حــوار دا امباشــر 
 :   )الطويل((6)سليمى

 تقـــوُل ُســــَليمى لــــيس فــــي الصــــْرم راحــــةٌ 
 

ـــرم أشـــفى وأروحُ    بلـــى إنَّ بعـــض الصَّ
ـــــوى  ـــــب داعيــــــــُة الـــهــــ  ُأحبـــــــــك إنَّ الــحُــّ

 
وقـــــــــْد كـــــــــان مـــــــا بيِنــــي وبيــِنـــــــك  

 ُينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزحُ 
 

ـــــزُجرين القائلــ ـــــناأال تـــ ـــــَي الخــــَــ ـــــيَن ِلـــــ  ـ
 

ــٌِي وراِءك   ــــــــــ ــــــــــــا َمــعنـــ ــــــــــــا أنـ كــمــــ
 مـــــْنـَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ 

 
                                                 

  .57ينظر: مفهوم الكتابة المسرحية النقدية:  (1)
  .223 عدنان بن ذريل فن كتابة المسرحية : (2)
  .107النص المسرحي: الكلمة والفعل، فرحان بلبل:  (3)
 وم االنسانية واالجتماعية،لالع دراسات عيسى قويدر العبادي، عر محمود درويش،أنماط الحوار في ش (4)

  .23: 2014، 1،عدد41مجلد 
  .108لغة الشعر العراقي المعاصر، عمران خضر الكبيسي:  (5)
  .2/669شرح نقائض جرير والفرزدق: (6)
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ـــة الحـــوار مـــن خـــالل         يتضـــح الحـــوار الـــدرامي فـــي الـــنص الشـــعري، إذ تجلـــت واقعي
الــنص ثالثــة أصــوات، أو ثالثــة اطــراف . تظهــر فــي الصــورة المؤلمــة التــي يرســمها الشــاعر

واألنـا/ المــتكلم، ، (الخنـا يلـ ، )والقـائلين ،(إن الصـرم أشـفى وأروح) بقولهـا: ىمسـلي ؛للحـوار
فقـد جمــع الشــاعر االطــراف المتحــاورة فــي الــنص ليعبــر عــن الحالــة النفســية ومــدى الصــراع 
المحـزن الــذي يعــاني منــه، هــذا الحــوار يكشــف عـن ارتبــاط الحالــة النفســية للشــاعر مــع بنــاء 

 معــا علـى دفـع الحـدث وتصــعيده داخـل الـنص الشـعري، فضــالً الحـدث الـدرامي، إذ يعمـالن 
 .طرفعن تبادل أدوار الحوار بين كل 

مــــن الحــــوار عنــــد جريــــر، حتــــى يصــــل حــــد الحــــوار الــــدرامي عنــــد الفــــرزدق  قتــــربوي      
التشــاكل، فيشــعر المتلقــي أن أســلوب الخطــاب واحــد، فضــاًل عــن اعتمــاد الحــوار الخــارجي 

التعبيــر عــن تجربــة ذاتيــة وحياتيــة لــيس أمــام حالــة فرديةـــ  بصــيغة الجمــع، )قلــن( مــن أجــل
نما أمام رؤية حقيقية ال يمكن انكارهـا، تتمثـل بتقـدم العمـر وكبـر السـن، فالقاسـم المشـترك  وا 

 )الطويل(   .(1)الفرزدق: يقول بين الشاعرين عدم القدرة على مجاراة العذارى،
ـــمَّ، ف ـــَن عـــ ـــذارى ُقْلـــ ـــا الَعــــ ـــنيإذا مـ  ــليتَـــ

 
إذا كــــــاَن لــــــي اســــــمًا كنــــــُت تحــــــَت  

 الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفائ ِ 
 

ـــــــــــــي إن  ـــــــــــــنَّ لـــــ ـــــــــــــون وأدنـــــاهـُـــ َدَنــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  رأيـــْــَنـنـــــــــ

 

أخــــــــــْذُت العصـــــــا واْبـــــــَيَض لـــــــــــوُن  
 المســــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ 

 
ـــهُ  ـــرُف الوحـــي مــا لــــــ ــُت ممــا أعــ  وقــْد كن

 
 رســــــوٌل ســــــوى طــــــرف مــــــن العـــينِ  

 المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ 
 

ـــعُ  ـــررَن أقـــــــاطــــــ ـــرو إذ مـ ـــُت لعـــمـــ  وقــلــــ
 

ــــــــــاء   ــــــــــاَر الظــــب ــــــــــا أنــــــــــَت أثـــ بنــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ   الــســــوانـــ

 
 لـــِئن ســـكنْت بـــي الوحـــوُش يومـــًا لطالمـــا

 
َذعـــــــــــــْرُت قلــــــــــــــوَب الُمــــرشقـــــــــــات  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ   المـــالمــ
 

ذاتيــــة الشــــاعر، بــــل اضــــفى عليهــــا بعــــدا تأمليــــا يبــــدأ الــــنص بحــــوار درامــــي لــــم يغفــــل      
تثيـر فـي نفسـه الشـجن، ألنهـا تشـعره )عـم(  لـه بصـفةالعذارى  مناداةوموضوعيا في نفسه، ف

 ويتخـذ مـن حـوارهيـدور فـي خلـده،  مَّاع ذاتيحوار عبر في الشاعر يفودنو أجله  ،بكبر سنه
فتــوة والشــباب، مــدخال الســتذكار أيــام شــبابه، ولهــوه التــي رمــز لهــا الــذي يرمــز لل ،(عمــرو)ل

إذ تتجلــى الحركــة فــي الحــوار مــن خــالل مــا يتيحــه لنــا مــن صــورة فــي  بـــ)الظباء الســوانح(،
الشـــاعر بأســـلوب االســـتفهام )أقـــاطع( ليفـــتح المجـــال للقـــارئ وتفاعلـــه فـــي  عتمـــدالـــنص، إذ ي

                                                 

  .3/953المصدر نفسه:  (1)
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ل سلســلة متراصــة تتجلــى فيهــا خصوصــية شـك (،وعمــرو ،العــذارى)الـنص، هــذا الحــوار مــع 
ترسم لنـا تغيـر االنسـان بفعـل الـزمن، فضـال عـن ايضـاح الداللـة النفسـية للشـاعر بفعـل هـذا 

مة التـي تشـع فيهـا الحيـاة والجاذبيـة واالرادة التـي ينقـل عنهـا السِّـ التغير فكان حوار الشاعر"
 .(1)كل شيء "

ر فـي دائـرة الهجـاء، ليتبـين لنـا مـدى التشـاكل ومن الحوار في دائرة الغـزل إلـى الحـوا       
 فــي نــص الشــاعرين، ويتجــه الحــوار إلــى جريــر بشــكل مباشر)ضــللتأ أبــاك(، ثــم تتســع دائــرة 

تمثيليــة القــدرة ال مــقيع )قــالوا(،  ممــا  اكثــر مــن شخصــيةحــين ينقــل حــوارأ الحــوار الــدرامي 
 )الكامل(  :(2)ولفيق بعضبها بعضها ءاكثر من خالل ربط أجزا تهوحيويوترابط الحدث 

ـــى فــــــــوارســــــــــــنا إذا ربـــــْقـــــتُـــــــــم  تــلــَقــــــــ
 

ـــوار  ـــْوم غــــــــ ـــلِّ يـــــ ـــَن لـــــكــُـــ  ُمــــتلبِّيـــــ
 ولقـــــــد تـــركــــــُت بنــــــي ُكلـــــــيب كـُـلَّــــُهـــــــــمْ  

 
ــــــار  ـــــي األبصـ ـــــُرُؤوس مفقئ ـــــم ال  ُص

ــُُب دارمــــــاً ول   ــقـــــــد َضـــــــللَت أبـــــــــاَك تطـلــــــ
 

 َكَضــــــــالل ُملـــــَتمس طريـــــَق وبــــــــار 
ــــــهُ   ــــــْت لـــ ــــــو نعتــ ــــــدًا، ولــ ـــــَدي ابـــ  ال يهت

 
 ردٍة وال إصــــــــــــــــــــدارابســــــبيــــــــــــل و  

ـــــمس فاقِصـــــد َنحوهـــــا قــــالوا:   عليـــــَك الشَّ
 

ـــ  ــــن السُّـفـ ــــٌة عـ ــــُس نائــيــــ  ـاروالشمـــــ
ـــــه  ـــــدٌت ل ـــــِل هـ ـــــي الرمـ ـــــا تكسَـّـــــَع فـ  لمـــــ

 
ــــار  ــــلِّ وجـــ ــــٌة بــكــــ ــــاُء هــاديــــ  عــــرفـــ

ي بلغتــه الحالــة الشــعرية، جــراء ذبــرز لنــا مــن خــالل الحــوار الــدرامي ذروة الصــراع الــت     
ئ عليهـا المناقضة بين الشاعرين، فالشاعر يمارس لعبـة تعمـل علـى تشـكيل حبكـة فنيـة يتكـ

جريـر  هجـاءثـم  (،بني كليـب،)القبيلـة هجاء االنتقال بخفة وحركة درامية بينب تتمثلالنص، 
دون أن  نشــعر معيبــا عليــه عقوقــه ألبيــه، فالشــاعر يحــاول دمــج الشخصــيات التــي يهجوهــا 

مــع و ، بصــورة ســلبية جــداً للمتلقــي  هميقــدمو  (،كليــب بنــي قومــه، والــده، جريــر)،بجســم واحــد
يوكــل  المــتكلمبعــدما كــان الشــاعر هــو فت يحصــل تبــادل فــي أدوار الحــوار تعــدد الشخصــيا

                                                 

  .207مة: دريني خشبة: فن الكاتب المسرحي، روجر م.بسفيلد، ترج (1)
  .2/502شرح نقائض جرير والفرزدق: (2)
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 لتعميــقهــي محاولــة و جج مــن حالــة الصــراع، ؤ )قــالوا( ليــ إلــى مجموعــة شخصــيات، راالحــو 
   ه.الدو و جرير ذالل لبني كليب ولاال
فاعليــة ذات   ةدراميــ يســعى جريــر إلــى نقــض صــورة الفــرزدق باســتخدام الحــوار، بصــيغةو 

 :   )الكامل((1)فيقول ،نقل الصورة نقال مؤثراتلغة حيوية  عبر حركية،
ــــــــــالل ولـــــــــم يــــــــزلْ   تبـــــًا لفـــــــــخرك بالضَّ

 
 ثْوَبــــا أبيـــــــــــك ُمـــدَنسيـــــــــَن بــــعـــــــــــارِ  

ــــــُكم  ــــــوُت عليـ ــــــد علــــ  مــــــاذا تقـــــوُل  وقــــ
 

 والمسلمـــــوَن بـمـــــــــا أقــــــــوُل قـــــــواري 
ذا ســــــــألتَ    َقضــــــــى الُقضــــــــاُة علــــــــيُكم وا 

 
ذا افتخــــــرَت عـــــالَ   ـــــَك فخـــــاري وا   َعلي

ـــه إالحـــوار           عليـــه هـــذه األقاويـــل، لـــى الفـــرزدق ليعيـــد المعـــاني التـــي وردت منكـــراموجَّ
فضـــاًل عـــن ذلـــك فـــان الحـــوار يبـــدو هادئـــا، يميـــل الـــى المنطـــق، فالشـــاعر يـــدحض األفكـــار 

لسـابق، وبـذلك يفـرر جريـر كـل مـا تـراكم فـي والمعاني التي تركزت في ذهن المتلقي للنص ا
الذاكرة، ويمهد لما سيطرح من أفكار، ويبـدو لنـا إنَّـه  قـد أظهـر مـن خـالل الصـورة السـيطرة 

 ثانيا: الصراع  .التامة على حركة االحداث ومشاعره
ــــ          ــــنص الشــــعريع حيــــزًا كبيــــرًا فــــي ار يشــــغل الصِّ الصــــدام  مــــواطن  هفيــــ تبــــرزف، ال

نتبـاه المتلقـي، االشـعري يعمـل علـى شـد  هفي نسـيج اً توتر وتخلق الشخصيات،  والخالف بين
الحــدث الــدرامي،  وجــوه التـي تتجلــى فيهــا فكـرةالإذ إنَّ الصـراع فــي الشـعر العربــي هــو  أحـد 

عنــد شـعراء النقـائض ضـروبًا مــن  يعكـسو  ،القصـيدة العربيـة سـمة واضـحة مـن ســماتوهـو 
نمــاط المنافســة الفنيــة، مــع حــدة واضــحة فــي لغــة أمــن الصــراع القبلــي والشخصــي، وصــورا 

 .(2) الصراعات األدبية
وللصــراع وجــوه عــدة ال تقــف فقــط علــى صــراع االنســان مــع الضــد والنقــيض ولــيس       

 اً جتماعيـا أو اً سياسـي اً يكـون صـراع عقلـي بـل قـد مجرد صراع داخلي بسبب طـارئ قلبـي أو
نسـان بمحيطـه، فـي كـل المواقـف التـي تـربط ال . إذ يتجسد الصـراع(3)اً أو نفسي اً قتصادياأو 

                                                 

  .2/506شرح نقائض جرير والفرزدق:  (1)
  .3/12 :د.عبد اهلل التطاوي أشكال الصراع في القصيدة العربية، ينظر:  (2)
ميثم هاشم الموسوي، مجلة جيل  االنشاد الشعري ملمحا مونودراميا، د.ضياء غني العبودي، م.( 3)

  . 87، 2015،ابريل، 64دراسات االدبية الفكرية، ال
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مع ما يستجد فيها من رغبات ونزاع فـي سـبيل الوصـول إلـى الغايـة أو الهـدف الـذي يسـعى 
فال بـد أن يتـوفر مـع الصـراع " أصـوات غيـر صـوت البطـل ألن الصـراع يعنـي وجـود  اليه،

 . (1)"  قوى ُأخرى تقف موقف الضد تتجلى هذه القوى بالشخصيات
بشــكل ممــثَّال بالشــاعرين الكبيــرين جريــر والفــرزدق، فــي شــعر النقــائض التشــاكل ظهــر وي   

كمــا فــي ، همــاوذلــك مــن خــالل المعركــة الشــعرية بينالــدرامي،  الصــراع عبــر واضــح وجلــي 
اســـتهالل إحـــدى أهـــم نقائضـــه، والتـــي يظهـــر فيهـــا الصـــراع علـــى المســـتوى قـــول جريـــر فـــي 

 فر(:  )الوا(2)النفسي، والشخصي، إذ يقول
ـــــــابا ـــــــاذَل والعـــــــِتـ ـــــــوَم عــــــ ـــــــلِّي اللـــــ  اق

 
 وقــــــولي إن أصبـــــــــُت لقــــــْد َأصـــــــابا 

ــــــــدَّ   ـــــــل نـــــــــجدٍ أِجـــــ ــــــــا تـــــــذكُُّر أه  َك مــــ
 

 ا طــــــاَل مــــــا انتظــــــُروا ا يابــــــاوَحي ــــــ 
 َبلــــــــى فــــــــارُفض دمُعــــــــك غيــــــــَر نــــــــزر 

 
ـــــــكمـــــــا عيَّ   ــــــــِباباْن ــــــــسَّرب الط ـ  َت بالــ

 لـــــــــــــَة اذرِعــــــــــــــاتٍ وهــــــــــاَج البــــــــــرُق لي 
 

 هـــــوى مـــــا تستَـــطـــــــيُع لـــــُه ِطالبـــــا 
ــــــــــُت ُأخــــــــــرى  ــــــــــُت بحاجــــــــــٍة وطوي  فقل

 
ــــــــئابا   فهـــــــاَج علـــــــي بيــــــنُهمــــــــا اكِت

ـــــــــنهُ   ـــــــــٍد قــــــــد طـــــــــويُت َيكـــــــــاُد مـ  ووجـ
 

ـــــــُب الِتهابـــــــا  ـــــــِب َيلتِه  ضـــــــميُر القل
ــــــــــتنا  ــــــــــا شــَـفـ  ســـــــــألناها الشـــــــــفاَء فمـ

 
 والِخـــالبـــــــــــا وَمنَّتــــــــــــنا المـــواِعــــــــــــدَ  

حين طلـب مـن المؤنثـة الغائبـة الكـف عـن بيات واضحًا في هذه األأ النفسي يبدو الصراع     
ن ذلـــك يـــؤجج أحزانـــه، ويثيـــر ذكرياتـــه، ويمتـــزج الـــذاتي بالموضـــوعي، حـــين يعقـــد ألعذلـــه، 

مقارنــة بــين هيــاج البــرق، وهيــاج هــواه، معتمــدًا عناصــر الطبيعــة عــاماًل اضــافيًا فــي تــأجيج 
دمعـك، غيـر ) فاعلية الصراع، وذلـك عبـر مجموعـة مـن الصـور الحسـية جسـدتها المفـردات

إذ تحيـل هـذه األلفـاظ إلـى  ( ،يلتهـب، فمـا شـفعتنا ضـمير القلـب، كتئابا، وجـد،افهاج،  نزر،
عـــادة ذكرهـــا عبـــر صـــيغة حـــوار غيـــر فيعمـــد إلـــى إ عمـــق الصـــراع الـــداخلي لـــدى الشـــاعر،

 يجـــة حتميـــة تـــوحي باســـتمرار حالـــة الصـــراع الـــذي يعيشـــه.لينتهـــي إلـــى نت ،مباشر)ســـألناها(

                                                 

  .72: شدير المالك : دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر، د.محسن اطيم( 1)
 .600 -2/559شرح نقائض جرير والفرزدق  : ( 2)
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موقف الصراع الذي يعطي المبرر لبدايـة األحـداث الدراميـة ويـؤدي  فشكلت هذه المشاعر "
  .(1)" إلى تكون األزمة

الـذي يحـاول أن يخفـي الفـرزدق ونلمح المشاكلة على مسـتوى التعبيـر واألسـلوب عنـد       
قـــل ســريعًا إلــى الصــراع الخـــارجي والمباشــر مــع جريــر مـــن أثــر الصــراع النفســي عليــه فينت

 :  )الوافر((2) خالل التعرض له شخصيا وللقبيلة بأكملها 
ــــــتَ  ــــــ ولســ ــــــٍل قــــمـ ــــــَا ربنائــ ــريـــ  الــــــــــــثُـّ

 
ــــــَضابا  ــــــَرَع الِهـــ ـــــذي َفــ ـــــي ال  وال َجَبل

ـــــــي ُكــــــليـــــــــــــبٍ   ـــــــًا ببنـــ ـــــــدُل دارمــ  وتعـــ
 

ــــابا  ــــئِة السِّـبـ  وتعـــــــــــــدُل بـــــالمـُــــــــــفقـــ
ــــــاً   ــــــيْنا قـــــــــــــــديـــمــــ ــــــرُّ حيــ ــــــ  شـــ  َفُقِبـــ

 
 وأصـغــــــــُره إذا اغـْتــــــَرفُـــــــــــوا ذنـــــــــــابا 

 ولــــــْم تـــــــــِرِث الفــــــوارَس مــــــــــن ُعــــــــــبيد 
 

 شـِــــــــــــهاباوال َشــــــــــبثًا وِرثـــــــــــَت وال  
 وطـــــــاَح ابـــــــن المراغـــــــِة حـــــــيَن َمـــــــدتْ  

 
ــــــسابا  ـــــِب النِّـــــــــ ـــــى الَحَس ــــــِتنا إل  أعنَّـ

ـــــــسٍ   ـــــــُأمِّ حـِـــــلـ ـــــــاَن كـــ  وأســــــلَمُهْم وكـــــــ
 

 َفغـــــــابا أقـــــــــــــرَّت بــعــــــــد نزَوِتـــــــــها، 
كانــــــة التــــــي يبلغهـــــــا يســــــتهل الــــــنصَّ بصــــــراع مباشــــــر ينفــــــي أن يبلــــــغ جريــــــر الم         

المتكلم/الفــرزدق، والتــي رمــز لهــا بـــ)قمر الثريــا، جبلــي الــذي فــرع الهضــابا(، وعمــق الصــراع 
 الصـراعب رقـىيعـرف كيـف ي فهـو ووسع دائرته عبر الموازنة بـين قبيلتيهمـا، )البيـت الثـاني(.

، محاولـةوشـد المتلقـي  ،والـتهكم ،أسـلوب السـخريةو  الحركة والتـوترف، الهجاءلى ع باالعتماد
 .  ودحر اآلخرثبات الذات، ل

 ثالثًا: المشهد 
دبيــة والولــوج الــى مكوناتهــا جماليــات النصــوص األ نعــالمشــهد فــي الكشــف يســاعدنا      

الفكريــــة وســــماتها الفنيــــة ، إذ إنَّ المشــــهد عبــــارة " عــــن مجموعــــة أو سلســــلة مــــن اللقطــــات 
زمــن معــين ومكــان محــدد  المرتبطــة ببعضــها، وهــو مجموعــة مــن اللقطــات التــي تــدور فــي

ودور كــل .   (1)يمثــل المشــهد االطــار العــام والقالــب "الــذي يجــري فيــه الفعــل ". و  (3)بذاتــه"
                                                 

  .220  ،)مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض(، ماري الياس، حنان قصابالمعجم المسرحي( 1)
 .  634- 2/633شرح نقائض جرير والفرزدق  :( 2)
  .11جماليات التصوير التلفزيوني:  (3)
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عنصــر فــي المشــهد يــرتبط بكينونــة المشـــهد ذاتــه وقــدرة العنصــر علــى العمــل كمهيمنـــة أو 
ويعمــل الشــاعر علــى توظيــف هــذه  ، محطــة رئيســية فــي تطــور الصــراع أو الفعــل الــدرامي

ـــة التق ـــة بطريق ـــة، ان يقاعـــا لحـــواأوصـــف و ســـلوب تعبيـــري أو فني ، ويمكـــن عـــد  ت متناغمـــةوا 
ــاة والواقــع عبــر قــوة المالحظــة التــي  المشــاهد فــي القصــيدة بأنهــا تحــاكي بشــكل جزئــي الحي

 التفاصيل. تلتقط وتصور
. (2) ضـد الشـاعر الراعـي النميـري الـذي انتصـر للفـرزدق: قول جريرفي تتجلى المشهدية   

 (       )الوافر
 َلِبئـــــــــــــَس الَكســـــــــــُب َتكِسبـُـــــــــــُه نـُـــــــــميرٌ 

 
 إذا اْســــــتْأُنوَك واْنَتظــــــــــــــروا ا يـــــــــابا 

ـــــــرٍ   ــــــــى ُنمي ــــــــِدلُّ علـ ــــــــاِزي الُمــ  أنـــــــا البـــ
 

 أُِتحــــُت مــــن الســــماِء لهـــــا انِصـبـابـــــا 
ـــــــــــرنٍ   ـــــــــــُه بِقـــــ ـــــــــــْت َمــخاِلبـُـــــ  إذا َعـِلـقــــ

 
 اَهتَـــــَك الِحجـابــــــ َأصـــــاب القلـــــَب أو 

ــــــــَرى الطيــــــــر الِعتــــــــاِق َتظَّــــــــُل ِمنــــــــهُ    َت
 

ــــابا  ــــل أن ُتصـــــــــــــ ــــ  للــَكالِكــــــ  َجواِنــ
ملتحمــة بــروح االنســان، وبطبيعــة ال مــن مجموعــة مــن الصــورالمشــهد الــدرامي  يتــألف       

ومثيــرة وبيئتــه فيوظــف مشــهد انقضــاض الصــقر علــى فريســته، عبــر حركــة خاطفــة حياتــه، 
ث عــن اآلخــر إلــى فضــاًل عــن هــذا التحــول الســريع  مــن الحــديدالالت بعيــدة،  لتعبيــر عــنل

يقاعـا داخليـًا، ف الحديث عن األنا، الشـاعر لـم يـأت والتحول فـي تـوتر المشـهد لغـة وصـورة وا 
مــع الجــو العــام الخــارجي للقصــيدة، فهــو  اً جزافــا أو عبثــا إنَّمــا جــاء متالئمــ هالل بهــذه االســت
ميـر (، مـن ة المتلقي، ثم تـأتي صـورة، )البـازي المـدل علـى نُ ظثارة حفياع موجه لخطاب و 

   .االحداث تم تغطية والذي من خالله الصور الدرامية المكونة للمشهد
وينــاظر الفــرزدُق جريــرًا فــي الســياق نفســه، مكــررًا لفظــة )نميــر(، كــي يرســم صــورة         

 : )الوافر(                                (3)يقولف تواجه لوحته، وتتعالى عليها، وتقوضها، 

                                                                                                                         

الدرامي، الحبكة (،مجموعة  الرومانسية، موسوعة المصطلح النقدي بين الدراما والشعر)الواقعية،(1)
  .34مؤلفين: 

  .611-2/610:  شرح نقائض جرير والفرزدق (2)
  .2/636لفرزدق : شرح نقائض جرير وا (3)
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ــــــرٍ إف ـــــــاِء بنــــــي ُنمي ـــــــن هجـــ ـــــــك مــــ ــــ  نَــّ
 

ـــــــاِر إذا وَجـــــــدوا العـــــــذابا   كَأهـــــــِل النَّ
ـــــــــوا رَجــــــــوا   مــــــــن َحرِّهــــــــا أن يستـــــريُحـ

 
ــــــديُد لُهــــــم َشـــــــــرابا   وقــــــد كــــــان الصَّ

ــــــــتْ   ــــــــَرْت وطاَب ــَُك عــــــــامٍر أَث ـــــــ ــــــــاْن ت  ف
 

ــــــو   ـــــــابافمــــــا أثــــــَرى أُب ـــــــا َأطـــ  َك ومـــ
 ولــــــــم تَـــــــِرَث الفـــــــوارَس مــــــــــن نميــــــــر 

 
ــــــــــالبا  ــــــــــَت وال ِكــــ ــــــــــًا وِرثــ  وال كعبــــ

ــــــــي ُكليــــــــــبٍ   ــــــــَت بن ــــــــد وِرْث ـــــــــن ق  ولكــ
 

رابـــــــــا    حظائــــــــــــــَرها الَخــبيثَـــــــــــةَ والزِّ
يتنــاص الفــرزدق فــي مشــهده الشــعري مــع أحــد مشــاهد يــوم القيامــة، كمــا صــوره القــرآن      

ومن ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه وال يكـاد يستسـيغه ))قوله تعالى في  كريم،ال
فاعليـة هـذه لوذلـك  ،(1)((ه عـذاب غلـيظءويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورا

خـر آينتقـل إلـى مشـهد ثـم ، المشاهد وأثرها في نفوس المتلقين بوصفها تتعلق بجانب العقيدة
من أجل اتمـام الصـورة ببعـديها  ،الخبيثة والزرابا هاحظائر دية واالجتماعية/أوغل ذلة في الما
 .المادي والمعنوي

 رابعًا: الفضاء الشعري/المكان: 
دب فـــال تتســـم االصـــوات مـــن غيـــر أمـــاكن وال وجـــود فـــي األ امهمـــ االمكـــان عنصـــر يعـــد     

. (2)دب "إذ يعـــد المحـــور االســـاس الـــذي تـــدور حولـــه نظريـــة األ للشخصـــيات بـــدون مكـــان،
فالمكـــان هـــو بعـــد جمـــالي فـــي األدب، إذ يكـــون ويشـــكل البنيـــة الخارجيـــة التـــي يقـــوم عليهـــا 

   النص األدبي.
فعالقة " الشاعر بالمكان ذات أبعاد متعـددة تستحضـر الـواقعي والخيـالي والـوهمي، ويكفـي  

مــه أنَّ الشـاعر يعــيش فــي المكــان علــى مســتوى الوجــود الحقيقــي ويســبح فــي المكــان فــي عال
الشـــعري، فيستحضـــر المكـــان مـــن العالقـــة الثقافيـــة، ويقـــيم لنفســـه وجـــودا فيـــه أو يعـــدل مـــن 

 .(3)صورة المكان الحقيقي، كما يخترع المكان في الفن ويحتله بالوجود"

                                                 

 .17_16ية :اآل براهيم،إسورة  (1)
  .3ينظر جماليات المكان، مجموعة باحثين سيزا قاسم واخرون:  (2)
  .10شاعرية المكان، د.جريدي المنصور التبيتي:  (3)
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فالمكـــان يؤثـــث العالقـــات التـــي تـــربط االنســــان بـــالمحيط، وحتـــى األفكـــار التـــي تقــــدمها    
 المرجـوة مـن دون إيضـاح تـام للمكـان، فالحـدث " ال يمكن أن  تعطـي فاعليتهـا الشخصية ال

ومـن دون هـذه المعطيـات يسـتحيل عليـه أن  يقدم إال عن طريق معطياته الزمنية والمكانيـة،
   يؤدي رسالته الحكائية.

فضاًل عما يثيره المكان من إحساس بالمواطنة في نفـس الشـاعر، كـأن االنسـان فيـه مقيـد   
 .(1)شيء يمكن حدوثه خارج إطار المكان " ال بالزمن والمخيلة حتى نحسب أن

الــديار يخاطــب الفــرزدق ويأخــذ المكــان أبعــادًا عديــدة لــدى شــعراء النقــائض، فهــذا الشــاعر 
 : )المتقارب((2)المكان االوسع واالشمل، فيقول بوصفها

ــــــــــــتُ   المنـــــــــــازَل مـــــــــــن مْهـــــــــــَدد عرفــ
 

ـــــــــِد   ـــــــــدى الَغرَق ـــــــــوِر ل  كـــــــــوْحي الزب
ـــــــــــــُل   ـــــــــــــه ُكـ ـــــــــــــْت بـ  رجـــــــــــــاسةً أناخـــ

 
ــــــــــة المـــــــــاء لـــــــــم تـُـر    ـدِ عـــــــــوساِكبـــ

ـــــــــــــث اســـــــــــــتطافَ   ـــــــــــــْت أواري حي  فأْبَل
 

ـــــــــوُّ الجـــــــــياِد عـــــــــلى المــــــــــْرَودِ    َفلُـــ
ـــــــــــاحِ   ي  بـــــــــــرى ُنؤيَهـــــــــــا َدارجـــــــــــاُت الر 

 
ــْترى الَجفـــــــــُن بـــــــــالمبردِ    كـــــــــــما ُيبــــــــ

حن تعمل على شداللية ت الو حمبميقدم شاعرنا صورة دقيقة للمكان الدرامي " المنازل "    
عبر صورة النص بكل أنواع العواطف، فقد أعاد الشاعر بناء المكان الدرامي " المنازل " 

تشبيهية توحي بالقدم عبر مرجعية دينية تحيل إلى عهد قديم، )وحي الزبور(، ثم يصور 
تقادم هذا المكان من خالل ثنائية الحركة والسكون، التي تتفاعل ألجل تصوير دقة 

فنيا يمد النص من بدايته  تصويرا -ة الماء لم ترعد، دارجات الرياحأناخت، ساكب -المكان
إلى نهايته بالدرامية التي تقدم األحداث بصورة جلية واضحة، فقد أراد الشاعر أن  يزيد من 

النفسية التي  ةيعكس الحال أنهشدة حضوره، إذ اقترن المكان عنده بالحياة، فضاًل عن 
 هنه.تدور في ذ

 

                                                 

  5:اشكالية المكان في النص االدبي، ياسين النصير (1)
  .908-3/907:المصدر نفسه (2)
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:  (1)فيقــول ،يــر مــع المكــان الــدرامي تعــامال حيــا يعــزز المكانــات الصــوريةويتعامــل جر     
 )المتقارب(

ـــــــــــــاز ــــــــــــــَل الِحَج ـــــــــــــرزدُق أهـ  زاَر الف
 

ــــــــدِ   ــــــــْم يْحم ـــــــــهْم ول ــــــــَظ ِفيـ ــــــــم َيح  فل
ـــــــــد الَحطـــــــــيمِ   ـــــــــَك ِعن ـــــــــَت قوَم  وأْخَزي

 
 وَبـــــــــــــــيْن البقيَعيــــــــــــــــْن والَغــــــــــــــــــْرَقدِ  

ــــــــــــَمين  ــــــــــــرزدَق بالموْس ــــــــــــْدنا الَف  وَج
 

ــــــــــــــَث المــــــــــــــَدخلِ    والمـْشـــــــــــــــَهدِ  خبي
ـــــــزَ   ـــــــد العزي ـــــــن عب ـــــــُر اب ـــــــاَك األَغ  نف

 
ــــــــــى عــــــــــن الـمســـــــــــجدِ   ــــــــــَك تُنف  بحق

"الحجــاز "  العــامالمكــان  إذ يصــبح  لفــرزدقايوظــف جريــر المكــان فــي الــنص لهجــاء       
ويصـــبح المكـــان الخاص/المقـــدس)الحطيم، ، هـــوان مكانتـــه)لم يحـــظ فـــيهم ولـــم يحمـــد(ل ارمـــز 

، وحتـــى تتضـــح الدراميـــة وتتعمـــق يـــأتي المكـــان الـــذي ءة إليـــهالبقيعـــين، الغرقـــد( رمـــزًا ل ســـا
الغرقــد " لتنتهــي هــذه األمكنــة بتشــكيل المعنــى فــي  ، ،البقيعــين "الحطــيم اً دينيــ اً يحمــل طابعــ
أثنـــاء جريـــان فعـــل القـــراءة، وهـــذه األمكنـــة تعمـــل علـــى اســـتمرار تـــدفق ووعيـــه ذهـــن القـــارئ 

ام للنص يكون متالزما مع المكـان الـدرامي الحدث وتقديم الصورة على أتم وجه فالنسيج الع
 الذي يكون العنصر األقوى في النص.

 خامًا: الفضاء الشعري/الزمان
اذ يـدخل الـزمن  (2)فـي الحيـاة " دب هو " الوسيط الدائم فـي االدب كمـا هـوالزمن في األ   

" في كل مفاصل االبداع االدبي، ويتغلغـل فـي كـل صـورة مـن صـور الخلـق الفنـي، والـزمن 
 . (3)من خالل مفعولها على العناصر االخرى " الَّ إتظهر  حقيقة مجردة سائلة ال

والزمن الدرامي هو زمن الفعل في النص المقروء، أو المؤلأف، وزمن مشـاهدة المسـرحية،   
إذ إنَّ الــزمن أحــد ركــائز أو أركــان الــدراما المهمــة، وهــو الكيــان الــذي تظهــر فيــه عناصــر 

  . (4) ذات عالقات متنامية يحددها التكوين المشهدي الدراما ضمن تفاعلية

                                                 

  .3/918والفرزدق: شرح نقائض جرير (1)
  .201بحث في تقنيات السرد "، عبد الملك مرتاض:  في نظرية الرواية " (2)
  27قاسم:سيزا  بناء الرواية، (3)
  .85ينظر: الفعل والزمن، د.عصام نور الدين:  (4)
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 :(1)فيقول ؤرخ ألمجاد قومه في موقعة " ذي نجب"ويأتي الزمن الدرامي عند جرير لي  

 )الوافر(
ـــــــــــا ـــــــــــا يـــــــــــوَم ِذي نجـــــــــــٍب حمان  َحميَن

 
ــــــــــــناِئَع والنِّهابــــــــــــا   وأحَرْزنــــــــــــا الصَّ

ـــــــــــل ســـــــــــاِبغاٌت   ـــــــــــا تحـــــــــــَت الَمحاِم  لَن
 

يِ  َتطَّــــــــرِ    ُد الَحبابــــــــاكنســــــــِج الــــــــرِّ
ــــــــــــكِ   ــــــــــــُه خــــــــــــرزاُت ُمل ــــــــــــاٍج ل  وذي ت

 
 ســـــــــــلبَناُه السُّـــــــــــرادَق والحجابـــــــــــــا 

ـــــــــــــال  ـــــــــــــي عقـ ــــــــــــُه بنـ ــــــــــــَبَ  ا ل  أال َق
 

 وزاَدُهــــــــــــــُم بغــــــــــــــدرِهم ارتيابــــــــــــــــا 
إذ استحضـره الشـاعر ليمـنح الـنص  يأتي الزمن في نـص جريـر ليكـون معاضـدا للفخـر،     

ذا اليــوم، إذ اختــزل الشــاعر فــي هــذا الــنص بعــدا دالليــا مفعمــا بالدراميــة، مــن خــالل ذكــره لهــ
ليــأتي بعــد هــذه العبــارة ســيل مــن الــذكريات " لنــا  أيــام قومــه بعبــارة واحــدة " يــوم ذي نجــب "،

تحــت المحافــل ســابغات " فــال يتــرك الشــاعر فراغــات بــل يقــدم إضــاءات زمنيــة تســاعد علــى 
ليؤكــد  (،لــه خــرزاتوذي تــاج  )ادراك مــواطن االزمنــة فــي الــنص والتــي يفخــر بهــا الشــاعر 

ــا، احرزنــا،)للمتلقــي كــل مناقــب قومــه، فضــاًل عمــا تثيــره األفعــال  إذ إنَّ   (لنــا، ســلبناه حمين
هذه األفعال اوردت احداثا جاءت لتعمق ذاكرة المتلقي وتساعد على استحضـار تلـك الحيـاة 
التـــي عاشـــها الشـــاعر وقومـــه، ليكـــون الـــزمن الـــدرامي هـــو العنصـــر االســـاس الـــذي يطرحـــه 

حـذره  بهجتـه وكببتـه، مـدعاة إلـى إقدامـه واحجامـه،"لشاعر في الـنص ويعتمـد عليـه فيكـون ا
  .(2)" بالزمن   حساسهمامتفاوتون في  ءً افالشعراء ابتد ته،مباال او ال
ويأتي الزمن الدرامي وسيلة الفرزدق في تعميق فكرته الشـعرية فيكـون أداة التعبيـر التـي     

 )الوافر( :(3)قولتعطي الدرامية المطلوبة في
ـــــــــو تُ  ـــــــــبٍ ول ــــــــــني كلي ـــــــــؤم ب ـــــــــى بل  رم

 
ـــــحت لســـــاري   نجــــوُم اللَّيـــــِل مـــــا وضِّ

 ولـــــــــو لـــــــــِبس النهـــــــــاُر بــــــــــنو ُكليـــــــــبٍ  
 

ـــــــهارِ   ـــــــَ  النــ ـــــــهم وضـ  لــــــدنَّس لؤمــ
 

                                                 

 .2/608شرح نقائض جرير والفرزدق  (1)
  .179ئغ: الزمن عند الشعراء العرب قبل االسالم، عبد االله الصا (2)
  .423/ 2شرح نقائض جرير والفرزدق: (3)
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ـــــــــبٍ  ـــــــــي كلي ـــــــــُز بن  ومـــــــــا يغـــــــــدو عزي
 

 بــجـــــــــــار ليطـــلُــــــــــــب حــاجــــــــــــة اال 
ــــــــــــائم ل عـــــــــــادي   بنـــــــــــو ســـــــــــيد األشـ

 
ـــــــ  ــــــــي للــعل ـــــــو ضـــــــرارنـــمــون  ـى وبن

ــــــــــــيم  ــــــــــــت تم ــــــــــــي كان ـــــــــــــدة الت  وعائـــ
 

ــــــــــا الــمــحــــــــــمية الـــــــــذمار   يقـــدمــــهـ
 اقــــــــــو  وأصــــــــــحاب الشــــــــــقيقة يــــــــــوم ال 

 
ـــــــي شيــبـــــــان باأل   ســــــــل الحـــــــراربنـ

يدخل مفهوم الزمن الدرامي في هذا النص الشـعري بعمليـة تشـكيل تسـاعد علـى التوسـع      
ساس الذي يسـاعد علـى التأويـل درامي هو العنصر األمتداد في المعنى، ليكون الزمن الواال

يضاحها مـن دون أن  يتشـكل الـنص مـن احداث، إذ يتم من خالله تقديم األفكار و الفكري لأل
كلمــات وعبــارات كثيــرة، إذ أخــذت األحــداث بــالتطور بواســطة دالالت زمنيــة دراميــة "نجــوم 

للمتلقـــي ضـــمن المعطيـــات  وضـــح النهـــار "، وتبعـــا لـــذلك تعمـــل العناصـــر البصـــرية الليـــل،
الزمنية في التوصل إلـى الحـدث بشـكل تـام ضـمن الحـدود التـي رسـمها الشـاعر، مـن خـالل 
فكــرة الــنص والحــدث الزمنــي الــدرامي، ليكــون الجانــب البصــري هــو العنصــر الفاعــل الــذي 

لــؤم  –ســتمرار فــي عمليــة التلقــي، فاستحضــار الشــاعر لبنــي كليــب بهــذه الشــاكلة يواصــل اال
مـع دعمهـا بـالزمن الـدرامي المعــروف لـدى الجميـع "الليـل، النهـار "خلـق حالــة  –يـب بنـي كل
نســجام والتشــويق مــا بــين الــنص والمتلقــي حتــى لــو كانــت الزمنيــة فيهــا مبالغــة بعــض مــن اال

 الشيء. 
 

 الخاتمة:
التشاكل النصي ظاهرة في شعر النقائض وخاصة عند الشاعرين األمويين جرير       

 ا يصدران في شعرهما من منهل واحد، فكرة ولغة وموضوعة وصورا. والفرزدق، فهم
تجلت ظاهرة التشاكل على مستوى النقيضة الواحدة بأكملها، وعلى مستوى المقطعات 

 المجتزأة منها، بما يحقق توازنًا في مستوى األداء الشعري
وأسلوب تتسم الكثير من نصوص الشاعرين بالدرامية التي تتخذ من طبيعة الشخصيات، 

الحوار، والمشاهد التمثيلية والفضاء المكاني والزماني أسلوبا لها، بوصف النقائض أشبه 
 بالمسرح الشعري الذي يستدعي هذه األدوات كلها.



                                                                                                          سن أرديينصاحل حممد ح                                               جرير والفرزدق ُأمنوذًجا التشاكل النصّي عند شعراء النقائض

 24 

يسعى كل شاعر منهما إلى تقويض بناء قصيدة اآلخر من خالل دحضها بالصور  
من قوة شعرية تعبيرية الموازية، واستغالل االستهالل في النص كي يقدم ما يمتلك 

 وتشكيلية يحقق بها نصرا أوليًا.
 النقائض على جانب تشكيلي جمالي يدخل في صميم فعالية التشكيل النصيّ  تنطوي

تقوم القصيدة ونقيضتها على نوع من التصادي الصوري في رسم المشاهد التي تأتي على 
ة وذلك عن طريق إثارة شكل لوحات شعرية متشاكلة متمثلة بالكلمات تحمل وظيفة داللي

 الصور المادية والذهنية في التصور والذاكرة
 

Textualization as Used by Contrast Poets: Jareer and 

Farazaq as a Model 

Salih M. Hassan Ardeni 

  

Abstract 

        Contrast is a poetic art which has been known by  Arabic 

poetics, in its complete form, in the Ummayid period. It is dealt with 

by many researchers from different  perspectives most of which is 

related to the historical, political or topical aspects. However, these 

contrast devices involve  a formal aesthetic aspects lie in the heart 

of textualization which is a clear poetic act depends on the poem 

geometry and follows a specific poetic methodology which can be 

term “extualization ” 

          The research investigates opposition in Jareer and AL-

farazdaq poems represented by  completely constructed poems in 

which AL-Farazdaq poem is read in contrast to Jareer’s at different 

levels of development beginning  with initiation and ending with 

conclusion then with  contrasted  verses  which  embody a 

contextualization  in  different poetic types like conflict ,dialogue 

and space used to prove this phenomena in the poetry of the two 

poets. 
Keywords: poems, contrast, poem. 
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