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. إلى ركح كالدم رحمو اهلل كفاءن  لذكراه، كعرفانان بحقو
 

إلى مف كانت شمسان بنكر الحبّْ كاإلخبلص 
إلى مف تقؼ عندىا األفكار ، كيبدأ الحديث بالرجاء 

إلى مف قمت فييا لك أعطيتيا نكر العيكف 
أمي الغالية .........سأبقى كأحفادم مدينيف ليا
 

............ إلى رفيؽ الدرب كسكف النفس ،كرمز المكدة  كالرحمة
. زكجي أبك حساـ  الذم كاف كال يزاؿ رافدان مف ركافد طمكحي

 
.............................. إلى أحبتي النكر الذم سطع في حياتي 
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شكر كتقدير 
 

أحمدؾ اهلل حمدان أنت أىمو ، تبارؾ اسمؾ كعٌزت كممتؾ ، كأستعينؾ ، كألتمس 
. عمى خير خمقؾ كأيسمـ تسميما رضاؾ ، كأصمي

 
يطيب لي أف أتقدـ بجزيؿ الشكر ، كعظيـ االمتناف  إلى أستاذم الكبير بقدره ، 
األستاذ الدكتكر خميؿ عكدة الذم أشرؼ عمى ىذه الرسالة ، لمبلحظاتو القيمة 

ىذا الجيد  كاقتراحاتو البناءة،التي أسيمت في إنجاز ىذه الرسالة، متمنيةن أف يككف ى
ني أعترؼ أف الشكر ال يفي شيئنا مما بذلو، فقد منحني  مف  المتكاضع كما تمناه ،كا 
كقتو كعممو ما أنار لي الطريؽ ، كذلؿ أمامي الصعاب ،فبل أممؾي إال الدُّعاء لو ،بأف 

يجزيو اهلل خير الجزاء، كيجعؿ عممو في ميزاف حسناتو،   
 

ـٌ الشكر إلى مف ىـ باقكف في المكاف العالي مف نفسي  تقديران كاحترامان، إلى شمكع  ث
. أساتذتي في جامعة القدس............... الدرب ، كصٌناع المجد

 
األستاذ الدكتكر يحيى جبر ،كالدكتكر حسيف : كما أشكر األستاذيف الفاضميف

. الدراكيش، لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة
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: الممخص
 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ظاىرة التكرار في ديكاني شعر جرير كالفرزدؽ 
كالكقكؼ عمى أسبابيا كدكاعييا، كالكشؼ عف أسرارىا الببلغية، كقيمتيا األدبية، كما ليا مف 

. دالالت نفسية كمعنكية
كمعظـ الدراسات التي تناكلت ىذه الظاىرة، اقتصرت عمى دراستيا، كبياف أبعادىا 

" التكرار في الشعر الجاىمي"كأنماطيا ضمف السياؽ القرآني، باستثناء دراسة مكسى ربايعة 
، إذ تناكال ىذه الظاىرة مف ناحية "التكرير بيف المثير كالتأثير"كدراسة عز الديف عمي السيد 

. ببلغية
كقد اعتمدت ىذه الدراسة المنيج التكاممي، حيث اعتمدت المنيج التاريخي في الفصؿ 
األكؿ، كالمنيج الكصفي التحميمي في الفصميف الثاني، كالثالث، كالمنيج اإلحصائي في الفصؿ 

. الرابع، كتحديدان في المكازنة بيف تكرار األلفاظ عند الشاًعريف
: كقد جاءت ىذه الدراسة في أربعة فصكؿ، كخاتمة عمى النحك التالي

حيث تناكلت في الفصؿ األكؿ مفيكـ التكرار لغة كاصطبلحان، كمف كجية نظر عمماء النفس، 
كاستقصاء ىذه الظاىرة في دراسات الببلغييف كالنقاد العرب القدماء، مكضحة تطكر مفيـك 
التكرار عندىـ، مف القرف الثالث اليجرم، كحتى القرف الثامف اليجرم، كعند المحدثيف الذيف 

ٍفؽى رؤية جديدة، كبما ينسجـ مع ركح العصر، كما فيو مف تيارات جديدة، ثـ  تناكلكا ىذه الظاىرة كى
كشفت النقاب عف عبلقة التكرار باإلطناب، فاإلطناب أعـ مف التكرار، فكؿ تكرار يأتي لفائدة 

. إطناب، كليس كؿ إطناب تكراران 
تناكلت التكرار في ديكاني جرير كالفرزدؽ، ضمف ثبلثة محاكر  :كفي الفصميف الثاني كالثالث

تكرار األلفاظ، كالمعاني، كالصكرة، كقد اشتممت ىذه المحاكر عمى الجكانب الببلغية : أساسية ىي
ٍفؽى ما استقرأتيا مف مجمؿ قصائد الديكانيف . لظاىرة التكرار، كى

فقد تناكلت فيو القيمة الببلغية كاألدبية لمتكرار، كمكاقؼ النقاد مف الشاعريف، : أما الفصؿ الرابع
ثـ كازنت بينيما بناءن عمى دراسة ظاىرة التكرار عندىما، ثـ خمصت بخاتمة تضمنت أىـ النتائج 

: التي تكصمت إلييا الدراسة، كالتي كاف مف أىميا
أف التكرار في المغة منو ما يككف جيدان يكسب المعنى قكة كجماالن، كمنو ما يككف رديئان  -1

. يقبىح المعنى، كييشٌكه المفظ
أف جيكد القدماء في دراسة ىذه الظاىرة، اقتصرت عمى اإلطار النظرم، كجيكد  -2

 .المحدثيف عمى الجانب التطبيقي
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أف ديكاني جرير كالفرزدؽ حقؿ خصب ليذه الظاىرة، كقد كاف لكجكد األسكاؽ كسكؽ  -3
 .المربد دكره في بركز ىذه الظاىرة

أفَّ لميجاء المقيد الذم يمتـز فيو الشاًعر قالبان شعريان مرسكمان، دكران في تكرار كثير مف  -4
فحاـ الخصـ كاالنتياء إلى  األلفاظ كالمعاني عند جرير كالفرزدؽ، في سبيؿ اإلجادة، كا 

 .اإلحساس بالتكفيؽ

أف لتكرار األلفاظ عند جرير كالفرزدؽ كظيفة ببلغية مرتبطة بالسياؽ الذم كردت فيو،  -5
 .مما يثرم الدالالت المغكية لكثير مف األلفاظ

أف تكرار المعاني، ىك تكرار لؤلفكار، كالحقائؽ، كالمكضكعات، غير أننا ال نجد في  -6
ديكاني جرير كالفرزدؽ معنى يتكرر في أسمكب كاحد مف المفظ، بؿ نجد أنيما يخرجاف 

ٌمة جديدة مف األسمكب كالعرض، كطريقة التصكير  .المعاني في حي

 .التناص ىك نكع مف تكرار المعاني الذم يأتي لفائدة -7

أفَّ جريران كالفرزدؽ كررا كثيران مف الصكر، لكنيا جاءت مترابطة ترابطان يخمؽ منيا كبلن  -8
 .مكحدان ضمف مكضكع كاحد

التكرار ليس جماالن يضاؼ إلى القصيدة بمجرد استخدامو، إنما يحتاج ألف يكضع في  -9
المكاف المناسب، مما يبعث الحياة في الكممات، كيكسع داللتيا، كيزيد مف جمالية النص 

 .األدبي

. تباينت آراء النقاد في شعر جرير كالفرزدؽ -10
لمدراسة كالبحث ، كتشير إلى بعض األمكر التي تحتاج إلى دراسة  كىذه الدراسة تفتح بابا ن

: أكسع كأعمؽ، كخاصة تكرار المعاني كالصكر، كجكانب أخرل تحتاج إلى أبحاث مستقمة منيا
. دراسة فنكف البديع التي ترتبط بظاىرة التكرار، كتكرار االستعارة في ديكاف جرير،كغير ذلؾ
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The Abstract  

 
This study aims to getting knowledge on the repetition phenomenon in Jareer 

and Al Farazdak potery document (Al-Divan) and be enlighted on their reasons and 

drives, discovering their eloquent secrets, literary values, and finally their 

psychological and spiritual indicatory. 

Most of the studies which have dealt with this phenomenon, were restricted on the 

study, pointing out its scopes and patterans within the Quran’s context, except Mosa 

Rabayia study “Repetition in the PreIslamic Poetry (Al _Jahili) and the study of Izz 

Al- Deen Ali Al – Said “Repetition between the Impulse and the Effect” which 

tackled this phenomenon from the rhetorical perspective. 

In my research, I followed the complementary methodology, where I adopted 

the historical methodology in the first chapter, and the analytical descriptive 

methodology in the second and third chapter, and the statistical methodology in the 

fourth chapter, specifically in the balance between utterance repetition for both poets. 

The study is composed of four chapters and conclusion as follows: 

The First Chapter: It dealt with the repetition concept in term of language and 

expressions, and from the psychiatrists point of view. That phenomenon has been 

questioned in the rhetoric stndies and the old Arab critics, explaining the development 

of repetition from (300sA.H- 700sA.H)and the up – daters also tackled this 

phenomenon according to the new view, which coincide with the new trends of the 

recent century, then, it exploited the trends relationship between repetition and.since 

elaboration is more common than repetition, every repetition comes to serve 

elaboration but not the opposite. 

In The Second and The Third Chapters: 

They dealt with the repetition in Jareer and Al- Farazdak Divans, within three 

basic axises: pronunciation, meanings and pictures repetition. Those axises include 

the rhetoric aspects of the repetition phenomenon according to my readings of the 

Divan’s total poems. 

The Fourth Chapter:    

It dealt with the rhetoric value and the literary one of the repetition, the critics 

attitudes towards the two poets, then it balance between them according to the 

repetition phenomenon study. 

Then, finally I ended with a conclusion that contains the most important 

results of this study such as : 

1. Repetition in language, may be good and give the meaning strength and 

beauty, and may be bad and distort the meaning and pronunciation. 

2. The old efforts in studying this phenomenon were restricted in the theoretical 

perspective and the up – dators efforts on the application side.  

3. Jareer and Al –Farazdak Divan is a rich field for this phenomenon. The 

occurrence of the Souqs, as Souq Al –Marbad, played agreat role in pointing 

out this phenomenon. 

4. The restricted satiric, in which the poet is bounded to aspecific poetical frame, 

has a role in repeating many words and meanings at Jareer and Al- 

Farazdak,for the sake of perfection, confutation,rivals and ending to the 

feeling of superiority. 

5. Repetition of words at Jareer and Al – Farazdak has a rhetoric function 

connected to the context which enriches the language indicators of the most 

words.  
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6. Meaning repetition is a repetition of thoughts, facts, subjects, otherwise, we do 

not find a meaning  that is repeated in one style of pronunciation, yet we find 

that they produce the meanings in a beautiful and new shape of style, and 

presentation and the picturing way in Jareer and Al-Farazdak Divans.  

7. Borrowing is one of repetition types of meanings that is beneficial. 

8. Both Jareer and Al –Farazdak repeated a lot of pictures but they came 

connected and unified within one subject. 

9. Repetition is not a beauty added to the poem through using only, but it needs 

to come in the right place which revives the words .expand it significantly and 

increase the literary textual beauty. 

10. Critics points of views have been varied in Jareer and Al- Farazdak poetry. 

This study opens a new scopes for the researchers, and point to some matters 

that needs more deepened and expanded study, especially the meaning and pictures 

repetition and other aspects reed an independent researches such as. 

A study of Fonon rhetoric that is connected to the repetition phenomenon and 

the borrowing repetition in Jareer Divan.       
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 

: المقدمة
 

الحمد هلل عمى سابغ نعمائو، كالشكر لو سبحانو عمى كافر آالئو خمؽ اإلنساف كعٌممىوي البياف، كجعؿ 
المغة العربية لغةن باقية، تحمؿ إلى الناس في مضامينيا الخير كالنكر، كصمى اهلل عمى صفكة الصفكة 

ًعمت معجزتو الكبرل كتابان أنزؿ بمساف عربي مبيف، لينير لمبشرية سبيميا،  مف رسمو كأنبيائو، عمى مىٍف جي
: كيرسـ بأحرفو طريؽ ىدايتيا، كرشادىا، كبعد

فيذا البحث ميقدـ الستكماؿ متطمبات درجة الماجستير في المغة العربية كآدابيا، مكضكعو التكرار عند 
دراسة ببلغية مقارنة، كتعكد صمتي بيذا المكضكع إلى رغبتي في دراسة مكضكع في : جرير كالفرزدؽ

األدب األمكم، ألف دراسة تراثنا ضركرة تاريخية، كفنية ال يمكف إنكارىا، خاصة أف الشعر األمكم يقع 
بيف عصريف متميزيف في األدب، فقد سبقو العصر الجاىمي بكؿ ما يمثمو مف غزارة البداية ، ككفرة 

العطاء، ثـ تبعو العصر العباسي، عصر تطكر الفكر العربي مف الفطرة إلى الصنعة، كما ترتب عمى 
ذلؾ مف تنكع فنكف الشعر، كتعدد ركافده، كرغـ تكفر ىذه الرغبة ،غير أني تييبت كثيران مف الكتابة في 
ىذا العصر، كخشيت أف ال تصيب دالئي إال ما اختزنو اآلخركف، كىـ كيثر، كأغمبيـ مف ذكم المكانة 

العممية الذيف أثركا المكتبة العربية بمؤلفات قيمة عف ىذا العصر، فكدت أصرؼ النظر عف ىذا 
البحث، حتى لفت انتباىي الدكتكر خميؿ عكدة إلى ظاىرة التكرار عند شاًعريف مف فحكؿ الشعراء في 
العصر األمكم، فازدادت رغبتي لدراسة ىذا المكضكع خاصة أنو يجمع بيف ثبلثة جكانب محببة إلى 

. نفسي كىي األدب، كالنقد، كالببلغة، فكاف أف دفعتني ىذه األسباب إلى اختيار ىذا المكضكع
كقد جاء بحثي ىذا في أربعة فصكؿ، كخاتمة، في الفصؿ األكؿ، الدراسة النظرية، حيث تناكلت فيو 

مفيكـ التكرار لغة كاصطبلحان، كما كرد في معاجـ المغة العربية، ثـ عرضت لمفيكـ التكرار اصطبلحان 
عند عمماء الببلغة القدماء، كما لـ يفتني أف أتعرض لمفيكـ التكرار عند المحدثيف، ثـ عرضت لمفيـك 
التكرار مف كجية نظر عمماء النفس، كما تناكلت التكرار عند القدماء، فاستقصيت آراء العمماء في ىذه 

، (ىػ255ت )الظاىرة مف القرف الثالث اليجرم كحتى القرف الثامف اليجرم، مبتدئة برأم الجاحظ 
ًن في ذلؾ التسمسؿ الزمني ليؤالء العمماء، مكضحة تطكر (ىػ794ت )كمنتيية برأم الزركشي  ، معتمدةى

مفيكـ التكرار لدل ىؤالء العمماء مركران بتمؾ الحقب الزمنية، كما تناكلت التكرار عند المحدثيف الذيف 
تناكلكا ىذه الظاىرة كفؽى رؤية جديدة تنسجـ مع ظركؼ العصر، كما فيو مف تيارات أدبية جديدة، كبما 

يتكافؽ مع التغيير الذم طرأ عمى نظاـ القصيدة العربية، فالتكرار عندىـ كسيمة ميمة لفيـ النص 
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األدبي، كالكشؼ عف جمالياتو، كقد أشرت إلى عبلقة التكرار باإلطناب، اعتمادان عمى آراء الببلغييف 
. القدماء

كفي الفصؿ الثاني تناكلت التكرار في ديكاف جرير ضمف ثبلثة محاكر أساسية، ىي تكرار األلفاظ، 
كتكرار المعاني، كتكرار الصكرة، كقد اشتممت ىذه المحاكر عمى الجكانب الببلغية لظاىرة التكرار، 

. كفؽ ما استقرأتيا مف مجمؿ قصائده
كفي الفصؿ الثالث تناكلت التكرار في ديكاف الفرزدؽ، كذلؾ ضمف المحاكر التي تناكلتيا في ديكاف 

. جرير
أما الفصؿ الرابع، فقد أشرت فيو إلى قيمة التكرار األدبية كالببلغية في ديكاني جرير كالفرزدؽ، 

كعرضت لمكاقؼ النقاد مف ىذيف الشاًعريف، كمف ثـ كازنت بينيما بناءن عمى دراسة ظاىرة التكرار، 
فكانت المكازنة بينيما في مكضكعات الًشعر، الرثاء، كالغزؿ، كاليجاء، كالفخر بشكؿ عاـ، كمف ثـ 
المكازنة بينيما في تكرار المعاني كالصكر، أما المكازنة بينيما في األلفاظ فقد أظيرتيا ضمف جدكؿ 

. إحصائي يشتمؿ عمى أكثر األلفاظ تكراران عند الشاًعريف
ثـ أنييت البحث بخاتمة، أكدعتي فييا أىـ النتائج التي تكصمت إلييا بعد ىذه الدراسة المتكاضعة ليذه 

. الظاىرة عند الشاًعريف
أما مادة البحث فقد استقيتيا مف ديكاني جرير كالفرزدؽ، كالمصادر القديمة التي تناكلت ظاىرة التكرار، 

التكرير )، ككتاب (التكرار في الًشعر الجاىمي)كما أفدت فائدة كبيرة مف بحث الدكتكر مكسى ربايعة 
لمدكتكر عز الديف عمي السيد الذم درس التكرار دراسة ببلغية، كما كأفدت مف  (بيف المثير كالتأثير

لمدكتكر شكقي ضيؼ، فقد كاف دليمي إلى بحث العديد مف  (التطكر كالتجديد في الشعر األمكم)كتاب 
األمكر كالقضايا، كال يعني ىذا أنني أبخس المؤلفات األخرل حٌقيا، فالحؽُّ أني أفٌدت مف كتب كثيرة، 

. أكردتيا في ثبت المصادر كالمراجع
 

كقد اعتمدت في بحثي ىذا، المنيج التكاممي، حيث اتبعت المنيج التاريخي في تتبع ظاىرة التكرار 
عند القدماء، كمف ثـٌ عند المحدثيف، كالمنيج الكصفي التحميمي في الفصميف الثاني كالثالث، كالمنيج 

. اإلحصائي في المكازنة بيف الشاعريف في تكرار األلفاظ
 

: كقد كاجيتني في بحثي ىذا صعكبات كثيرة منيا
جزالة األلفاظ، كغرابتيا، خاصة في ديكاف الفرزدؽ، مما اضطرني لمرجكع إلى المعجـ كثيران،  -1

. لمتأكد مف معاني كثيرو مف المفردات
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ميؿ جرير كالفرزدؽ إلى االستقصاء، كحشد األياـ كاألعبلـ،مما اضطرني إلى أف أجكبى كثيران  -2
مىـه، أك يكـه مف األياـ التي تكررت في  مف الكتب مف المنبع إلى المصب لعمو يعمؽ بشباكي عى

 .مقامي اليجاء كالفخر

فرة التكرار كغزارتو، كببلغتو، أكقعتني في شيء مف الحيرة، لكيفية استغبلؿ ىذه الجكانب في  -3 كى
 .البحث

كغير ذلؾ مف الصعكبات المعتادة التي تعترض الباحث في البحث كالتنقيب عما يرفد بو البحث، كىذه 
ال مندكحة عنيا لمف يتصدل لمبحث، فيصبر كيدأب لعمو يخط في سجؿ المعرفة سطران يمبي بو رغبة، 

. أك يقضي بو حقان 
كأنني ال أدَّعي أنني كصمت في بحثي ىذا إلى غاية الكماؿ، فالكماؿ هلل كحده، لكنني حرصت عمى 

. أف أبذؿ الجيد ليككف عممي في مستكل المكضكع كأىميتو
ف قصرت فمف نفسي، كىذا حالؾ يا ابف آدـ التقنع بما دكفى النجكـ . فإف كفقت فمف اهلل، كا 
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: مفيكـ التكرار
 

يعد التكرار مف الظكاىر المغكية التي ركز عمييا القدماء كثيران في دراساتيـ الببلغية، كذلؾ 
بسبب كركده في كثير مف األعماؿ األدبية عندىـ، كما أفَّ دراستيـ لمقرآف الكريـ، كالبحث في إعجازه، 
قد دفعيـ إلى البحث في ىذه الظاىرة، كخاصة أنو كردى في القرآف الكريـ بعض النماذج مف التكرار، 
فقاـ بعض عمماء الببلغة بدراستيا، كبياف أبعادىا عمى اختبلؼ مكاقعيا، كما حاكلكا التعرؼ عمى 

محاكرىا كأنماطيا ضمف السياؽ القرآني الذم كردى فيو، كمصطمح التكرار عربي كاف لو حضكر عند 
الببلغييف العرب القدامى، كىك في المغة مف الكر بمعنى الرجكع، كيأتي بمعنى اإلعادة كالعطؼ، يقكؿ 

، كالكر مصدر كرَّ عميو يكرُّ كران، ككركران، ...كرىه، ككٌر بنفسو: الرجكع، كيقاؿ: الكرٌ : ابف منظكر
أعاده مرة بعد أخرل، فالرجكع إلى : ، ككرر الشيء، ككركره...رجع: كتكراران، كعطؼ عميو، ككرَّ عنو

عادتو، كعطفو ىك تكرار، كقد يأتي تصريؼ آخر بمعنى التكرار، كىك التكرير، يقكؿ  الشيء كا 
 كفي أساس الببلغة، (1)الكر الرجكع، يقاؿ كره ككٌر بنفسو، ككررت الشيء تكريران، كتكراران : الجكىرم

َـّ كٌر عميو كركران، ككررت عميو الحديث كران، ككررت عميو تكراران، كقرقر الضاحؾ : كرر انيـز عنو ث
. (2)ككركر

إفَّ التكرار ىك أف : ، كقد عٌرفو البغدادم بقكلو(3) داللة المفظ عمى المعنى مرددان كالتكرار اصطالحان،
أف يأتي المتكمـ بمفظ ثـ : ، كما عٌرفو العمكم، بقكلو(4)يكرر المتكمـ المفظة الكاحدة بالمفظ أك المعنى

يعيده بعينو سكاء كاف المفظ متفقان مع المعنى، أـ مختمفان، أك يأتي بمعنى ثـ يعيده، كما ذكر مصطمح 
ردٌد الثكب مف جانب إلى جانب، كردد الحديث ترديدان، أم : الترديد، الذم عده مرادفان لمتكرار، يقكؿ

كرره، كمعناه أف تعٌمؽ المفظة بمعنى مف المعاني، ثـ ترددىا بعينيا، كتعمقيا بمعنى آخر، كعند ىذا 
ما (5)يحسف رصفو كيعجب تأليفو ، كتكرار الكممة، أك المفظة أكثر مف مرة في سياؽ كاحد لنكتو، كا 

، كالنكتة ليا صمة كثيقة (6)لمتككيد، أك لزيادة التنبيو، أك لمتيكيؿ، أك لمتعظيـ، أك لمتمذذ بذكر المكرر
. (7)بالجانب التأثيرم الذم يككنو التكرار

 متماثمة في مكاضع مختمفة مف العمؿ الفني، كالتكرار عند المحدثيف، ىك اإلتياف بعناصر
كالتكرار ىك أساس اإليقاع بجميع صكره، فنجده في المكسيقى بطبيعة الحاؿ، كما نجده أساسان لنظرية 

القافية في الشعر، كسر نجاح الكثير مف المحسنات البديعية، كما ىي الحاؿ في العكس كالتفريؽ، 
                                                 

(1)
،ٚلبِٛطاٌّؾ١و،(وشس)،٠ٕٚظش،ربطاٌٍغخٚفؾبػاٌؼشث١خ،ٌٍغٛ٘شٞ،ِبدح5/277،ٚوزبةاٌؼ١ٓ،(وشس)٠ٕظش،ٌغبْاٌؼشة،ِبدح 

.٠ٚ،169ٕظش،أؼبَفٛايػىبٚٞ،اٌّؼغُاٌّفقًفٟػٍَٛاٌجالغخ،ؿ(ِبدحوشس)،ٚاٌّؼغُاٌٛع١و،(ِبدحوشس)ٌٍف١شٚصٞأثبدٞ،
(2)

 .540اٌضِخؾشٞ،أعبطاٌجالغخ،ؿ 
(3)

٠ٚ205ٕظش،اثٓؽغخاٌؾّٛٞ،خضأخاألدةٚغب٠خاألسة،ؿ.358اثٓاألص١ش،اٌّضًاٌغبئش،ؿ 
(4)

.1/361ػجذاٌمبدساٌجغذادٞ،خضأخاألدةٌٚتٌجبةاٌؼشة، 
(5)

.2/82اٌؼٍٛٞ،اٌطشاص، 
(6)

.352-5/345اثِٓؼقَٛاٌّذٟٔ،أٔٛاساٌشث١غفٟأٔٛاعاٌجذ٠غ، 
(7)

.1،1990َ،اٌؼذد5،ِغٍخِئرخ،ِغٍذ160ِٛعٝسثب٠ؼخ،اٌزىشاسفٟاٌؾؼشاٌغبٍٟ٘،ؿ 
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، كمنيـ مف أكجد صيغة جديدة لمفيـك (1)كالجمع مع التفريؽ، كرد العجز عمى الصدر في عمـ البديع
فيك في حقيقتو )التكرار، مف أجؿ التكفيؽ بيف المفيكـ الببلغي القديـ لمتكرار كالمفيـك الحديث لو، 

إلحاح عمى جية ىامة في العبارة يعنى بيا الشاعر أكثر مف عنايتو بسكاىا، فيك يسمط الضكء عمى 
نقطة حساسة في العبارة، كيكشؼ عف اىتماـ المتكمـ بيا، كىك بيذا ذك داللة نفسية قٌيمة تفيد الناقد 

، كمنيـ مف قارف بيف مفيكـ التكرار عند القدماء، (2)األدبي الذم يدرس األثر كيحمؿ نفسية كاتبو
كمفيكمو عند المحدثيف، فأشار إلى أف تعريؼ القدماء لمتكرار قد كشؼ عف الجانب التأثيرم لمتكرار 
الذم يخمفو في نفس المتمقي، أما تعريؼ المحدثيف، فقد أضاء جانبان آخر مف الجكانب المتعمقة ببنية 

، كمعناىا يحاكؿ مرة أخرل، كمأخكذة مف Repeter كممة التينية Reptitionالنص األدبي، فكممة 
peter ،كمعناىا يبحث، كالتكرار أحد األدكات األساسية لمنص، كىك يستعمؿ في اإليقاع المكسيقي ،

، (3)، كيساعد في إعطاء كحدة لمعمؿ الفنييحدث تيار التكقعكفي الرسـ، كفي الشعر كالنثر، كالتكرار 
كقد غمط )كالتكرار أسمكب مف أساليب العربية يؤتى بو لتأكيد القكؿ كتثبيتو، حينما يستمـز المقاـ ذلؾ، 

مف أنكر ككنو مف أساليب الفصاحة، ظنان أنو ال فائدة لو،ك ليس كذلؾ، بؿ ىك مف محاسنيا، كال سٌيما 
إذا تعمؽ بعضو ببعض، كذلؾ أف مف عادة العرب في خطاباتيا، إذا أبيت بشيء إرادة لتحقيقو، كقرب 
كقكعو، أك قصدت الدعاء عميو، كررتو تككيدان، ككأنيا تقيـ تكراره مقاـ المقسـ عميو، أك االجتياد في 

)الدعاء عميو حيث تقصد الدعاء
، كالتكرار مف كجية نظر عمـ النفس ييعىٌد كسيمة تربكية مف كسائؿ (4)

التقرير، كيرجع أثر التكرار إلى أنو يزيد الشيء المكرر تميزان عف غيره، فاألشخاص الذيف يقع عمييـ 
نظرم كثيران يزدادكف كضكحان في إدراكي، كتصبح صكرىـ بمثابة الصبغة القكية التي تستأثر بذاكرتي، 
ككذلؾ األقكاؿ أك األحكاـ التي تتكافر في سمعي تككف أكثر كركدان عمى لساني، أك خبلؿ تفكيرم، مف 
األقكاؿ كاألحكاـ العابرة، ليذا كاف التكرار، كاإللحاح في التكرار ىك الركف األساسي الذم يقكـ عميو فف 

، فمتى كثر تكرار أمر ما، تكلد تيار فكرم كعاطفي يتمكه ذلؾ المؤثر العظيـ في األفراد، (5)الدعاية
كالجماعات، كىك العدكل، إذ ال يكفي لتحكؿ االنفعاؿ إلى عاطفة أف يحدث مرة كاحدة، لكف ال بيٌد 

لحصكؿ ذلؾ أف يتكرر حدكثو، فالتكرار ىك السبيؿ الكحيد لربط االنفعاؿ بو، كتركزه حكلو، إلى جانب 
، كىذا ما يحمؿ الشعراء أك غيرىـ ممف (6)ما يثيره مف انفعاالت أخرل تدخؿ في تركيب العاطفة

 مف فالتكرار)يريدكف تقرير إحساسيـ بمعاني الحياة عمى أف يتخذكا التكرار أداة لمتعبير عف مرادىـ، 
أعمؽ ظكاىر الحياة، يظير في األدب في تناكب الحركة كالسككف، أك تكرار الشيء عمى أبعاد 

                                                 
(1)

٠ٕٚظش،ِؾّذػجذاٌّطٍت،اٌجالغخ.118-117ِغذٞٚ٘جٟ،ٚوبًِإٌّٙذط،ِؼغُاٌّقطٍؾبداٌؼشث١خفٟاٌٍغخٚاألدة،ؿ

.294-292ٚاألعٍٛث١خ،ؿ
(2)

.242ٔبصناٌّالئىخ،لنب٠باٌؾؼشاٌّؼبفش،ؿ
(3)

.161ِٛعٝسثب٠ؼخ،اٌزىشاسفٟاٌؾؼشاٌغبٍٟ٘،ؿ
(4)

.3/12اٌضسوؾٟ،اٌجش٘بْفٟػٍَٛاٌمشآْ،
(5)

.٠250ٛعفِشاد،ِجبدئػٍُإٌفظ،ؿ
(6)

.101ِقطفٝفّٟٙ،اٌذٚافغإٌفغ١خ،ؿ
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متساكية، كفي ترديد لفظ كاحد أك معنى كاحد، كىك الترجيع، مثؿ رد العجز عمى الصدر في الشعر، 
(.  (1) أم التكرار المكزكف لكضع، أك مركز قكةRythmeكمنو الترجيع المنسؽ 

 
مما سبؽ ذكره، نبلحظ أف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف المعنى المغكم، كالمعنى االصطبلحي 

لمتكرار، فيك أينما كجد، كأدل كظيفة محددة، ككاف لو فائدة في بناء العمؿ األدبي، فيك محؿ تقدير، 
عجاب، باإلضافة إلى أنو يعكس جانبان مف المكقؼ النفسي كاالنفعالي، كىك إحدل األدكات الجمالية  كا 

التي تساعد الشاعر عمى تشكيؿ مكقفو، فيك إذا كرر عكس أىمية ما يكرره، مما يثرم الدالالت 
. المغكية لؤللفاظ المكررة، كيعمؽ أثرىا في نفس المتمقي

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

.28سٚصغش٠ت،إٌمذاٌغّبٌٟٚأصشٖفٟإٌمذاٌؼشثٟ،ؿ 
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: التكرار عند القدماء
 

اىتـ عمماء النقد كالببلغة القدماء بظاىرة التكرار، حيث استغرقت ىذه الظاىرة قدران كبيران مف 
جيدىـ، كقد تركزت ىذه الجيكد عمى دراسة ببلغة ىذه الظاىرة في القرآف الكريـ، أما التكرار في 

ك  (الحيكاف) أكؿ مف تناكؿ ىذا المكضكع في القرف الثالث اليجرم، في كتابيو الجاحظالشعر، فيعد 
، حيث أكرد فييما كثيران مف مبلحظاتو حكؿ ىذه الظاىرة، فمف حديثو عف التكرار، (البياف كالتبييف)

: قكلو
كليس التكرار عٌيا ما داـ لحكمة، كتقرير المعنى، أك خطاب الغبي، أك الساىي، كما أف تكرار 
األلفاظ ليس بعي ما لـ يجاكز مقدار الحاجة، كيخرج إلى العبث، كقد استشيد بأمثمة لمتكرار مف القرآف 

براىيـ، كلكط، كثمكد، كما ): الكريـ، يقكؿ كىذا القرآف قد ردد قصة مكسى، كىكد، كىاركف، كشعيب، كا 
ردد ذكر الجنة كالنار، كغيرىا ألنو خاطب جميع األمـ مف العرب، كأصناؼ العجـ، كأكثرىـ غبي 

، كقد تنبو الجاحظ، إلى الباعث النفسي كأثره في (1)(غافؿ، أك معاند مشغكؿ الفكر، ساىي القمب
كما سمعنا بأحد مف الخطباء كاف يرل إعادة بعض األلفاظ، كترداد المعاني ): التكرار، كذلؾ، في قكلو

صبلح  عٌيا، إال ما كاف مف الٌنخار بف أكس العذرم، فإنو كاف إذا تكمـ في الحماالت، كفي الصفح، كا 
ذات البيف، كتخكيؼ الفريقيف مف التفاني، كاف ربما ردد الكبلـ عمى طريؽ التيكيؿ كالتخكيؼ، كربما 

، كما أف ضبط الحاجة إلى التكرار عنده غير ممكف، ألنو أمر يتصؿ بأقدار المستمعيف (2)(حمى فنخر
يد الجاحظ. كالخاصةكمف يحضر الحديث مف العامة   في بحثو ليذه  الظاىرة، ال يستياف بو، فيك كجي

مؤسس عمـ الببلغة العربية، كجامع مسائميا، كما بىٌيف دكاعي التكرار،ك فٌرؽ بيف ما يككف منو عٌيا، 
كما يككف منو ببلغة، كما يظير مف خبلؿ حديثو عف صعكبة تحديد بكاعث معينة لمتكرار، كذلؾ 

. الرتباطو بالمقاـ الذم كرىد فيو، كالباعث النفسي لو
كىي أساليبو كخصائص تعبيره التي : ، طريؽه، كمأخذه مف طرؽ القكؿابف قتيبةكالتكرار عند 

تقتضييا مقاماتو، لذلؾ يمكف أف نعٌد ابف قتيبة مف األكائؿ الذيف تحدثكا عف التكرار، بكصفو ظاىرة 
أسمكبية،كىك في بحثو لظاىرة التكرار في القرآف الكريـ، لـ يقتصر عمى تكرار المفظ كحده، أك العبارة، 

بؿ نظر إلى التكرار كظاىرة عامة، فتكمـ عف التكرار في القصص، كفي بعض المباني القرآنية، 
كالصكر األخرل في القرآف كمو، كقد تدٌرجى في الحديث عف ىذه الظاىرة، فبدأ في تخصيص التكرار 

: باآلية، كيقابميا في العبارة، ثـ تكرار الكممة، يقكؿ

                                                 
(1)

.1/56اٌغبؽع،اٌج١بْٚاٌزج١١ٓ، 
(2)

٠ٚ1/62ٕظش،اٌغبؽع،اٌؾ١ٛاْ،.1/56ْ،.اٌغبؽع،َ 
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كلمعرب المجازات في الكبلـ، كمعناىا طرؽ القكؿ، كمآخذه، ففييا االستعارة، كالتمثيؿ، كالقمب، )
بكؿ ىذه ): ، ثـ عقب عمى ذلؾ بقكلو(1)(الخ.... كالتقديـ كالتأخير كالحذؼ، كالتكرار، كاإلخفاء

نزكلو منجمان في : ، كما تحدث عف بكاعث تكرار أخبار القرآف كقصصو كمنيا(2)(المذاىب نزؿ القرآف
 بعض الكفكد بعضاثبلث كعشريف سنة، كعدـ حفظ الكثير مف الصحابة كالمسمميف لمقرآف كمو، كتمقي 

.  منو دكف بعض
: ،كقكلو تعالى (1:الكافركف)،(قل ٗب أِٗب الكبفسّى): كقد تحدث عف التكرار في قكلو تعالى

فأشار إلى أف القرآف نزؿ بمساف القـك كعمى مذاىبيـ، . (13:الرحمف)،(فبإٔ آالء زبكوب حكرببى)
إرادة التخفيؼ كاإليجاز، : إرادة التككيد كاإلفياـ، كما أٌف مف مذاىبيـ االختصار: كمف مذاىبيـ التكرار

ألف افتتاف المتكمـ كالخطيب في الفنكف، كخركجو عف شيء إلى شيء أحسف مف اقتصاره في المقاـ 
 ثـ أخذ يناقش ىذه الظاىرة في األسمكب العربي الذم ييعىٍد القرآف الكريـ أحد ركافده، (3)عمى فف كاحد

: حيث نزؿ بمسانيـ، كعمى مذاىبيـ، كمف مذاىبيـ التكرار، كمف األمثمة التي أكردىا، قكؿ شاعر
 [المتقارب] 

 ككادت فزارة تصمى بنا
 

        فأكلى فزارة أكلى فزاره
 

، فيرل أف التكرار ببلغة، كترؾ التكرار في المكضع الذم يستدعيو إخبلؿ بالببلغة، أما الخطابي 
،كىك ما كاف مستغنى عنو، غير مستفاد بو زيادة  كتكرار الكبلـ عنده عمى ضربيف،أحدىما مذمـك

ما كاف يخالؼ ىذه الصفة، فإف ترؾ التكرار في المكضع الذم كاف يقتضيو، : معنى، كالضرب اآلخر
نما يحسف  كتدعك الحاجة إليو، بإزاء تكمؼ الزيادة في كقت الحاجة إلى الحذؼ، كاالختصار، كا 
استخدامو في األمكر الميمة التي قد تعظـ العناية بيا، كيخاؼ بتركو كقكع الغمط كالنسياف فييا، 

. كاالستيانة بقدرىا
، كما يكتب  كقد يقكؿ الرجؿ لصاحبو في الحث كالتحريض عمى العمؿ، عىٌجٍؿ عىٌجٍؿ، كاـر اـر

: ، كمنو في الشعر، قكؿ الشاعر(4)في األمكر الميمة عمى ظيكر الكتب ميـ ميـ كنحكىا مف األمكر
 [مجزكء الكامؿ]

 ىال سألت جمكع كنػ
 

 دة يـك كلكا أيف أينا
 

: كقكؿ آخر
[ المديد]

 يا ؿ  بكر انشركا لي كميبا
 

 ياؿ بكر أيف أيف الفرار
 

                                                 
(1)

.20اثٓلز١جخ،رؤ٠ًِٚؾىٍخاٌمشآْ،ؿ 
(2)

.21ْ،ؿ.اثٓلز١جخ،َ 
(3)

235ْ،ؿ.اثٓلز١جخ،َ 
(4)

.52اٌخطبثٟ،صالسسعبئًفٟاػغبصاٌمشآْ،ؿ 
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كالخطابي يسكم بيف اإليجاز كاإلطناب في الحسف كالمزكـ متى اقتضى أحدىما مقامو، كفي 

الذـ ككجكب الترؾ إذا جاء خارجان عف المقتضى، كما ذكر البكاعث النفسية المكجبة لمتكرار، 
كاالىتماـ، كخكؼ كقكع الغمط كالنسياف، أك االستيانة، كقد سار الخطابي عمى نيج مف سبقكه في 

إرجاع ظاىرة التكرار إلى السُّنة العربية، كقد مثؿ لذلؾ بنصكص مف الشعر العربي، ثـ عقب بأمثمة 
مف القرآف الكريـ قاـ فييا التكرار عمى ذلؾ الباعث، فبٌيف سر التكرار في سكرتي الرحمف، كالمرسبلت، 
كجاء حديثو عف ببلغة التكرار عمى سبيؿ العمـك مف غير تفصيؿ، فالتكرار في السكرة األكلى، لمكعد 

. (1)بثكابو، كفي الثانية لمكعيد بعقابو
 

، كذلؾ في معرض حديثو عف االىتماـ الباعث ابف جنيكمف الذيف تناكلكا مكضكع التكرار، 
الفخر، كالكعظ، : عمى التكرار عمى كجو التأكيد، كما ذكر المقامات التي يرد فييا التكرار، مثؿ

كاعمـ أف العرب ): ، يقكؿ(باب االحتياط)كالمدح، كاإلغراء، كاليجاء، كذلؾ في باب مف كتابو أسماه 
، أحدىما تكرير األكؿ (2)إذا أرادت المعنى مكنتو كاحتاطت لو، فمف ذلؾ التككيد، كىك عمى ضربيف

: (3)، كمنو في الشعر(ضربت زيدان ضربت)ك (قاـ زيد)قاـ زيد : بمفظو، نحك قكلؾ
 [الطكيؿ]

 أخاؾ أخاؾ إف مف ال أخالو
 

 كساع إلى الييجا بغير سالح
 

 
أحدىما لئلحاطة، كالعمكـ، : أما الضرب الثاني، فيك تكرير األكؿ بمعناه، كىك عمى ضربيف

قاـ القـك كميـ، كرأيتيـ أجمعيف، كالثاني نحك  قاـ زيد نفسو، كرأيتو : كاآلخر لمتثبيت كالتمكيف، كقكلنا
.  (4)نفسو

مف خبلؿ حديث ابف جني عف التكرار، نبلحظ أنو يركز عمى الباعث النفسي، فمعظـ األمثمة التي 
الفخر، كالكعظ، كالمدح، كاليجاء، ككميا مكضكعات قائمة عمى أساس : ذكرىا، جاءت في مكضكعات

. انفعاؿ نفسي، كلمتكرار أثر كاضح في إيصاؿ أفكار ىذه المكضكعات إلى المتمقي ليتفاعؿ معيا
 الببلغة في اآليات التي ذكرت في أكثر مف مكضع، كبٌيف أف أحمد بف فارسكقد ناقش 

فأما تكرار األنباء، كالقصص ): التكرار في القرآف الكريـ، دليؿ عمى كماؿ التحدم، كاإلعجاز، يقكؿ
، آية لصحة نبكة محمد صمى عف اإلتياف بمثموفي كتاب اهلل جٌؿ ثناؤه جعؿ ىذا القرآف، كعجز العرب 

اهلل عميو كسمـ، ثـ بٌيف، كأكضح األمر في عجزىـ، بأف كرر القصة في مكاضع، إعبلمان أنيـ عاجزكف 

                                                 
(1)

.٠53ٕظش،اٌخطبثٟ،صالسسعبئًفٟاػغبصاٌمشآْ،ؿ 
(2)

3/101اثٓعٕٟ،اٌخقبئـ، 
(3)

.102ْ،ؿ.اثٓعٕٟ،َ 
(4)

.104ْ،ؿ.اثٓعٕٟ،َ 
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، كابف فارس (1)( بمثمو، بأم نظـ جاء، كبأم عبارة عٌبر، فيذا أكلى ما قيؿ في ىذا الباب اإلتيافعف
يؤكد عمى ما قالو سابقكه، أف مف سنف العرب في كبلميا التكرار، كاإلعادة كقد استشيد لذلؾ، بما قالتو 

كمف سنف العرب التكرار، كاإلعادة، إرادة اإلببلغ : العرب في نظميا، كما جاء في القرآف الكريـ، يقكؿ
ٌباد :  بحسب العناية باألمر، كما قاؿ الحارث بف عى

 [الخفيؼ]
 قٌربا مربط النعامة ًمٌني

 

ٍرب كائؿو عىٍف حيالي  لىًقحىت، حى
 

في رؤكس أبيات كثيرة عناية باألمر، كأراد اإلببلغ في  (قربا مربط النعامة ًمٌني): فكرر قكلو
.   (2)التنبيو كالتحذير

 
، فسار عمى نيج الجاحظ، كابف أبك ىالؿ العسكرمكفي نياية القرف الرابع اليجرم، جاء 

قتيبة، فنقؿ كبلميـ مع شيء مف االختصار، كأحيانان كاف يتكسع في االستشياد كالتمثيؿ مف أجؿ دعـ 
رأيو، كقد ذكر التكرار عند حديثو عف اإلطناب، كبٌيف أف الحاجة إلى اإليجاز في مكضعو، كالحاجة 

، كقد فٌرؽ بيف اإلطناب كالتطكيؿ الذم ىك مف الًعي لخمكه مف الفائدة، كما (3)إلى اإلطناب في مكانو
ىؿ ): أف التكرار اليصار إليو إال إذا اقتضاه المقاـ، كقد ذكر قكؿ أبي عمرك بف العبلء عندما سيئؿ

، كقد ذكر عدة مقامات (4)(نعـ، كانت تطيؿ ليسمع منيا، كتكجز ليحفظ عنيا: كانت العرب تطيؿ؟ قاؿ
يىجميؿ بيا اإلطناب، كالمكعظة، كالمديح، كالخطابة في الصمح، كالفتكح الجميمة، كالترغيب في الطاعة، 

كالنيي عف المعصية، كتفخيـ النعـ الحادثة، كالكتب الصادرة عف السبلطيف في األمكر الجسيمة، 
كغيرىا، كالتكرار عند العسكرم صكرة مف صكر اإلطناب في الكبلـ، حيث استعمؿ العرب التكرار 

ليتككد بو الكبلـ، ثـ أشار إلى كثرة التكرار في القرآف الكريـ، كتحديدان في خطاب بني إسرائيؿ، كالسبب 
في ذلؾ، قمة فيميـ كحاجتيـ إلى الشرح، كالتكضيح، بينما خاطب األعراب باإلشارة، كالكحي، كذلؾ 

لفصاحتيـ، كقدرتيـ عمى الفيـ، كثمة إضافة أخرل، كىك استشياده لرأيو في أف التكرار في سكرة 
 .لتنكع المتعمؽالرحمف 

 
: كما استشيد بقكؿ الميميؿ

 عمى أٌف ليسى عدالن مف كميب
 

: كقكؿ الحارث بف عباد
 [الخفيؼ]

                                                 
(1)

.209أؽّذثٓفبسط،اٌقبؽجٟفٟفمٗاٌٍغخٚعٕٓاٌؼشةفٟوالِٙب،ؿ 
(2)

.208–207ْ،ؿ.أؽّذثٓفبسط،َ 
(3)

.196،ؿاٌقٕبػز١ٓاٌؼغىشٞ، 
(4)

.198ْ،ؿ.اٌؼغىشٞ،َ 



 9 

 قربا مىٍربط النعامة مني
 

فالحاجة إلى تكريرىا ماسة، كالضركرة إلييا داعية لعظـ الخطب، كشدة مكقع الفجيعة، 
، كمف خبلؿ تعميؽ العسكرم (1)فاإلطناب في مكضعو مستحسف، كما أف اإليجاز في مكانو مستحب

، نممح إشارة إلى الباعث النفسي المكجب لمتكرار تمامان كما (الميميؿ)كعند  (الحارث)عمى التكرار عند 
أشار لو الخطابي مف قبؿ، كمف الشكاىد التي يؤيد بيا ظاىرة التكرار، كالتكرار فييا لمفظة كاحدة فقط، 

: قكؿ الشاعر
 [مجزكء الرجز]

 كـ نعمة كانت لكـ
 

 كـ كـ ككـ كانت ككـ
 

: كقكؿ الشاعر
 [مجزكءالكامؿ]

 ىاٌل سألت جمكع كنػ
 

 دة يـك كٌلكا أيف أينا
 

فالتكرار في البيتيف السابقيف، ىك تكرار لفظي لكممة كاحدة، في البيت األكؿ، كرر كـ الخبرية 
. خمس مرات، كفي البيت الثاني، كرر اسـ االستفياـ أيف

 
، فيك مف أكثر النقاد، كالببلغييف القدماء اىتمامان بيذه الظاىرة، إذ ابف رشيؽ القيركانيأما 

خصص ليا بابان كامبلن في كتابو سماه باب التكرار، كقد بذؿ فيو جيدان كبيران، إلبراز ىذه الظاىرة في 
: الشعر العربي، فقسـ التكرار إلى ثبلثة أقساـ

تكرار األلفاظ دكف المعاني، كتكرارالمعاني دكف األلفاظ، كتكرار األلفاظ كالمعاني، كقد أشار إلى األخير 
بأنو الخذالف بعينو، فتقسيـ ابف رشيؽ لمتكرار يكشؼ عف مدل قدرة ابف رشيؽ عمى التمييز، كيشيد 
بذكائو، كحسف تذكقو، فقد بٌيف أف لكؿ مف المفظ كالمعنى كيانو المستقؿ، كأنيما قد يتكرراف معان، كقد 

، كقد ذكر (2)(لمتكرار مكاطف يحسف فييا، كمكاطف يقبح فييا)يتكرر أحدىما دكف اآلخر، كما أٌف 
المكاطف التي يحسف فييا مع االستشياد عمى كؿ مكطف بنماذج مف الشعر العربي، كمف ىذه 

: المكاطف
التشكيؽ كاالستعذاب، كالتنكيو بالمكرر في المدح تفخيمان لو، كالتقرير، كالتكبيخ، كتعظيـ المحكي عنو، 

لمكاف الفجيعة، كشدة .... كالكعيد، كالتيديد في عتاب مكجع، كالرثاء، كىك أكلى ما تكرر فيو الكبلـ
القرحة التي يجدىا المتفجع، ككذلؾ في االستغاثة في باب المديح، كفي اليجاء عمى سبيؿ التشييرة، 

. كشدة التكضيع بالميجك، كما يقع عمى سبيؿ االزدراء، كالتيكـ، كالتنقيص

                                                 
(1)

.200اٌؼغىشٞ،اٌقٕبػز١ٓ،ؿ 
(2)

.2/73اثٓسؽ١ك،اٌؼّذح، 
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  كاستنتاج ابف رشيؽ لممعاني الببلغية لمتكرار، يدؿ عمى امتبلكو لحس فني جيد، كقدرة مميزة 
عمى تذكؽ النص األدبي، رغـ أنو لـ يضع لنا األساس الفني الذم يمكف أف نستند عميو، كنستأنس بو 

في ىذا المجاؿ، كحتى فيما كصفو بأنو تكرار معيب، كقد أشار إلى تكرار الكممة المفردة، كقد ركز 
ًن لتعدد  عمى نكع كاحد ىك االسـ، كتكرار االسـ عنده ال ينحصر في داللة كاحدة، بؿ تعدد، كتنكع تبعان

، كلكنو لـ يمتفت إال إلى تكرار (1)المكاقؼ، كتنكعيا، كقد أكرد أبياتان قد تكرر فييا الفعؿ كالصكرة الفنية
: (2)االسـ، يقكؿ امرؤ القيس

 [الطكيؿ]
 دياره لسممى عافياته بذم الخاؿ

 

          ألٌح عمييا كؿُّل أسحـى ىٌطاؿً 
 

 كتحسبي سممى ال تزاؿي عمى عيدنا
 

زامى أك عمى رأس أكعاؿى            بكادم الخي
 

 كتحسبي سممى ال تزاؿ كترل طالن 
 

          مف الكحش أك بييان بميياءى محالؿً 
 

 ليالي سممى إذ تيريؾى مينٌيدان 
 

          كجيدان كجيًد الٌريـ ليس بمعطاًؿ 
 

، كما أٌف (ال تزاؿ)كالفعؿ  (تحسب)ككذلؾ الفعؿ  (سممى)  فقد تكرر في األبيات اسـ المحبكبة 
فييا تكراران لصكرة فنية تكررت عند امرئ القيس، كىي تشبيو جيد المحبكبة بجيد الريـ، كما ييسجؿ البف 

رشيؽ فضؿ السبؽ في الحديث عف تكرار المعاني، كقد دلؿ عمى ىذا النكع مف التكرار بقكؿ امرئ 
: القيس

 [الطكيؿ]
 فيا لؾ مف ليؿو كأٌف نجكمو

 

 بكٌؿ ميغار الفىٍتؿ شيٌدٍت بيذبيؿً 
 

: كقكلو
 [الطكيؿ]

ٌمقىٍت في مصاميا  كىأٌف اليُّلرٌيا عي
 

ٍندؿً  ـٌ جى  بأمراًس كىتٌافو إلى صي
 

 لممعنى كالصكرة، فالبيت األكؿ يغني عف الثاني، كالثاني يغني  فاألبيات السابقة فييا تكرار
عف األكؿ، كمعناىما كاحد، ألف النجكـ تشتمؿ عمى الثريا، كما أٌف يذبؿ يشتمؿ عمى صـ الجندؿ، 

، كقد أشار إلى مثؿ ىذا النكع مف (3)(عمقت بأمراس كتاف): مثؿ قكلو (بكؿ مغار الفتؿ شيٌدتٍ ): كقكلو
الباب الخامس مف البديع، كىك مذىب سماه عمرك الجاحظ، ): التكرار عبد اهلل بف المعتز، كفيو يقكؿ

المذىب الكبلمي، كىذا باب ما أعمـ أني كجدت في القرآف منو شيئان، كىك ينسب إلى التكمؼ تعالى اهلل 
، كييعدُّ تناكؿ ابف رشيؽ لمتكرار، تناكالن مميزان عمف سبقو مف النقاد كالببلغييف (1)(عف ذلؾ عمكان كبيرا

القدماء، غير أنو تكجد مبلحظتاف عمى تقسيمو لمتكرار، فتكرار المفظ دكف المعنى ال يندرج تحت 
                                                 

(1)
.2/74اثٓسؽ١ك،اٌؼّذح، 

(2)
.42اِشإاٌم١ظ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 

(3)
.75ط،ؿ.اثٓسؽ١ك،َ 

(1)
.53ػجذهللاثٓاٌّؼزض،اٌجذ٠غ،ؿ 
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نما يندرج تحت نكع مف المحسنات البديعية ىك الجناس، فبل ينبغي الخمط بيف الظاىرتيف،  التكرار، كا 
فإذا : أما المبلحظة الثانية، فيي بخصكص قكلو،(2)كعمى أية حاؿ فإنو لـ يذكر نمكذجان ليذا النكع

تكرر المفظ كالمعنى جميعان، فذلؾ الخذالف بعينو، فابف رشيؽ أطمؽ ىذا الحكـ عمى ىذا النكع مف 
التكرار الذم كردى في القرآف، كالشعر العربي، فمف المؤكد أف ابف رشيؽ قصد التكرار الذم يخمك مف 

 كيككف عبئان عمى السياؽ، كلكف ذلؾ ال يعني دمغو بالخذالف عمى داللة فنية،الفائدة، كال يؤدم أم 
كمع ذلؾ يبقى تناكؿ ابف رشيؽ ألسمكب التكرار تناكالن متميزان بيف أقرانو مف النقاد ،(3)كجو اإلطبلؽ

كالببلغييف القدماء، السيَّما أنو ركز جيكده عمى دراسة ىذه الظاىرة في الشعر العربي، كمف المؤسؼ 
فابف سناف أف عمماء الببلغة الذيف أتكا مف بعده لـ يفيدكا منو شيئان في دراستيـ ليذا المكضكع، 

 لو حديث مغاير عف التكرار، كبالذات تكرير الحركؼ، كالكبلـ فيك يعده مف ضركب القبح، الخفاجي
ذا ثبت ما ذكرناه فقد بأف تكرار الحركؼ، كالكبلـ يذىب بشطر الفصاحة، كقد كاف بعض : يقكؿ كا 

: العمماء بالشعر يعيب قكؿ أبي تماـ
[ البسيط]

 العاًرضي اليىًتف بف العاًرض اليتف ابػ
 

 ف العاًرض اليىًتف بف العاًرض اليتف
 

ذا كاف يقبح تكرار الحركؼ المتقاربة المخارج،  فمف أقبح ما يككف مف التكرار، كأشنعو، كا 
، كقد كضع معياران لقبكؿ التكرار، بحيث يأتي في مكضعو، كال (4)فتكرار الكممة بعينيا أقبح، كأشنع

ٌثؿى لو بقكؿ المتنبي : يستغني عنو بناء الكبلـ لعدـ اكتماؿ المعنى إال بو، كقد مى
 [الطكيؿ]

 كأنت أبك الييجا بف حمػداف يا بنو
 

 تشػػابو مػكلػكد كػريػـ ككالػػد
 

 كحمػداف حمػدكف، كحمػدكف حارث
 

 كحػارث لقمػاف، كلقمػاف راشػػػد
 

فالتكرار في األبيات السابقة عند ابف سناف ليس قبيحان، ألف المعنى المقصكد ال يتـ إال بو، 
عبد : كقد اتفؽ لو أف ذكر أجداد الممدكح عمى نسؽ كاحد مف غير حشك كال تكمؼ، ألف أبا الييجا ىك

اهلل بف حمداف بف حمدكف بف الحارث بف لقماف بف راشد، كلك كرد ىذا الكبلـ نثران لـ يزد عمى ىذه 
الصفة، فمما عرض في ىذا التكرار معنى ال يتـ إال بو سيؿ األمر فيو، ككاف مرضيان غير مكركه، 

، كألف التكرار مف سنف العرب في كبلميا، (1)كعمى ذلؾ يجب أف يحمؿ كؿ تكرار يجرم ىذا المجرل
كلشيكع ىذه الظاىرة عند كثير مف الشعراء، أخذ ابف سناف يخفؼ مف ذمو ليا، كما كصفيا بو مف 

: القبح، فقاؿ

                                                 
(2)

.6،1984،ِغٍخاثذاع،اٌؼذد9ؽف١غاٌغ١ذ،اعٍٛةاٌزىشاسث١ٓرٕظ١شاٌجالغ١١ٓٚاثذاعاٌؾؼشاء،ؿ 
(3)

.10ْ،ؿ.ؽف١غاٌغ١ذ،َ 
(4)

.96اثٓعٕبْاٌخفبعٟ،عشاٌفقبؽخ،ؿ 
(1)

.97اثٓعٕبْ،اٌخفبعٟ،عشاٌفقبؽخ،ؿ 
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كقمما يخمك كاحد مف الشعراء المجيديف، أك الكتاب مف استعماؿ ألفاظ يديرىا في شعره، حتى ال يخٌؿ )
في بعض قصائده بيا، فربما كانت تمؾ األلفاظ مختارة يسيؿ األمر في إعادتيا كتكريرىا إذا لـ تقع إال 

.    (2)(في مكقعيا، كربما كانت عمى خبلؼ ذلؾ
فالتكرار المطمكب عند ابف سناف، ىك التكرار الذم يأتي لفائدة في سياؽ الكبلـ، فبل يتـ 

المعنى إال بو، كما أنو رفض التكرار الذم يأتي لغير فائدة، كتقدير الفائدة يختمؼ باختبلؼ األذكاؽ، 
. فما ىك مرفكض عند البعض نراه مقبكالن عند البعض اآلخر، كلكؿ حجتو في القبكؿ أك الرفض

 
أف أسمكب التكرار بإعادة المفظ، كاالستغناء عف الضمير، )، فقد نٌص عمى عبد القاىر الجرجانيأما 

ٌثؿى لذلؾ، بقكلو تعالى(3)(ال يخفى عمى مف لو ذكؽ بِببلْل َو ِّق ًَو َو َو ): ، كمى َّو لْلٌَوبٍُه  ًْل َو بِببلْل َو ِّق أَو ب ۗ   َّو هَو  َّو

ًٗسا ًَورِب َّو ًسا  بَوشِّق لْلٌَوبكَو إِبالا هُه سَو : ، كبالشعر، كقكؿ النابغة(105: اإلسراء). (أَوزْل
[الرجز]  

 نفس عصاـ سكدت عصاما
 

 كعممتو الكٌر كاإلقداما
 

نفس عصاـ ): فيك يرل أف ليذا البيت مكقعان في النفس، كباعثان لؤلريحية، ال يككف إذا قيؿ
شيء منو البتو، كلمتأكيد عمى أىمية التكرار، ذكر حكاية الصاحب، كابف العميد، حكؿ بيت  (سكدتو

: ابف الركمي
 [الطكيؿ]

 بجيؿ كجيؿ السيؼ كالسيؼ منتيى
 

 كحمـ كحمـ السيؼ كالسيؼ مغمد
 

حيث ترؾ ابف العميد ىذا البيت مف قصيدة ابف الركمي، ألف الشاعر كرر لفظة السيؼ أربع 
مرات، بينما رأل الصاحب أنو لكال اإلعادة لفسد البيت، كالمقترح البديؿ لسيؼ ابف الركمي المتكرر، 

: (4)ىك الضمير بحيث يصبح البيت كاآلتي
 منتيى (كىك)بجيؿ كجيؿ السيؼ 

 

 مغمد (كىك)كحمـ كحمـ السيؼ 
 

فالتأكيد الذم منحو التكرار لمسيؼ المنتضى، أعاد صكرتو، ال لفظو فحسب في ذىف قارئو، 
ليرل ما يككف عميو السيؼ المستؿ مف غمده، كالمشركع دكف حكمو، أك عقؿ ليؤدم كظيفتو، كىذا ما 

أراد الشاعر الكصكؿ إليو في الشطر األكؿ، أما الحمـ الذم يراد النعت بو في الشطر الثاني، فبل 
يصؿ إلى قارئو دكف إعادة السيؼ مرة رابعة، ألنو يقرر حالتو مغمدا كحمية أك زينة، دكف خكؼ، أك 
غماده،  منازلة، كبيذه اإلعادة تتطابؽ صكرة البطش، كالصبر، كالجيؿ، كالحمـ، كانتضاء السيؼ كا 

                                                 
(2)

.100ْ،ؿ.اثٓعٕبْ،َ 
(3)

.364ػجذاٌمب٘شاٌغشعبٟٔ،دالئًاإلػغبص،ؿ 
(4)

.362ػجذاٌمب٘شاٌغشعبٟٔ،دالئًاإلػغبص،ؿ 
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كبدكف ىذا التكرار ال يصؿ مف المعنى، إال عمى سبيؿ التقرير كاإلخبار، حيث يؤدم المفظ معناه 
. القامكسي، كال يمبي حاجة الخطاب الخاص داخؿ النص الشعرم

 
، (البرىاف في تكجيو متشابو القرآف)، معالجة ىذا المكضكع في كتابو الكرمانيكقد حاكؿ 

فخصصو ليذه الغاية كامبلن، كمما قالو الكرماني في مقدمتو أنو يذكر فيو اآليات المتشابيات التي 
تكررت في القرآف، كألفاظيا متفقو، كلكف كقع في بعضيا زيادة، أك نقصاف، أك تقديـ أك تأخير، أك 

إبداؿ حرؼ مكاف حرؼ أك غير ذلؾ مما يكجب اختبلفان بيف اآليتيف، أك اآليات التي تكررت مف غير 
زيادة، كال نقصاف، كقد بيف السبب في تكرارىا، كالداعي إلى استخداـ ذلؾ فييا دكفى اآليات األخرل، 

كىؿ ما كاف في ىذه السكرة يصمح مكاف ما في السكرة التي تشاكميا أـ ال؟ ليجرم ذلؾ مجرل عبلمات 
كلكني أفردت ىذا الكتاب لبياف ): ، فيقكؿ(1)تزيؿ إشكاليا، ثـ بٌيف الفرؽ بينو كبيف األئمة الذيف سبقكه

فإفَّ األئمة رحميـ اهلل، قد شرعكا في تصنيفو، كاقتصركا عمى ذكر اآلية، كنظيرىا كلـ : المتشابو
يشتغمكا بذكر كجكىيا، كعمميا، كالفرؽ بيف اآليةكمثميا، كىك المشكؿ الذم ال يقـك بأعبائو إال مف كفقو 

 القرآف كالنظر إلى، كما ميز الكرماني في ىذا الكتاب، ىك استيعاب األسمكب القرآني، (2)(اهلل، كىداه
في كحدة متكاممة، فيك الجديد في ىذا الكتاب، كما أنو اتخذ مف التصنيؼ في المتشابو كسيمة لبياف 

. دالئؿ اإلعجاز في القرآف الكريـ
، فقد كقؼ كقفة طكيمة عند التكرار، فتحدث عف تكرار الحركؼ، يياء الديف بف األييرأما 

كأشار إلى أف العرب قد عدلكا عف تكرار الحركؼ في كثير مف كبلميـ، كذلؾ أنو إذا تكررت الحركؼ 
أما تكرار األلفاظ كالمعاني فيك عنده مف مقاتؿ عمـ البياف، كىك دقيؽ . عندىـ أدغمكىا استحسانان 

المأخذ، كحٌده ىكى داللة المفظ عمى المعنى مرددان 
مف مقاتؿ عمـ البياف، يذكرنا بقكؿ ابف : ، كقكلو(3)

، كقد قسـ ابف األثير التكرير إلى (فإذا تكرر المفظ كالمعنى، فذلؾ الخذالف بعينو): رشيؽ القيركاني
يكجد في المعنى دكف المفظ، فأما الذم يكجد في : يكجد في المفظ كالمعنى، كالثاني: األكؿ: قسميف

: المفظ كالمعنى، كقكؿ المتنبي
 [الكافر]

 كلـ أرى ميؿ جيراني كميمي
 

 لميمي عند ميميـ مقاـ
 

                                                 
(1)

،اإلِبَٔبفغثٓػجذاٌشؽّٓ(158د)اإلِبَؽّضحثٓؽج١تاٌض٠بد:ُ٘أئّخاٌمشاءاداٌز٠ٓأفشدٚااٌّزؾبثٗاٌٍفظٟثبٌزق١ٕف،ُِٕٚٙ:األئّخ

ٌىزبةاٌجش٘بْفٟرٛع١ِٗزؾبثٗاٌمشآْ،:٠ٕظش،ِمذِخاٌّؾمك.)،ٚ٘ئالءِٓاٌمشاءاٌغجؼخ(189ٖد)،اإلِبَػٍٟثٓؽّضحاٌىغبئٟ(170ٖد)

(63ؿ
(2)

.111اٌىشِبٟٔ،اٌجش٘بْفٟرٛع١ِٗزؾبثٗاٌمشآْ،ؿ
(3)

.355اثٓاألص١ش،اٌّضًاٌغبئش،ؿ
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كابف األثير لـ يعمؽ عمى ىذا البيت، إنما ذكره مجرد ذكر، أما العمكم، فقد عمؽ عمى ىذا 
، كمقامي مسايرتيـكلـ أرى مثؿ جيراني في سكء الجكار، كال مثمي في : أنو أراد أف يقكؿ): البيت بقكلو

.  (1)(عندىـ، كىذا المعنى ال يحتاج إلى مثؿ ىذا التكرار، فضبلن عما فيو مف الفحش كالقبح
كيرل ابف أبي الحديد، أف ىذا البيت مما ال يحسف االستشياد بو في مثؿ ىذا المكضع، كأما 

أطعني كال : ، كأما التكرار الذم يكجد في المعنى دكف المفظ، كقكلؾ(2)التمثيؿ بالبيت فغير جيد
تعصني، فإفَّ األمر بالطاعة نيي عف المعصية، كما قسـ القسميف السابقيف، إلى تكرار مفيد، كتكرار 

أما المفيد ): غير مفيد، كالمفيد أف يأتي لمعنى، كغير المفيد أف يأتي لغير معنى، كىذا يظير في قكلو
نما يفعؿ ذلؾ لمداللة عمى العناية  مف التكرير، فيك يأتي في الكبلـ تأكيدان لو كتشييدان مف أمره، كا 

. (3)(بالشيء الذم كررت فيو كبلمؾ، إما مبالغة في مدحو، أك في ذمو، أك غير ذلؾ
كالتكرار غيرالمفيد ال يأتي في الكبلـ إال عٌيا، كخطبلن مف غير حاجة إليو، كالمفيد مف تكرير 

: المفظ كالمعنى فرعاف
نُه ):  ما يدؿ عمى معنى كاحد، كالمقصكد غرضاف مختمفاف، كقد مثؿ لو بقكلو تعالى:أكليما كُه دُه إِبذْل َٗوعِب َّو

ّىَو  َْو ُّد حَو َّو نْل  َِوب لَوكُه ا ْ٘ليِب أًَو دَوٓ اللاباِب َوخَو ُه إِب ْل ُه أَوىْل ُٗه ِب ا   ا ُٗهسِبٗدُه  ا َّو نْل  تِب حَوكُهْىُه لَوكُه كَو ْْل اثِب الشا ْ٘لسَو ذَو  أَوىا  َو

بفِبسِبٗيَو  ابِبسَو الْلكَو َٗو ْللَو َو  َو َّو َِب  بحِب لِبوَو سِبهُهْىَو الْل َو ا بِبكَو سِبٍَو الْلوُه ْل ْْل كَو لَو َّو لَو  لَو الْلبَوبغِب ُٗهبْللِب َّو ُه ِب ا الْل َو ا  . ( لِ٘ب
، (يحؽ الحؽ):  تكرار في المفظ كالمعنى، كىك قكلو تعالىاآليتيف الكريمتيف، ففي (8-7: األنفاؿ)
نما جيء بو ىينا، الختبلؼ المراد، كذلؾ أف األكؿ تمييز بيف اإلرادتيف ، كالثاني (ليحؽ الحؽ)ك ، كا 

بياف لغرضو فيما فعؿ مف اختيار ذات الشككة عمى غيرىا، كأنو ما نصرىـ، كخذؿ أكلئؾ إال ليذا 
كىذا باب مف تكرير المفظ كالمعنى حسف غامض، ):  كقد ختـ حديثو عف ىذا الفرع بقكلو(4)الغرض

. ( إف شاء اهلل تعالىفافيموكبو يعرؼ مكاقع التكرير، كالفرؽ بينو، كبيف غيره 
ْ٘ل َو قَودازَو ):  ما يدؿ عمى معنى كاحد كالمراد بو غرض كاحد، كقكلو تعالى:كيانييما ثُهنا قُهخِبلَو   فَو ُهخِبلَو كَو

ْ٘ل َو قَودازَو  صابتو (20-19: المدثر)، )كَو ، كالتكرار في اآلية السابقة داللة عمى التعجب مف تقديره، كا 
 [الطكيؿ]:قتمو اهلل ما أشجعو، أك ما أشعره، كعميو كرد قكلو الشاًعر: الغرض، كىذا كما يقاؿ

 أال يا اسممي يـ اسممي يمت اسممي
 

 
 

كما أشار . كىذا مبالغة في الدعاء ليا بالسبلمة، ككؿ ىذا ييجاء بو لتقرير المعنى المراد إثباتو
: إلى قكؿ المتنبي

 [البسيط]

                                                 
(1)

.2/180اٌؼٍٛٞ،اٌطشاص، 
(2)

.248ػضاٌذ٠ٓثٓأثٟاٌؾذ٠ذ،اٌفٍهاٌذائشػٍٝاٌّضًاٌغبئش،ؿ 
(3)

.355اثٓاألص١ش،اٌّضًاٌغبئش،ؿ 
(4)

ٍَم  .355ْ،ؿ.اثٓاألص١ش،
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 العارض اليتف بف العارض اليتف ابػ
 

 ف العارض اليتف ابف العارض اليتف
 

المكصكؼ بكذا : كليس في ىذا البيت مف تكرير، فإنو كقكلؾ: "كقد عمؽ عميو ابف األثير بقكلو
، كرأم ابف األثير في ىذا البيت جاء مخالفان لرأم ابف (1)"أم أنو عريؽ النسب في ىذا الكصؼ: ككذا

سناف الخفاجي، الذم عٌده أقبح ما يككف مف التكرار كأشنعو، أما ابف األثير، فقد دافع عنو، كعمؿ 
. (2)(الكريـ ابف الكريـ ابف الكريـ، يكسؼ بف يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ): صكابو بقكؿ الرسكؿ

أما غير المفيد مف تكرير المفظ كالمعنى، فبل يأتي في الكبلـ إال عبثان، كخطبل مف غير حاجة 
: إليو، كقد مثؿ لو بقكؿ مركاف األصغر

 [الطكيؿ]
سقى اهلل نجدان كالسالـ عمى نجد 

 

 كيا حبذا نجد عمى النأم كالبعد
 

 نظرت إلى نجد كبغداد دكنيما
 

 لعمي أرل نجدان كىييات مف نجد
 

كىذا مف العي الضعيؼ، فإنو كرر نجد في ): كقد عمؽ ابف األثير عمى البيتيف السابقيف بقكلو
البيت األكؿ ثبلثان، كفي البيت الثاني ثبلثان كمراده في األكؿ الثناء عمى نجد، كفي الثاني، أنو تمفت 

إلييا ناظران مف بغداد، كذلؾ مرمى بعيد، كىذا المعنى ال يحتاج إلى مثؿ ىذا التكرير، أما البيت األكؿ، 
فيحمؿ عمى الجائز مف التكرير، ألنو مقاـ تشكؽ كتحرؽ، كمكجدة بفراؽ نجد، كلما كاف كذلؾ، أجيز 
فيو التكرير عمى أنو كاف يمكنو أف يصكغ ىذا المعنى الكارد في البيتيف معان، مف غير أف يأتي بيذا 
التكرير المتتابع ست مرات، أما ابف معصـك المدني، فيرل أف الشاعر كرر لفظة نجد ست مرات 

. (3)لتمذذه بذكرىا
: مفيد كغير مفيد، كالمفيد فرعاف:  الذم يكجد في المعنى دكف المفظ، كىك ضرباف:القسـ اليانيأما 

 إذا كاف التكرير في المعنى يدؿ عمى معنييف مختمفيف، كىك مكضع مف التكرير مشكؿ، ألنو :األكؿ
َْٗىَزُنِْ ٍِْْنٌُْ ُأٌٍَّخ ): يسبؽ إلى الكىـ، أنو تكرير يدؿ عمى معنى كاحد، كمنو قكلو تعالى

ْْنَِس  ََُْْْٖ٘ َػِِ اْىَُ  ۚ  َْٝدُػَُ٘ ِإَىٚ اْىخَِْٞس ََْٗٝؤٍُُسَُٗ ِثبْىََْؼُسٗفِ ََٗٝ

فإف األمر بالمعركؼ داخؿ تحت الدعاء . (104/اؿ عمراف). (َُٗأٗىََِٰئلَ ٌُُٕ اْىَُْفِيذَُُ٘ 
إلى الخير، ألف األمر بالمعركؼ خاص، كالخير عاـ، فكؿ أمر بالمعركؼ خير، كليس كؿ خير أمر 
بالمعركؼ، كذلؾ أف الخير أنكاع كثيرة مف جممتيا األمر بالمعركؼ، ففائدة التكرير ىنا، ذكر الخاص 

. (1)بعد العاـ لمتنبيو عمى فضمو

                                                 
(1)

.363اثٓاألص١ش،اٌّضًاٌغبئش،ؿ 
(2)

.363ْ،ؿ.اثٓاألص١ش،َ 
(3)

.٠5/348ٕظش،اثِٓؼقَٛاٌّذٟٔ،أٔٛاساٌشث١غ، 
(1)

.365اثٓاألص١ش،اٌّضًاٌغبئش،ؿ 
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أطعني كال تعصني، فإف األمر :  إذا كاف التكرير في المعنى يدؿ عمى معنى كاحد، كقكلؾ:كالياني
بالطاعة نيي عف المعصية، كالفائدة في ذلؾ تثبيت الطاعة في نفس المخاطب، كمف التكرار في 

: المعنى دكفى المفظ، غير المفيد، قكؿ أبي تماـ
 [الكامؿ]

 قسـ الزماف ربكعيا بيف الصبا
 

 (2)كقبكليا كدبكرىا أياليا
 

فإف الصبا ىي القبكؿ، كليس في ىذا التكرار فائدة ترجع لممعنى، كقد أشار ابف األثير إلى أف 
إذا كانت : ىذا النكع مف التكرار، قد خبط فيو عمماء البياف خبطان كثيران، كاألكثر منيـ أجازكه، فقالكا

. األلفاظ متغايرة، كالمعنى المعبر عنو كاحد، فميس ذلؾ معيب
: كىكذا نبلحظ أٌف ابف األثير، قد قسـ التكرار إلى ستة أنكاع ىي

. تكرار مفيد، يكجد في المفظ كالمعنى، يدؿ عمى معنى كاحد، كالمقصكد بو غرضاف مختمفاف -
 .تكرار مفيد، يكجد في المفظ كالمعنى، يدؿ عمى معنى كاحد، كالمقصكد بو غرض كاحد -

 .تكرار غير مفيد، يكجد في المفظ كالمعنى -

 .تكرار مفيد، يكجد في المعنى دكف المفظ، يدؿ عمى معنييف مختمفيف -

 .تكرار مفيد، يكجد في المعنى دكف المفظ، يدؿ عمى معنى كاحد -

 .تكرار غير مفيد، يكجد في المفظ دكف المعنى -

كمما يميز ابف األثير عف غيره، أنو كقؼ عند ىذه الظاىرة، كقفة طكيمة تميزت بتنكع الشكاىد، 
مف القرآف الكريـ، كالحديث الشريؼ، كالشعر العربي، كقد اتفؽ أحيانان مع مف سبقو مف الببلغييف، 
كاختمؼ أحيانان مع بعضيـ، فقد اتفؽ مع الجاحظ في أنو مف الصعب تحديد المكاقؼ الباعثة عمى 

التكرار، كذلؾ الرتباطو بأقدار المستمعيف، كمف يحضر الحديث مف العامة كالخاصة، كأنا أتفؽ معو 
في ىذا الرأم، كذلؾ ألف تقدير الفائدة مف التكرار، تختمؼ مف شخص آلخر، كذلؾ مرتبط باختبلؼ 
الذكؽ األدبي، كما اتفؽ ابف األثير مع ابف رشيؽ في أف ىذا التكرار مف مقاتؿ عمـ البياف، كرأيو يدؿ 
داللة كاضحة عمى أف التكرار في الشعر الييعٌد مقبكالن في بعض األحكاؿ، فقد يككف عييا كال فائدة منو، 
كعمى العمـك فإف الجيد الذم بذلو ابف األثير في تبياف ىذه الظاىرة، ىك جيد قيـ كمميز، كال يستياف 

. بو
 

تحرير ) في كتابو ابف أبي اإلصبعكفي القركف المتأخرة ازداد االىتماـ بيذه الظاىرة، فقد تناكؿ 
كىك أف يكرر المتكمـ المفظة الكاحدة، لتأكيد الكصؼ، أك المدح، أك : )،التكرار فعٌرفو بقكلو(التحبير

                                                 
(2)

.ٌفظزبْرذالْػٍِٝؼٕٝٚاؽذ،ّٚ٘باعّبٌٍْش٠ؼاٌزٟرٙتِٓٔبؽ١خاٌؾشق:اٌقجبٚاٌمجٛي 
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 فالتكرار عنده محصكر في المفظة الكاحدة، كما أف الشكاىد التي ذكرىا (1)(الذـ، أك التيكيؿ، أك الكعيد
: تطابؽ التعريؼ الذم كصفو تمامان كىي عمى التكالي
: في المدح، كقكؿ كثير عزة في عمر بف عبد العزيز

 [الطكيؿ]
 فأربح بيا مف صفقة لمبايع

 

ـٌ أٍعًظـ  كأعظـ بيا أعظـ بيا ي
 

: كالذـ، كقكؿ عبيد بف األبرص
 [مجزكء الكامؿ]

 ىال سألت جمكع كنػ
 

دة يـك كلك أيف أينا؟ 
 

: كفي التيديد كالكعيد، كقكؿ الميميؿ
 [المديد]

 يا لبكر انشركا لي كميبا
 

 يا لبكر أيف أيف الفراري 
 

 :النسيبكفي 
 [المتقارب]

 عسى أف يمـ بركحي الخياؿ   إنى ىجعت: يقمف كقد قيؿ
 

 حقيؽ حقيؽ كجدت السمك
 

 محاؿ محاؿ: فقمت ليف
 

.  ثـ مىثؿ لكؿ غرض مف األغراض السابقة بآيات مف القرآف الكريـ
 

لى التكرار في القصة خاصة، كما رٌد الزركشيأما  ، فقد أشار إلى التكرار في معاني القرآف عامة، كا 
كقد غمط مف أنكر ككنو مف أساليب ): عمى مف أنكر ككف التكرار مف أساليب الفصاحة العربية، يقكؿ

الفصاحة، ظنان أنو ال فائدة لو، كليس كذلؾ بؿ ىك مف محاسنيا، ال سيما إذا تعمؽ بعضو ببعض، 
كذلؾ أف مف عادة العرب في خطاباتيا، إذا أبيمت بشيء إرادة لتحقيقو كقرب كقكعو، أك قصدت 

الدعاء عميو، كررتو تككيدان، ككأنيا تقيـ تكراره مقاـ المقسـ عميو، أك االجتياد في الدعاء عميو، حيث 
نما نزؿ القرآف بمسانيـ، ككانت مخاطباتو جارية فيما بيف بعضيـ كبعض، كبيذا  تقصد الدعاء، كا 

.  (2)(المسمؾ تستحكـ الحجة عمييـ في عجزىـ عف المعارضة
فالتكرار عند الزركشي أسمكب مف أساليب العرب في التعبير بما يتبلءـ كالحالة النفسية المراد 
التعبير عنيا، فالكبلـ حينما يكرر، فإنو في النفكس يقرر، كما عدد سبع فكائد لمتكرار، كاستشيد عمى 

.  كؿ فائدة بآيات مف القرآف الكريـ
 

                                                 
(1)

.2/375اثٓأثٟاإلفجغ،رؾش٠شاٌزؾج١ش، 
(2)

.2/12اٌضسوؾٟ،اٌجش٘بْفٟػٍَٛاٌمشآْ، 
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مما سبؽ، نجد أف الببلغييف القدماء قد بذلكا جيكدان كبيرةن، عمى تفاكت بينيـ في دراسة ىذه 
الظاىرة،كالسبب المباشر الذم دفعيـ لئلىتماـ بيذه الظاىرة ،ىك  ما كجو إلى القرآف الكريـ مف طعف 
بكثرة التكرار، كقد كاف محكر حديثيـ جميعان ببلغة ىذه الظاىرة، كأسبابيا، كالتمثيؿ ليا مف كتاب اهلل 
عز كجؿ، كالحديث الشريؼ، كالشعر العربي، حتى رأيناىـ، التحاد المستشيد بو، يكادكف يتفقكف عمى 
المنقكؿ منو، فالشكاىد عندىـ مكررة، ككؿ منيـ يؤكد   كبلـ مف سبقو مع شيء مف االختصار أحيانان، 

أك الزيادة، كقد اتفقكا جميعان عمى أف التكرار مف سنف العرب في كبلميا، كما اتفقكا عمى أف لمتكرار 
مكاطف يحسف فييا، كمكاطف يقبح فييا، كأف منو تكراران لؤللفاظ دكف المعاني، كمنو تكراران لممعاني دكف 

األلفاظ، كمنو تكراران لمفظ كالمعنى جميعان، كما أف معظميـ عٌدكا التكرار فرعان ثانكيان مف فركع عمـ 
البديع، كأنو نكع مف اإلطناب، كعمى الرغـ مما بذلو القدماء مف جيد لدراسة ىذه الظاىرة، باعتبارىا 

إحدل كسائؿ فيـ النص األدبي، كالتي بدكرىا تؤدم بنا إلى فيـ جماليات فف القكؿ العربي في تنكعيا 
كتدرجيا، فإنو ليس مف السيكلة بمكاف تحديد معاني التكرار، كدالالتو بدقة، ذلؾ ألنو يخضع لمذكؽ 

. الفني، كالسياؽ الذم يرد فيو
 

: التكرار عند المحدييف
 

إذا كاف التكرار عند القدماء، قد انحصر في تكرار لفظي، كآخر معنكم فيما تؤديو المفظة 
المفردة، أك المعنى المكرر في البيت الكاحد، أك البيتيف،  فإف المحدثيف تعاممكا مع التكرار كفؽ رؤية 
أخرل جديدة، تنسجـ مع ظركؼ العصر، كما فيو مف تيارات أدبية جديدة، كبما يتكافؽ مع التغيير 

الذم طرأ عمى نظاـ القصيدة العربية، كترؾ كحدة البحر العركضي، إلى كحدة التفعيمة، كىذا أدل ببل 
شؾ إلى تغيير كجية نظر النقاد المحدثيف في ىذه الظاىرة، خاصة أنيا أصبحت جزءان ال يتجزأ مف 

 رائدة حركة التجديد في الشعر العربي، فيي لـ نازؾ المالئكةىيكؿ القصيدة الحديثة عمكمان، كباعتبار 
تنظر إلى التكرار فقط عمى أنو أسمكب مكركث مف القدماء، بؿ أخذت تفصؿ في أشكالو كدالالتو، 

حتى تحكؿ إلى تكنيؾ )كذلؾ لما يحتكيو مف إمكانات تعبيرية، جعمت الشعراء المحدثيف يستخدمكنو، 
، األمر (1)(فني مف تكنيكات القصيدة الشعرية الحديثة، كبأشكاؿ أكثر تنكعان، كدالالت أغزر كأعمؽ

الذم دفع نازؾ المبلئكة، لمتركيز عمى ىذه الظاىرة، أف بعض شعراء القصيدة الحرة كاف يمجأ إلى 
نكعان مف )اختتاـ القصيدة بتكرار مطمعيا، كقد كصفت ىذا االختتاـ بأنو ضعؼ، كأٌف التكرار ليس إال 

، لذلؾ كضعت قاعدة أكلية (2)(التنكيـ يخدر بو الشاعر حكاس القارئ مكحيان إليو بأف القصيدة قد انتيت
ال كاف لفظية متكمفة ال  لمتكرار، كىي أف المفظ المكرر ينبغي أف يككف كثيؽ االرتباط بالمعنى العاـ، كا 

                                                 
(1)

 .18ؽف١غاٌغ١ذ،أعٍٛةاٌزىشاسث١ٓرٕظ١شاٌجالغ١١ٓٚاثذاعاٌؾؼشاء،ؿ
(2)

 .45ٔبصناٌّالئىخ،لنب٠باٌؾؼشاٌّؼبفش،ؿ
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سبيؿ إلى قبكليا، كما أنو ال بيٌد مف أف يخضع لكؿ ما يخضع لو الشعر عمكمان مف قكاعد ذكقية 
، كالتكرار مرتبط بالدكاعي النفسية، فيك ليس حمية لمنظـ، أك شكبلن جماليان فحسب (3)كجمالية كبيانية

 محدد مف الصيغ التي رأت أنيا، إما تكرار حرؼ، أك كممة، أك األسمكب بعددكقد قننت نازؾ ىذا 
تكرار عبارة، أك بيت، أك تكرار مقطع كامؿ، فيي ال تريد حصر التكرار في صيغة كاحدة، كما فعؿ 
القدماء، كما أنيا ال تريد أف تتركو أمران مفتكحان لبلجتياد الذاتي، كالمقدرة الشخصية، كىذا ينسجـ مع 
فيميا لحرية الشعر، كحدكد ىذه الحرية، لذلؾ كانت تصؼ كؿ صيغة مف صيغ التكرار التي سبؽ 

. ، كما أنيا ذكرت شركط كؿ صيغة، كسر الجماؿ فييا(بالقمة، أك الكثرة، أك الندرة)ذكرىا 
أما بالنسبة لداللة التكرار في الشعر، فيي ترل أف التكرار عند القدماء قد حصر بالتأكيد في 
الكممة المكررة، أك العبارة، ىذا مف حيث الغرض، أم المعنى المراد تأديتو، أما مف حيث األداء، فإٌف 

جيكرم يعتمد عمى اإللقاء أكثر مما يعتمد عمى )األسمكب القديـ يقدـ فيمان سمعيان لمتكرار فيك أسمكب 
، كرغـ ذلؾ فإفَّ نازؾ المبلئكة لـ (4)(الكتابة لذا يقرع األسماع بالكممة المثيرة ، كيؤدم الغرض الشعرم

تبتعد عف المكركث الببلغي القديـ، فيي تحاكؿ أف تكجد صيغة مف أجؿ التكفيؽ بيف الببلغة الحديثة، 
التكرار عندىا في حقيقتو إلحاح عمى جية ىامة في العبارة، )كبيف المكركث الببلغي القديـ، حيث إف 

يعنى بيا الشاعر أكثر مف عنايتو بسكاىا، أك يسمط الضكء عمى نقطة حساسة في العبارة كيكشؼ عف 
، فالتكرار عندىا لو داللة نفسية، كىك بذلؾ أحد األضكاء البلشعكرية التي (5)(اىتماـ المتكمـ بيا

يسمطيا الشعر عمى أعماؽ الشاعر فيضيئيا بحيث نٌطمع عمييا، كىك كثيؽ الصمة بالشاعر كالفكرة 
التي سيطرت عميو، كىك ينظـ عممو األدبي، كيجب أف يأتي مف العبارة في مكضع ال يثقميا كال يميؿ 

التكرار : بكزنيا إلى جية ما، أما بالنسبة لمتكرار مف الناحية الداللية، فيك يقع في ثبلثة أصناؼ ىي
. البياني، كتكرار التقسيـ، كالتكرار البلشعكرم

 
كمما سبؽ نبلحظ، اف نازؾ المبلئكة، بذلت جيدان كبيران إلبراز جمالية ىذه الظاىرة، كقد 

حاكلت التكفيؽ بيف الببلغة قديمان كحديثان، فدراستيا لمتكرار ىي دراسة أدبية كنقدية، فكانت دراستيا 
 درس ىذه الظاىرة فالدكتكر مكسى ربايعةاألساس الذم اعتمدت عميو الدراسات التي جاءت بعدىا، 

ضمف إطار أسمكبي يكشؼ عف أبعادىا، كما كشؼ عف الجانب الكظيفي لمتكرار في سياقو الذم كرىد 
فيو، فظاىرة التكرار عنده تبدأ مف الحرؼ، كتمتد إلى الكممة، ثـ إلى العبارة ثـ إلى البيت، كىك بيذا 
التقسيـ يتفؽ مع نازؾ المبلئكة في بحثيا ليذه الظاىرة، كأنماط التكرار التي ركز عمييا مكسى ربايعة 

: ىي

                                                 
(3)

.231ْ،ؿ.ٔبصناٌّالئىخ،َ
(4)

.247ْ،ؿ.ٔبصناٌّالئىخ،َ
(5)

.242ْ،ؿ.ٔبصناٌّالئىخ،َ
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تكرار الحركؼ، حيث يحدث ىذا النكع مف التكرار نغمة مكسيقية الفتو لمنظر، لكفَّ كقعيا في  -1
النفس ال يككف، ككقع تكرار الكممات، كأنصاؼ األبيات، أك األبيات كاممة، كعمى الرغـ مف 

. (1)ذلؾ، فإف تكرار الصكت يسيـ في تييئة السامع لمدخكؿ في أعماؽ الكممة الشعرية
تكرار الكممة، فتكرار الكممة في النص الشعرم، عبلمة مميزة، بكساطتو يمكف الكشؼ عف  -2

اليدؼ الذم يريد الشاعر أف يصؿ إليو، فالكممات المكررة أداة مف األدكات التي يستخدميا 
الشاعر، لتعيف في إضاءة التجربة كأثرىا كتقديميا لمقارئ، الذم يحاكؿ بكؿ الكسائؿ أف يحٌرؾ 

يجعمو فيو ىاجس التفاعؿ مع تجربتو، كلحرص الشاعر عمى إحياء تجربتو في نفكس المتمقيف 
ًد ذاتو قائـ عمى يتحرز في  اختيار األسمكب األكثر مبلئمة، كىذا ليس غريبان فاألسمكب ًبحى

 . (2)عممية االنتقاء كاالختيار

تكرار البداية، كىك تكرار يكشؼ عف فاعمية قادرة عمى منح النص الشعرم بناءن متبلحمان، إذ  -3
إف كؿ تكرار مف ىذا النكع قادر عمى إبراز التسمسؿ كالتتابع، كأٌف ىذا التتابع الشكمي يعيف في 
إثارة التكقع لدل السامع في تشكيؿ نغمة مكسيقية منسجمة ذات رنيف كاحد، خاصة كأف الشعر 

 . (3)العربي كاف يعتمد عمى الغناء كاإلنشاد الذم ييعٌد عامبلن أساسيان أدل إلى استخداـ التكرار

تكرار البلزمة، كىذا المكف مف التكرار يخدـ بالدرجة األكلى الترابط كالتبلحـ بيف أجزاء  -4
القصيدة، مما يجعؿ القارئ يحس أف القصيدة ذات كحدة متكاممة مترابطة ليس مف ناحية 

نما مف ناحية البناء أيضان، فكظيفة البلزمة تدخؿ في صميـ تركيب النص  المكضكع فحسب، كا 
.   (4)الشعرم، فيي قادرة عمى منحو بنية متكاممة متساكية

فالتكرار ظاىرة مف ظكاىر األداء المغكم، لذلؾ فإف كجكده في الشعر ال يمكف أف يككف 
ىامشيان، فبل بيٌد أف يقترف بفائدة تركيبية، أك إيقاعية كبخاصة إذا ما عرؼ الشاعر كيؼ يستخدمو، فيك 

 فايز القرعافكأما .   ليس جماالن يضاؼ إلى القصيدة، بحيث يحسف الشاعر صنعان بمجرد استخدامو
فقد تحدث عف األشكاؿ البديعية التي تتكفر فييا ظاىرة التكرار، كتشكؿ تككينان تكراريا داخؿ النص 

التكرار الخالص، كىك ما تحدث عنو الببلغيكف العرب :  الشعرم، ك ىذه األشكاؿ البديعية ىي
القدماء، كالمجاكرة، كالترديد ، كرد العجز عمى الصدر، كتشابو األطراؼ، كالعكس كالتبديؿ، فيي 

جميعيان تعتمد في األصؿ عمى أسمكب كاحد يكرر الداؿ ،أك التركيب في السياؽ المغكم، كيكشؼ عف 
. التككيف التكرارم لمنص الشعرم بشكؿ عاـ

كقد تنبو إلى جكىر ىذه البنية التكرارية التي تعتمد عمى التكافؽ بيف الدالالت المتكررة في 
الحركؼ كالتقائيا في المعاني، أك اختبلفيا، فجميع األشكاؿ البديعية تجتمع عمى طبيعة بنائية كاحدة 

                                                 
(1)

.165ِٛعٝسثب٠ؼخ،اٌزىشاسفٟاٌؾؼشاٌغبٍٟ٘،ؿ 
(2)

.170-168ْ،ؿ.ِٛعٝسثب٠ؼخ،َ 
(3)

.188-179ْ،ؿ.ِٛعٝسثب٠ؼخ،َ 
(4)

.190،ؿ188ْ،ؿ.ِٛعٝسثب٠ؼخ،َ 
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ىي الطبيعة التكرارية لمدالالت، كالتكرار عنده ظاىرة أسمكبية في السياؽ المغكم، كىي بمنزلة محطات 
لغكية متميزة بما تحدثو مف إيقاع خاص يعتمد عمى التشاكؿ  الدالي، أم التماثؿ في الصكت ضمف 
السياؽ الذم يشبعيا بعبلقاتو المكضكعية، مما يجعميا تشكؿ نقطة انطبلؽ لحركة المعنى في أعماؽ 

.  (1)البنية المغكية
فاطمة لمدكتكرة  (التكرار في الشعر)كمف الدراسات العممية لمتكرار في الشعر، بحث 

، كىك بحث قائـ عمى منيج عمـ األسمكبيات المغكية، كقد أشارت في ىذا البحث إلى منزلة (2)محجكب
التكرار مف الفنكف التي تقكـ كميا عمى عنصرم التكرار كالتنكع، فالشاعر يكرر أصكاتان بعينيا، كىك 

 ىي الفكنيـ،بذلؾ يحقؽ لقصيدتو النظـ كالبناء، كىذا التكرار يقع مف الشاعر ألصغر كحدة صكتية 
إحداث األثر : كما يقع ألكبر كحدة، كىي الجممة أك الشطر، كىك في الشعر الجيد لو أىداؼ عدة منيا

المكسيقي، كتككيد األلفاظ كالمعاني، كىذا يتفؽ مع ما أشارت إليو نازؾ المبلئكة، فتكرار أصغر كحدة 
تقابؿ تكرار الحرؼ عند نازؾ المبلئكة، كتكرار أكبر كحدة صكتية، تقابؿ تكرار  (الفكنيـ)صكتية 
:  كما أٌف ىناؾ كثير مف المؤلفات الحديثة التي تناكلت ظاىرة التكرار، كمف ىذه المؤلفات. العبارة

، حيث بذؿ جيدان كبيران لدراسة ىذه الظاىرة في القرآف حسيف نصارلمدكتكر  (التكرار)إعجاز القرآف 
الكريـ، فذكر اآلراء المختمفة حكؿ ىذه الظاىرة كأسبابيا، كمكاقعيا، كأنكاعيا كمنزلتيا، كما أبرز الجيكد 
التي بيذلت مف أجؿ إظيار الجماؿ التعبيرم الذم يتصؼ بو، كبما يتكافؽ مع اإلعجاز الذم كصؼ بو 

أسرار التكرار في )، ىذه الظاىرة في كتابو محمكد السيد شيخكفكما بحث الدكتكر . (3)القرآف الكريـ
 فقد تميز في دراستو ليذه الظاىرة بتناكليا مف زاكية عز الديف عمي السيدأما الدكتكر . (4)(لغة القرآف

ببلغية، كالتكرار عنده أسمكب تعبيرم يصكر انفعاؿ النفس بمثير ما، كالمفظ المكرر فيو، ىك المفتاح 
الذم ينشر الضكء عمى الصكرة التصالو الكثيؽ بالكجداف، فالمتكمـ إنما يكرر ما يثير اىتمامان عنده، 
كىك يحب في الكقت نفسو أف ينقمو إلى نفكس مخاطبيو، أك مف ىـ في حكـ المخاطبيف، ممف يصؿ 

، كمنيـ مف أشار إلى التكرار التزييني ذم الكظيفة اإليقاعية (1)إلييـ القكؿ عمى بعد الزماف كالديار
المكمؿ لكزف القصيدة أك ضركرات تقفيتيا، فالتكرار الببلغي الذم يؤدم دكران داخؿ النص، ىك مزيج 
مف اإليقاع كالمعنى في آف كاحد، كما أٌف التكرار الببلغي في نص شعرم معيف، يذكرنا بالتكرار في 

قطعة مكسيقية، حيث تستعاد بعض العناصر أك عنصر كاحد أحيانان، كيؤكدي عمييا بالتكرار ليس 
باعتبارىا الزمة تفصؿ المقطع عما يميو، بؿ باعتبارىا، أم تمؾ العناصر المستعادة، ذات كظيفة 

 كأدائية في الكقت نفسو، كىذا ىك ما يفعمو فناف تشكيمي يكرر بعض الكحدات، أك العناصر في ةإيقاعي
عمؿ كاحد، أك مجمؿ أعمالو، ليخمؽ ببلغة تعبيرية تؤكد قيمة معينة، كفي الحركات اإليقاعية 

                                                 
(1)

.142فب٠ضاٌمشػبْ،رم١ٕبداٌخطبةاٌجالغٟ،ؿ 
(2)

.1977،اٌمب٘شح،2،ِغٍخاٌؾؼش،اٌؼذد40فبهّخِؾغٛة،اٌزىشاسفٟاٌؾؼش،ؿ 
(3)

.5،16،77،87،91،ؿ(اٌزىشاس)٠ٕظش،ؽغ١ٓٔقبس،اػغبصاٌمشآْ 
(4)

.٠ٕظش،ِؾّٛداٌغ١ذؽ١خْٛ،أعشاساٌزىشاسفٌٟغخاٌمشآْ 
(1)

.137ػضاٌذ٠ٓػٍٟاٌغ١ذ،اٌزىش٠شث١ٓاٌّض١شٚاٌزؤص١ش،ؿ 
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الرياضية كالراقصة يحدث الشيء نفسو لتأدية دكر تعبيرم ال يتـ إببلغو دكف ىذا التكرار، شرط أف 
، فالتكرار يجب أف يأتي بشيء جديد حتى ال (2)يككف الغرض مف التكرار اإلعبلف عف حركة جديدة

يككف عبثيا  ال فائدة منو، كمنيـ مف درس التكرار في النثر العربي، فيك مف أىـ الكسائؿ المغكية، 
ـٌ  التي مالت النصكص الحجاجية العربية قديمان كحديثان إلى تكظيفيا لئلقناع بكجيو النظر، كقد ت

معالجة ىذه الظاىرة مف منظكر دكرىا في السبؾ المعجمي، كذلؾ بأف يحيؿ المفظ المكرر إلى لفظ 
آخر سابؽ مرادؼ، أك مرادؼ قريب، كخاصة أف خطاب الًحجاج العربي يعتمد في اإلقناع عمى 

لباسيا إيقاعات نغمية بنائية  العرض المغكم لمدعاكم الحجاجية بتكريرىا، كصياغتيا صياغة مكازية، كا 
متكررة، كىذا الطراز مف الحجاج ىك نتيجة المركزية الثقافية لمغة العربية في المجتمع العربي 

.  (3)استراتيجية اإلقناع بالتكرير: اإلسبلمي، كقد سميت ىذه االستراتيجية الببلغية
 تناكلت ىذه الظاىرة مف ناحية ببلغية،  لما تكفره مف إمكانات تسيـ (4)كىناؾ دراسات أخرل

كعمى العمـك . في تحميؿ العمؿ األدبي، كفيـ مضاميف البناء فيو، كذلؾ لعبلقتو بكؿ جزء مف أجزائو
ظيار التجربة   فإف دراسة المحدثيف ليذه الظاىرة، قد كشفت عف دكرىا في بناء العمؿ األدبي، كا 
االنفعالية عند الشاًعر أك األديب، كما أف دراساتيـ كانت أدبية نقدية أسمكبية، تعتمد عمى الذكؽ 

السميـ، كذلؾ نتيجة لمتجديد الذم طرأ عمى بناء القصيدة العربية الحديثة، فالتكرار عندىـ كسيمة ميمة 
مف كسائؿ فيـ النص األدبي، كالكشؼ عف جمالياتو، كما أف لو عبلقة كثيقة بأسمكب الشاًعر، 

فاألسمكب قائـ عمى االختيار، كالشاًعر عندما يكرر ألفاظان أك معاني معينة، فإنو يعكس أىمية ما 
. يكرره إلقناع القارئ بما يريده

كىكذا اتفؽ القدماء كالمحدثكف عمى الباعث النفسي لظاىرة التكرار، كأنو أينما كجد كأدل 
عجاب .            كظيفة محددة، كنَـّ عف فائدة معينة فيك محؿ تقدير كا 

 
 :عالقة التكرار باإلطناب

 
الببلغة في المنطؽ كالكصؼ، مدحان كاف أك ذمان، : جاءى في لساف العرب أف اإلطناب ىك

. المبالغة في مدح أك ذـ، كاإلكثار فيو: بالغ فيو، كاإلطناب: كأطنب في الكبلـ
مف الطنُّب كالطنب، كىما معان  (بالكسر)كأطنبت الريح إذا اشتدت في غبار، كأصؿ اإلطناب 

ٍبؿي الًخباء، كالسُّرادؽ، كنحكىما، كالجمع أطناب  .  (1)(بالفتح)حى
                                                 

(2)
.1987َ،ؽزبء4،ِغٍخؽئْٚأدث١خ،اٌؼذد61-60ؽبرُاٌقىش،ثالغخاٌزىشاسٚدالٌخاٌّزىشسِٓاثٓسؽ١كاٌٝٔبصناٌّالئىخ،ؿ 

(3)
.232ِؾّذاٌؼجذ،إٌـٚاٌخطبةٚاالرقبي،ؿ 

(4)
ػقبَؽش٠زؼ،ظٛا٘شأعٍٛث١خفٟؽؼشثذٚٞاٌغجً،ِٕؾٛسادارؾبداٌىزبة./فٙذٔبفشػبؽٛس،اٌزىشاسفٟؽؼشِؾّٛددس٠ٚؼ 

،4ٚعذاْاٌقبئغ،،االعزؼبسحٚا٠مبػ١خاٌزىشاسفٟؽؼشاألخطًاٌقغ١ش،عشػٌٍجؾٛسٚاٌذساعبد،اٌّغٍذ./2005َاٌؼشة،دِؾك،

.1،1999َاٌؼذد
(1)

.(هٕت)اثِٕٓظٛس،ٌغبْاٌؼشة،ِبدح 
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. (2) زيادة المفظ عمى المعنى لفائدة:كاإلطناب اصطالحان 
    كاإلطناب باب ببلغي قديـ ًقدىـ اإليجاز، ارتبط بو ارتباطان كثيقان، كقد ذكره الجاحظ، عندما عرض 

ىناؾ أبكاب تكجب اإلطالة، كتحكج إلى : لحاجات الكبلـ، كمنطقو رافضان الفضكؿ كالتكمؼ فقاؿ
، كقد أشار العسكرم (3)البغية يجاكز مقدار الحاجة، ككقؼ عند منتيى مالـاإلطناب، كليس بإطناب 

المنطؽ إنما ىك بياف، كالبياف ال يككف ): إلى اإلطناب عندما ذكر حجة أصحاب اإلطناب، فقد قالكا
إال باإلشباع، كالشفاء ال يقع إال باإلقناع، كأفضؿ الكبلـ أبينو، كأٍبيىنو أشده إحاطة بالمعاني، كال يحاط 

بالمعاني إحاطة تامة إال باالستقصاء، كاإليجاز لمخكاص، كاإلطناب مشترؾ فيو الخاصة كالعامة، 
، كقد (4)(كالغبي كالفطف، كالٌريض كالمرتاض، كلمعنى ما أطيمت الكتب السمطانية في إفياـ الرعايا

، أما العمكم، (5)بالكبلـ المفخـ في مقابؿ االختصار المفيـ، كاإليماف البيف كالممحة الدالة: كصفو المبرد
.       (6)فاإلطناب عنده زيادة المفظ عمى المعنى لفائدة جديدة، كاإلطناب عنده صفو محمكدة في الببلغة

إذف، ىناؾ عبلقة كثيقة بيف المعنى المغكم، كالمعنى االصطبلحي لئلطناب، ألف المعنييف، 
ٌثؿى لذلؾ ابف األثير، بقكلو رأيتو بعيني، ): يشيراف إلى أف الزيادة المفظية يجب أف تككف لفائدة، كقد مى

رأيتو، : )، فالعبارة المطمكبة لتأدية المعنى المراد أف يقاؿ(كقبضتو بيدم، ككطئتو بقدمي، كذقتو بفمي
، ألف الرؤيا ال تككف إال بالعيف، كالقبض ال يككف إال باليد، كالكطء ال يككف (كقبضتو، ككطئتو، كذقتو

إال بالقدـ، كالذكؽ ال يككف إال بالفـ، لكف لٌما كاف ىذا الشيء مما يعظـ منالو، كيعز الكصكؿ إليو 
: جيء بيذه الزيادات لتأكيده، كداللو عمى نيمو كالحصكؿ عميو، كمنو قكؿ البحترم

 [الكافر]
 تأمؿ مف خالؿ السجؼ، كانظر

 

 بعينيؾ ما شربت كمف سقاني
 

 تجد شمس اليحى تدنك بشمس
 

 إليَّ مف الرحيؽ الخسركاني
 

فمما كاف الحضكر في ىذا المجمس مما يعز كجكده، ككاف الساقي عمى ىذه الصفة مف 
. (1)(انظر بعينيؾ): الحسف قاؿ

كما فرٌؽ عمماء الببلغة بيف اإلطناب المحمكد، كبيف التطكيؿ، فعٌرفو ابف األثير، بأنو زيادة 
: المفظ عمى المعنى لغير فائدة، كمنو قكؿ عدم بف زيد العبادم

 [الكافر]
 كقددت األديـ لراىشيو

 

ٍينا  كألفى قكليا كذبان كمى
 

                                                 
(2)

.357اثٓاألص١ش،اٌّضًاٌغبئش،ؿ 
(3)

.6/7اٌغبؽع،اٌؾ١ٛاْ، 
(4)

.196اٌؼغىشٞ،اٌقٕبػز١ٓ،ؿ 
(5)

.2/72اٌّجشد،اٌىبًِ، 
(6)

.2/230اٌؼٍٛٞ،اٌطشاص، 
(1)

.360اثٓاألص١ش،اٌّضًاٌغبئش،ؿ 
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ف كانت غير (فالكذب كالميف) ، في ىذا البيت بمعنى كاحد، فإحدل الكممتيف ال محالة زائدة، كا 
. (2)متعينة، بدليؿ أف المعنى ال يتغير بإسقاط كاحدة منيما، كحينئذو يككف ذكرىما معان تطكيبلن 

أما التكرار، فقد سبؽ بيانو في بداية الفصؿ األكؿ، كمما سبؽ يتضح لنا الفرؽ بيف ىذه 
: األساليب عمى النحك التالي

إف في كؿ مف ىذه األساليب الثبلثة زيادة، غير أف الزيادة في اإلطناب تأتي لفائدة، فإذا 
كالزيادة في التطكيؿ، ال فائدة منيا، فإذا حذفت بقي المعنى المعبر عنو عمى . حذفت تغير المعنى

حالو، كلـ يتغير منو شيء، أما الزيادة في التكرار، فمنيا ما يأتي لفائدة، كمنيا ما يأتي لغير فائدة، 
كالزيادة التي تأتي لفائدة، ىي جزء مف اإلطناب، كبذلؾ يككف اإلطناب أعـ مف التكرار، حيث أف كؿ 
تكرار يأتي لفائدة إطناب، كليس كؿ إطناب تكراران، كأما الذم يأتي مف التكرار لغير فائدة فإنو جزء مف 

. إف كؿ تكرار يأتي لغير فائدة تطكيؿ، كليس كؿ تطكيؿ تكراران يأتي لغير فائدة: التطكيؿ، فيقاؿ حينئذو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصؿ الياني 
 

التكرار في ديكاف جرير 

تكرار األلفاظ 

                                                 
(2)

.211اٌمض٠ٕٟٚ،اٌزٍخ١ـ،ؿ 



 25 

تكرار المعاني  

تكرار الصكرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظاىرة التكرار مف الظكاىر التي كردت في الشعر العربي منذ العصر الجاىمي كحتى أيامنا 
ىذه، كذلؾ لما ليا مف صمة كثيقة باألداء المغكم، مما يكسب النص الشعرم طاقات إيحائية، فالتكرار 

جزء مف المغة الشعرية كىك دليؿ عمى عبلقة تفاعمية بيف الشاعر كلغتو، كقد كىثير كجكده في ديكاف 
جريرو بشكؿ خاص، مما جعؿ منو ميدانان مميزان لدراسة ىذه الظاىرة، التي يمكف رصدىا ضمف محاكر 

. تكرار األلفاظ، كتكرار المعاني، كتكرار الصكرة: منيا
كمف تكرار األلفاظ في ديكاف جرير، تكرار األسماء، كمنو تكرار اسـ المحبكبة، كتكرار اسـ 
الممدكح، كتكرار اسـ المرثي، كتكرار اسـ الميجك سكاء أكاف شخصان أـ قبيمة، كما كرر كثيران مف 

فعمؿ عمى تضخيـ ىذه )الحكادث التي استطاعى مف خبلليا أف يمسؾ بخيكطو قكيةو يشٌد منيا خصمو، 
الحكادث، كتكبيرىا بخيالو شأنو في ذلؾ شأف الرساـ الكاريكاتيرم الذم يبرز العيب في الشخص 

، غيرى أٌف جريران لـ (1)(مجسمان مكبران بجانب الجسـ الذم ييٍرسىـ صغيران ضئيبلن ال يكادي يظير كاضحان 
ـى حكادث في صكرة مكررة شغمت حيزان كبيران مف ديكانو، لدرجة أٌف نظـ  يرسـ أشخاصان فقط، بؿ رسى

، كالعبارات، التي مف خبلؿ تكرارىا استطاع أف ظالشعر عنده كاف مجرد ممارسة، كسيطرة عمى األلفا
ييخمىؼى لنا ىذا التراث األدبي المميز، كمف الحكادث التي كررىا،حكادث نسائية كحادثة جعثف أخت 

                                                 
(1)

.339ٔؼّبِْؾّذهٗ،عش٠شؽ١برٗٚؽؼشٖ،ؿ 
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الفرزدؽ، كقفيرة جدتو، كأمو ليمى، كحدراء بنت زيؽ زكجة الفرزدؽ، كنساء تغمب قبيمة األخطؿ، كنساء 
قبيمة نمير، كنساء قبيمة تيـ، كجماعية كحادثة الزبير بف العكاـ، كخفر مجاشع ذمتو ،كقتمو، كاشتغاؿ 

قكـ الفرزدؽ بالقيانو، كالظاىرة لنا أٌف الصناعة بعامة كانت غير مستحبة عند العرب، ألنيا مينة 
العجـ، كىذا ليس غريبان، فالعصر األمكم يمثؿ لنا األرستقراطية العربية التي ال ترل في المكالي إال 

، فمف الطبيعي أف ال يتقبؿ المجتمع العربي كؿ ما يتعمؽ (2)عبيدان إلقامة السكؽ كعمارة الطريؽ
رى جرير مف القيكف ما شاءت لو السخرية، كجعؿ كؿ مجاشع قيكنان،  بالمكالي كالميف كغيرىا، لذلؾ سىخى
ذاكران كمعددان األدكات التي يستعمميا القيف، كالكير، كالعبلة، كالكمبة، كالمرجؿ، كالكتيؼ، ككذلؾ حادثة 
نبك السيؼ مف يد الفرزدؽ، كأكؿ قكمو لمخزير، أما بالنسبة ليجائو لؤلخطؿ فقد كرر كثيران مف األلفاظ 

التي تتعمؽ بطقكس الديف المسيحي، كمقابمتيا بالطقكس اإلسبلمية، كأكثر األغراض الشعرية التي 
اعتمد فييا جرير عمى التكرار ىك غرض اليجاء، كتحديدان في النقائض، كالسبب في ذلؾ، أف النقائضى 

طكيمةه ككثيرةي العدد، فيي تستنفد المعاني بسرعة، كتستغرقيا، بحيث يفرغ الشعراء ما في جعبتيـ في 
عدد قميؿ منيا، لذلؾ عمد إلى التكرار، كترديد المعاني كاألياـ، كاألحداث كقد أشار ابف األثير إلى ذلؾ 

. (3)كناقشو في المثؿ السائر
، كالمقصكد بالمعاني األفكار (1)كتكرار المعاني الذم يمكف أف نسميو تكرار المضمكف

كالحقائؽ كالمكضكعات التي اشتمؿ عمييا شعر جرير، فكانت مكضكعاتو قميمة كمحددة فاضطر إلى 
تكرارىا في صكر مختمفة كمتنكعة دكفى أف يغير مف مضمكنيا، ككذلؾ تكرار الصكرة الشعرية مف 
القدماء كغيرىـ، كخاصة مف الشعر الجاىمي الذم يعدُّ المثؿ الفني األعمى بالنسبة لشعراء العصر 

. األمكم عامة كجرير خاصة
فالتكرار في شعر جرير، شكؿ إيقاعات مكسيقية متنكعة تجعؿ القارئ يعيش الحدث الشعرم 

المكرر، كتنقمو إلى أجكاء الشاعر النفسية، إذ كاف يضفي عمى بعض ىذه التكرارات مشاعره الخاصة، 
كىي بمثابة لكحات إسقاطية اتخذىا لمتخفيؼ مف حدة الصراع الذم كاف يعيشو، أك حدة اإلرىاصات 
التي كاجييا في حياتو، كبخاصة ما يتعمؽ بمحيطو األسرم، كمنو ىكاف أسرتو، كفقر قكمو، كضعؼ 

نسبو، مقارنة بمجد الفرزدؽ كقكمو، فكاف يفاخر كيياجي غير متكئ عمى ما يتكئ عميو خصمو، 
. فاعتمد التكرار كسيمة لمتخفيؼ مف معاناتو فأجادى كأبدع في شعره

 
: تكرار األلفاظ: أكالن 
 

                                                 
(2)

.36خ١ًٍعفبي،اٌؾؼٛث١خٚاألدة،ؿ 
(3)

.490اثٓاألص١ش،اٌّضًاٌغبئش،ؿ 
(1)

.240ِؾّذاٌؼجذ،إٌـٚاٌخطبةٚاالرقبي،ؿ 
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يرد كثيران تكرار ألفاظ معينو في أبيات القصيدة، ككؿ تكرار ليذه األلفاظ يؤدم غرضان أساسيان 
ال يمكف فصمو عف السياؽ الذم كىرىدى فيو، كمف أنماط تكرار األلفاظ في ديكاف جرير، تكرار األسماء، 

غرضان أساسيان في النص الشعرم عنده؛ ألنو عندما يكرر أسمان معينان، - دكفى شؾ - كىذا المكف يخدـ
فإنو يجعمو النقطة المحكرية األساسية التي تتمحكر حكلو القصيدة، كىذا ليس جديدان عند جرير، فقد 

، كتكرار اسـ المرثي، كتكرار اسـ الممدكح، كمف تكرار اسـ المحبكبةعىرىؼ الشعر العربي منذ بداياتو، 
: (2)ذلؾ قكؿ جرير

 [الكافر]
ٌيكا أيمامىةى كاٍذكركا عيدان مىيىى  حى

 

 قىٍبؿى الٌتصٌدًع ًمٍف شىماليًؿ النٌكلى 
 

ٌيرني، كىأىٍنًت غىريرىةه،  أىأيماـه غى
 

كىل ٌـّ كالجى ، كىىى  حاجاتي ذم أىربو
 

ٍيًمؾى ما لىوي،: قالىٍت أيمامةي   ما لجى
 

با؟ بابىةي بىٍعدىما ذىبى الصٍّ  كىٍيؼى الصَّ
 

رىأىٍت أميامةي، ٌنيان ÷ كى  في الًعظاـً تىحى
 

ٍصران في الخيطى ِى ؽى ىا كى ًِ  بىٍعدى استقامتى
 

رىأىٍت ًبًمٍحيتًو ًخيابان راعىيا،  كى
 

ٍيًب الٌمحى ٍيؿي لمفتياًت ًمٍف خى  كاٍلكى
 

تىقكؿي   إٌني قىٍد لىقيتي بىمٌيةن : كى
 

ٍينىيؾى ما يىزاؿي بو قذىل  ًمٍف مىٍسًح عى
 

: (1)كيقكؿ
 [الكافر]

ـى ككٌؿ أرضو   أيًحبُّلًؾ يا أيما
 

ا امى ٍف كانت ًكخى  سكىنًت بيا، كاً 
 

الٍَّتني  كأٌني ًإٍف أيمامةي حى
 

 أىرل األىٍشرابى آًجنىةن ًسدىاما
 

لىٍك شىاءٍت أيمامىةي قد نىقىٍعناى   كى
 

 ًبعٍذبو باردو يىٍشفي السَّقاما
 

:  (2)كيقكؿ
 [الكافر]

ٍت أيمامىةي يىٍكـى عيدو  رىجى لىٍك خى كى
 
 

ـٍ ًقياما  لىمدَّ الٌناسي أىٍيًديىيي
 

 ًكال يىٍكمىٍي أيمامىةى يىٍكـي ًصٍدؽو،
 

ا ـٍ تىٍأًتيا ًإال ًلمىامى ٍف لى  كىاً 
 

ـى كربٍّ ميكسى  فإنىًؾ يا أيمىا
 

اما صى  أحبُّل إليَّ مىٍف صٌمى كى
 

عمى عادة الشعراء القدماء في افتتاح قصائدىـ بذكر " أمامة"كرر الشاعر اسـ محبكبتو 
. المحبكبة، بقصد التمذذ بذكرىا، كقد ربط جرير ذكره السـ محبكبتو في كؿ مكضع بداللة معينة

في البيت األكؿ، ذكر في سياؽ تذكره لؤلياـ التي قضاىا مع محبكبتو، كفي البيت الثاني، 
استخدـ أسمكب النداء الذم خرج لمتحبب، ليبيف ليا ضعفو، بسبب اليمـك كاألحزاف التي ألمت بو، 

                                                 
(2)

.14-13عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(1)

606عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

608ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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كفي البيت الثالث، كرر اسميا في سياؽ تعجبيا مف تعمقو بيا، بالرغـ مف ذىاب شبابو، كقدكـ ىرمو 
كشيخكختو، كقد أضفى جرير عمى تكراره السـ محبكبتو جانبان مف الكاقعية، كذلؾ باستخدامو عنصر 

الحكار، كاعتماده عمى االنتقاؿ بيف األسمكب الخبرم كاإلنشائي مف بيت إلى بيت، خطابا ، كغيبة، إذ 
قالت : بعد أف قاؿ (رأت بمحيتو)انتقؿ باإلسمكب مف الخطاب المكجو إليو منيا، إلى أسمكب الغيبة 

أمامة، كما أفَّ استخدامو لصيغة الفعؿ الماضي مرتبطان باسـ المحبكبة يبيف لنا أٌف تكرار اسميا قد 
ارتبط بالنغمة الماضية، فظيرت أمامو لكحة الماضي في الزمف الحاضر بسرعة متناىية، كما أٌف 

استدعاءه لمزمف الماضي، يدؿ داللة كاضحة عمى أٌف تكراره السـ المحبكبة ليس تكراران عابران، 
.                             فالتعارض القائـ بيف الحاضر كالماضي عند الشاعر ىك الذم دفعو إلى ىذا التكرار

. كمف أسماء النساء التي كررىا جرير في شعره، سممى كخالدة
: (3)يقكؿ

 [الطكيؿ]
 إذا اٍبتىسىمىٍت أىٍبدىٍت غركبان كأنيا

 

 عىكاًرضي ميزفو تستيؿُّل كتٍممىحي 
 

 صحا القمب عف سممى كقد بىرىحت
 

رى كما كاف يمقى مف    أٍبرىحي تىمايي
 

 رأيتي سميمى ال تبالي الذم بنا
 

 كال عريا مف حاجة ال تسرح
 

 تقكؿي سميمى ليس في الٌصـر راحةه 
 

 بمى إفَّ بعضى الصـر أشفى كأركح
 

 ألما عمى سممى فمـ أرى ميميا
 

ييٍمدىحي   خميؿ مصفاه ييزاري كى
 

كرر جرير اسـ محبكبتو في سياؽ كصفو لبعض مبلمحيا الحسٌية، كما كردت عند القدماء 
كاألعشى، كىي نفس الصكرة التي كررىا شاعر الغزؿ الحسي عمر بف أبي ربيعة، كقد كرر اسميا 

ليعبر ليا عف العذاب الذم أحدثو فيو حبيا، كما كرره في سياؽ معاتبتيا فيي ال تبالي بما حٌؿ بو مف 
عذاب، أما تكراره في البيت األخير، فقد خرج لمعنى ببلغي ىك مدح المحبكبة مف خبلؿ إشارتو إلى 

: (1)تفردىا بجماليا كلطفيا كصفاء صداقتيا كحسف زيارتيا، كفي تكراره السـ خالدة، يقكؿ
 [الكافر]

ـي ًخالبىا  أىخاًلدى عىاد كىٍعديك
 

مىنيًت المىكاًعدى كالكذىابا  كى
 

ـي ًجرىابا   أخاًلدى كاف أىٍىميًؾ لي ًصديقان  ٌبكي  فىقىٍد أىمسىٍكا ًلحي
 

 أخاًلدى لك سألت عممت أني
 

 لقيتي بحبؾ العجب العجابا
 

فقد اعتمد جرير في تكراره السـ خالدة عمى أسمكب النداء، حيث استخدـ أداة نداء القريب 
إشارة منو إلى القرب المعنكم بينو كبينيا، بالرغـ مف البعد المادم المتمثؿ بعداكة أىميا، كالمعنى 

                                                 
(3)

.118ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.82-81عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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الببلغي لذكر اسميا في البيت األكؿ ىك العتاب، أما في البيت الثاني كالثالث، فقد استخدـ أسمكب 
المقابمة لممقارنة بيف عبلقتو بيا كبأىميا قديمان، حيث المكدة كالصداقة، ثـ تحكلت ىذه العبلقة الحميمة 
إلى عداء، كىذا التكرار المتتابع السـ المحبكبة لـ يبؽ بعيدان عف أنظار الببلغييف القدماء، فابف رشيؽ 
في حديثو عف ىذا النكع مف التكرار، جعؿ لو كظائؼ متعددة، كذكر كثيران مف الشكاىد عميو، منيا قكؿ 

: امرؤ القيس
 [الطكيؿ]

 ديار لسممى عافيات بذم خاؿ
 

 ألح عمييا كؿ أسحـ ىطاؿ
 

 كتحسب سممى ال تزاؿ ترل طال
 

 مف الكحش أك بييا بميياء كمحالؿ
 

 كتحسب سممى ال تزاؿ كعيدنا
 

 بكادم الخزامى أك عمى رأس  أكعاؿ
 

 ليالي سممى إذ تريؾ مينيدان 
 

 كجيدان كجيد الرئـ ليس بمعطاؿ
 

كال يجب عمى الشاعر أف يكرر اسمان إال عمى جية التشكيؽ : فقد عمؽ ابف رشيؽ بقكلو
، كرأم ابف رشيؽ يدؿ داللة كاضحة عمى مدل عبلقة (2)كاالستعذاب إذا كاف في تغزؿ أك نسيب

التكرار بالجانب النفسي، كقدرتو عمى عكس التجربة االنفعالية لمشاعر، كتكرار جرير السـ محبكبتو 
سكاء كانت أمامة أك خالدة أك سممى أك غيرىا، لـ يأت دكف أف يقدـ تصكران ميمان عمى مستكل السياؽ 
الذم كردى فيو، كما يعكس الشعكر المسيطر عمى الشاعر إذ إٌف المحبكبة عنصر ميـ في حياتو، كما 

 يؤدم إلى الترابط بيف أجزاء العمؿ األدبي، فتكرار األسماء عند جرير ال يأتي ببل أٌف تكرار األسماء
فائدة، فكؿ تكرار السميا يخدـ انفعاالن معينان كمكقفان جديدان، فطبيعة المكقؼ الذم يعيشو الشاعر جعمو 

. يكرر اسـ المحبكبة الراحمة
، كىذا األمر اسـ الشخص الذم يرييو    ككذلؾ فإف النغمة الحزينة تجعؿ الشاعر يكرر 

يعكد إلى أٌف الحالة الشعكرية التي يصدر عنيا الشاعر في قكؿ ا لشعر تحدد األسمكب الذم يسمكو، 
فالمكقؼ يتصؿ اتصاالن مباشران ككثيقان بعممية انتقاء األسمكب، فعمـ األسمكب يقرر أف نمط القكؿ يتأثر 

. (1)بالمكقؼ االنفعالي
: (2)يقكؿ جرير

 [البسيط]
 يا عيٍقبى ال عيٍقبى لي في البيت أسمعو

 

مىٍف للرامًؿ كاأليياؼ كالجارً 
(3) 

 

 أـ مىٍف لبابو إذا ما اشتدَّ حاجبيوي 
 

أـ مىٍف لخصـو بعيدى الٌشأًكخٌطار
(4) 

 

                                                 
(2)

.74اثٓسؽ١مك،اٌؼّذح،ؿ 
(1)

.47ؽىشِٞؾّذػ١بد،ِذخًاٌٝػٍُاألعٍٛة،ؿ 
(2)

.257عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.ػمجخثٓػّبس،ٌُأػضشػٍٝرشعّزٗ 
(4)

 ِٚ .ػظَُاٌّٙخٚا١ٌٕخٚاٌغؼٟ:اٌؾؤ
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كؽ إذا اختمفىتٍ   أـ مىٍف يقكـي بفاري
 

ٍصدار  غياًطؿي الشؾ مف كٍردو كا 
 

 أـ لمقناًة إذا ما عيَّ قاًئمييا
 

 أـ للعٌنًة، يا عيٍقبى بف عمار؟
 

 يا عيٍقبى ال عيٍقبى لي في اليىٍكـ أسمعو 
 

 إال يىًكٌيةي رٍمسو بيفى أحجار
 

ال يخرج عف ككنو تمثيبلن حقيقيان لبلنفعاؿ اإلنساني، يعيف عمى بمكرة  (عقب)تكرار اسـ 
المكقؼ الذم يؤثر في تشكيؿ األسمكب، كما في تكرار اسـ المحبكبة، كتكرار اسـ المرثي في أبيات 

مىؿى دالالت متنكعة تخدـ غرض الرثاء، كذلؾ مف خبلؿ استخدامو لبعض األساليب الببلغية،  جرير، حى
، كال عيقبى ): كمنيا أسمكب النداء الذم يفيد التحسر، كالجناس التاـ في قكلو ، فعقبى األكلى (يا عيٍقبى

اسـ المرثي، كالثانية بمعنى ال أحدى لي بىٍعدىؾ، حيث تساكل في ىذا النكع مف الجناس، الحركؼ، 
سَّدىٍت المعاناة (5)كأعدادىا، كىيئاتيا، بيف الكممتيف ، مما أنتج صكرة لفظية ليا إيقاعيا الخاص، بحيث جى

يشعر بمحظة اإلحساس بالنياية،  (عىقىبى )التي أحسَّ بيا الشاعر تجاه المرثي، كما أف تكرار لفظة 
رابطان بيف أبيات القصيدة،  (أـ)فسيطر ىذا الشعكر عمى جميع األبيات كحتى يؤكد ىذا األمر استخدـ 

ليعدد صفات المرثي كالمآسي التي ألمت بو بعد فقده، مف خبلؿ استخدامو لمجمكعة مف الكنايات، 
ٍف لمقناة  ):فكؿ بيت مف األبيات يحمؿ فكرة جديدة، كصفو جديدة لممرثي، كمف ىذه الكنايات قكلو أـ مى

، كناية عف ببلغتو كشجاعتو كفركسيتو، ثـ ختـ األبيات (أـ مىٍف لؤلعٌنةً :) ، كقكلو(إذا ما عيَّ قائميا
، (يا عقب ال عقب لي في البيت أسمعو)، (1)مكرران ما بدأ بو القصيدة، أك ما يسمى بتكرار البلزمة

ليجسد لنا مشاعر الحزف، كاألسى كفقداف األمؿ بعكدة المرثي إلى الحياة، كمما يؤكد ىذا األمر، 
فيك يثير في النفس التفكير، كيدفعيا إلى تدبر )تكراراستخداـ االستفياـ الذم يقترب مف حد التفكر، 

األمكر حتى تقتنع بتفكيرىا الخاص بأنو كاف ينبغي أف يقع منيا ما كقع، أك كاف مف الصكاب أف يقع 
، فتكرار ىذا األسمكب في مقاـ الرثاء يشعرنا أٌف الحياة ليس فييا إال ألكاف مف (2)(منيا ما لـ يقع

. العذاب خاتمتيا المكت
، قكؿ الخنساء ترثي أخاىا صخران، االسـ في مقاـ الرياءكمف الشكاىد التي كردى فييا تكرار 

: (3)كتمدح خصالو
 [البسيط]

فَّ صخران لكالينا كسيدنا  كا 
 

فَّ صخران إذا نشتك لنٌحار  كا 
 

فَّ صخران لمقداـ إذا ركبكا  كا 
 

فَّ صخران إذا جاعكا لعٌقار  كا 
 

فَّ صخران لتأتـ اليداة بو  كا 
 

كأنو عمـ في رأسو نار 
 

                                                 
(5)

.292ِؾّذػجذاٌّطٍت،اٌجالغخٚاألعٍٛث١خ،ؿ 
(1)

.118ِٛعٝسثب٠ؼخ،اٌزىشاسفٟاٌؾؼشاٌغبٍٟ٘،ؿ 
(2)

.125ؽغ١ٓاٌذسا٠ٚؼ،اٌج١ٕخاٌزؤع١غ١خألعب١ٌتاٌج١بْفٟاٌٍغخاٌؼشث١خ،ؿ 
(3)

.51اٌخٕغبء،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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: في ىذه األبيات تككيدان عمى قيمتو كأىميتو، كابف رشيؽ يقكؿ (صخر)جاء تكرار اسـ 
شادة بذكره، كتفخيـ لو في القمكب كاألسماع ىاىنافتكرير اسـ الممدكح) . (4)( تنكيو بو، كا 

يتضح مما سبؽ ذكره أف ابف رشيؽ، يتفؽ مع قدامة بف جعفر، في أفَّ الرثاء ىك مدح لمميت، 
. (5)كأنو ال فرؽ بينو كبيف المدح، إال في ككنو حديثان عف إنساف متكفى

: (6) قكؿ جريراسـ الممدكحكمف تكرار 
 [الطكيؿ]

ٍبدي العزيًز كىفىٍيتني: ًإذا قيٍمتى لي  عى
 

 زمانان فىشىٍت ًعاٌلتوي كمباًخميوي 
 

ٍبدً العزيز تىفىايىال  فىيىٍكماًف ًمٍف عى
 

ٍيًو تىميكـي عىكاًذليوي   ففي أٌم يىٍكمى
 

 فىيىٍكـه تيجيري المسمميفى ًجياديهي 
 

يىٍكـه عىطىاءه ما تىًغٌب نىكىاًفميوٍ   كى
 

قيعىةه  بًد العزيز كى  كلمتُّلٍرًؾ ًمٍف عى
 

كىامميوٍ  ـٌ حى  كلمٌرـك يىٍكـه ما تيًت
 

ٍبدى العىًزيًز ميغىمىران  دكا عى جى  فىًما كى
 

ٍندى أىٍمرو ييحاًكليوٍ   كال ذا ًسقاطو عى
 

وي  افيان عىٍف قاًئـً الٌسٍيًؼ قبيي  كىال جى
 

ًشؿي الٌرعديد قىٌفت أىناًمميوي  ِى  إذا الؼى
 

: (1)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

صي بالفىٍيمىٍيفً  ٍِ ةو : ييقىؿٍّ  فىٍيؿو ميفايى
 

اًئميوٍ  مى ـٍ تيقىطٍَّع حى فىٍيًؿ ًنجادو لى  كى
 

 فىال ىيكى ًمفى الٌدٍنيا مييعه نىصيبىوي 
 

 كال عىرىضي الديٍنيا عىًف الديف شاًغميوٍ 
 

، بقصد مدحو كاإلعجاب بو، كمما يزيد مف جمالية التكرار (عبد العزيز)كرر الشاعر اسـ 
يقدـ دليبلن عمى براعة )اعتماده عمى التقسيـ ألياـ مجده، كبياف أنكاع فضمو، كخاصة أف التقسيـ، 

: ، فقد قسـ جرير أياـ عبد العزيز إلى(2)(الشاعر في حشد أكبر قدر مف الجزئيات في صكرتو الشعرية
يكـ يقاتؿ فيو دفاعان عف اإلسبلـ، كيكـ يجمس فيو ليكزع عطاءه عمى الناس، ثـ قسـ الكقائع التي 

خاضيا ضد أعداء اإلسبلـ، كمنيا انتصاره عمى الترؾ في مكقعة، كانتصاره عمى الركـ في مكقعة 
أخرل، كتكرار التقسيـ ىنا، جاء لئلشادة باألعماؿ العظيمة التي قاـ بيا عبد العزيز، كقد استخدـ 

: بعض الكنايات التي تؤكد شجاعتو، مثؿ قكلو
لـ يجدكا في عبد العزيز ما يشينو، كناية عف حزمو كقكتو كأكامره التي ال تعرؼ الفشؿ، ثـ قارف بيف 

قكتو، كبيف قكة غيره مف الناس، فيده ال تجافي قبضة السيؼ،أم ال تفارقو في الكقت الذم تنقبض عنو 
: يد الجباف، ثـ عادى لتكرار التقسيـ في قكلو

                                                 
(4)

.75اثٓسؽ١ك،اٌؼّذح،ؿ 
(5)

.٠118ٕظش،لذاِخثٓعؼفش،ٔمذاٌؾؼش،ؿ 
(6)

.479عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(1)

.480عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.٠ٚ260ٕظش،لنب٠باٌؾؼشاٌّؼبفش،ؿ./291ػجذاٌمبدساٌمو،فٟاٌؾؼشاإلعالِٟٚاألِٛٞ،ؿ 
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يقمص بالفضميف، كىذاف الفضبلف ،ىما التنعـ بالدنيا ، ككنى عنو بحسف المباس، كالجياد في سبيؿ اهلل 
، ثـ عمد إلى تقسيـ آخر في البيت التالي بأف جاء ببياف ىذيف (بنجاد لـ تيقٌطع حمائمو)ككنى عنو 

. الفضميف
: (3)، قكلو في ىجاء بني حنيفة التقسيـكمف تكرار

 [البسيط]
نيفىةي أىٍياليان  ارىٍت حى ـٍ : صى  فىييٍمييي

 

 ًمفى العىبيد، كييٍمثه ًمٍف مىكالييا
 

ـٍ  ـٍ فيًيـ كناًسبييي ـٍ فىيي كىي كجي  قىٍد زى
 

نيفىةى يىٍدعيك ييٍمثى بىاًقييا  إلى حى
 

القسـ األكؿ أصبح عبيدان كرقيقان، : فقد قسـ بني حنيفة بعد ىزيمتيـ إلى ثبلثة أقساـ ال رابع ليا
. كالقسـ الثاني خدمان كمكالي، كاألخير زيني بو كأفحش فيو

 
 
 

: (2)، يقكؿ جرير(1)، تكرار اسـ خالد بف عبد اهلل القسرماسـ الممدكحكمف تكرار 
 [الطكيؿ]

 لىقىٍد كافى داءه بالًعراؽ فىمىا لىقكا
 

اًلدً  ـٍ ًمٍيؿى خى  طبيبان أىٍدكاءىي
 

ٍيؿى فىكاًرسي  فىمىٍف لىؾى إٍف عىٌددتى مى
 

ٍيرميَّ بف خاًلدً  كىمان كالحى ٍكا حى كى  حى
 

 فىًزٍد خالدان ًمٍيؿ الذم في يىمينوً 
 

ـى ذاًئدً   تىجٍدهي عىًف اإلسالـً أىٍكرى
 

ٌني ألٍرجك خالدان أىٍف يىفيٌكني  كا 
 

دىاًئدً  ييٍطًمؽي عىٌني ميٍقفىالًت الحى  كى
 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ـٍ ًمييؿي كىٌفٍي خاًلدو حيفى يىٍشتىرم  لكي
 

تالدو  ٍمدو كى بكيٌؿ طىريؼو كيؿَّ حى
 

كرر اسـ خالد بقصد مدحو كاإلشادة بذكره، فقد شبيو بالطبيب الذم أبرأ العراقييف مف 
مرضيـ، كقد شبو الفتنة بالداء عمى سبيؿ االستعارة التصريحية، أما تكراره في البيت الثاني، فقد جاء 
في سياؽ فخر الشاعر بنفسو، ثـ عاد لتكرار مدح خالد بف عبد اهلل القسرم، فكمما ازداد قكة، ازداد 

دفاعان عف اإلسبلـ، أما تكراره في البيتيف األخيريف، فقد خرج لمعنى ببلغي، ىك االستعطاؼ، كالتأكيد 

                                                 
(3)

.684ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

٘ـ١ٌٌٍٛذثٓػجذاٌٍّه،صُٚال89ٖخبٌذثٓػجذهللاث٠ٓض٠ذثٓأعذاٌمغشٞ،أ١ِشاٌؼشال١ٓ،ٚأؽذخطجبءاٌؼشةٚأعٛادٌُِٟ٘ٚىخعٕخ

٘ـ،ٌِٚٚٝىب٠ٗٔٛعفثٓػّشاٌضمف120ٟ٘ـفؤلبَثبٌىٛفخ،ٚهبٌذِذرٗاٌٝأْػضٌٗ٘ؾبَعٕخ105عٕخ(اٌىٛفخٚاٌجقشح)٘ؾبَاٌؼشال١ٓ

٠ٕظش،)َ،743/٘ـ126ٚأِشٖأ٠ْؾجغٗ،فغغ٠ٕٗٛعفٚػزثٗثبٌؾ١شح،صُلزٍٗفٟأ٠بَا١ٌٌٛذث٠ٓض٠ذ،ٚوبْخبٌذ٠شِٝثبٌضٔذلخ،لزًعٕخ

(.2/338اٌضسوٍٟ،األػالَ،
(2)

.195-192عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ
(3)

.197ْ،ؿ.عش٠ش،َ



 33 

عمى كـر خالد الذم جعمو ينفؽ مالو، كيربح الثناء الحسف، كالحمد الكثير، كمف تكرار  االسـ في مقاـ 
:  (4)المدح، تكراره اسـ عمر بف عبد العزيز، يقكؿ جرير

 [الكافر]
ٍمتي يا عيمىرى بفى لىٍيمى  ًإلىٍيؾى رىحى

 

مى ًيقىةو أزكريؾى كاٍعًتمادىا  عى
 

ـٍ ذا الٌندل عيمىرى بفى لىيمى ٍميكي  عى
 

ًرؽى الًجيىادىا كىادان سىاًبقان، كى  جى
 

كًؽ يىٍنتىًسبي ابفي لىٍيمى  ًإلى الفاري
 

مىٍركاف الذم رىفىعى العمىادىا  كى
 

 كتٍبني المجدى يا عيمىرى بفى لىٍيمى
 

مىادا  كتىكفي الميٍمًحؿى الٌسنىةى الجى
 

عظاـ منزلتو، كمف الشكاىد التي    تكرار اسـ عمر بف ليمى مف أجؿ التنكيو كاإلشادة بذكره كا 
: (5)كردى فييا اسـ الممدكح مكرران، قكؿ أبي األسد

 [الطكيؿ]
ٍتؾى يا فىٍيضي في الندل  كالًئمىةه المى

 

 ىؿ يقدح المكـ في البحر؟: فقمت ليا
 

 أرادت لتيني الفيض عف عادة الندل
 

 كمف ذا الذم ييني السحاب عف القطر
 

 كأف ك فكد الفيض يـك تحممكا
 

 إلى الفيض ال قكا عنده ليمة القدر
 

 مكاقع جكد الفيض في كؿ بمدة
 

 مكاقع ماء المزف في البمد القفر
 

، ككأنو ال يريد أف يغيب اسـ مف أسماء ميجكيوكمف تكرار األلفاظ في ديكاف جرير، تكرار 
(1)ييجكه لحظة عف سمع السامع أك القارئ، فيك يحاكؿ أف يحفر تمؾ الصكرة بالتكرار الميمحٍ 

في فكره 
ككجدانو، كمف األسماء التي تكررت اسـ قفيرة جدة الفرزدؽ، كقد كررىا بقصد ىجاء الفرزدؽ كالنيؿ 

: (2)منو، يقكؿ جرير
 [الكامؿ]

ٍزدىؽي جاىدان   فاٍركيٍض قيفىٍيرىةى يا فىرى
 

كاسأىٍؿ قيفىٍيرىةى كىٍيؼى كافى ًجرىائي 
 

: (3)كيقكؿ
 [الكامؿ]

كزي سيامييا ًجدىٍت قيفىيٍرةي ال تىجي  كي
 

 في الميٍسمميفى لئيمىةى اآلباء
 

: (4)كيقكؿ
 [الكافر]

                                                 
(4)

.148ْ،ؿ.عش٠ش،َ
(5)

.74اثٓسؽ١ك،اٌؼّذح،ؿ
(1)

.358ػجذاٌمبدساٌمو،فٟاٌؾؼشاإلعالِٟٚاألِٛٞ،ؿ 
(2)

.24عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.24ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.99ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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ـٍ  ـٍ قيفىٍيرةي ربَّبىتكي  كىأيمَّكي
 

بدىاًر الٌمٍؤـً في ًدمىًف النباًت 
 

: (5)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 أٍخزل اإللوي بنيى قيفىٍيرةى إنَّيـ
 

ال يتقكفى ًمفى الحراـ كىؤكدا 
 

: (6) كيقكؿ
 [الكامؿ]

نا  إٌنا لىنىٍذعىري يا قيفىٍيرى عىديكَّ
 

 بالخيؿ ال ًحقىةى األياًطؿ قيكدىا
 

: (7)كيقكؿ
 [الكافر]

 عىرفىنىا ًمٍف قيفىٍيرةى حاًجبىٍييا
 

كجٌذان في أنىاًمًميا القصاًر 
 

،كما تجتمع عمى معاني مكررة تصٌرؼى  (قفيرة)األبيات تجتمع عمى تكرار لفظة كاحدة، 
الشاعر بيا كؿ تصرؼ، كىي تدكر حكؿ كقائع سيئة تمميحان كتصريحان، فقد نسبى قكـ الفرزدؽ إلى 

أميـ دكف أبييـ، إشارة إلى أنيـ قكـ لقطاء ال نسبة ليـ تصح في أبييـ فنسبكا ألميـ، كقد ذكر الشاعر 
في البيت األكؿ في سياؽ الفخر بشعره، كأثره عمى خصكمو، أما في البيت الثاني فقد كرر ىذه  (قفيرة)

المفظة بقصد تحقير الفرزدؽ كالطعف في نسبو، فجٌدتو سبٌية كال سيـ ليا في اإلسبلـ، كفي البيت 
الثالث كرره في سياؽ كصؼ قفيرة بالمؤـ، كىك معنى تكرر كثيران في ديكاف جرير، كقد لجأ كثيران إلى 

دار المؤـ، كناية عف نسبة المؤـ إلى : استخداـ الكناية ليؤكد عمى اتصاؼ خصكمو بيذه الصفة، فقكلو
معانان في الذم نبت فيوفي دمف البنات، كناية عف المنبت السيء : قـك الفرزدؽ، كقكلو  الفرزدؽ، كا 

، كىذا القكؿ كظفو كثيران (إياكـ كخضراء الدمف): نسبة المـؤ إلييـ، كظؼ التناص مف قكؿ الرسكؿ 
أبنك قفيره يبتغكف سقاطنا؟ ذكر لفظة قفيرة في سياؽ تعجبو : في سياؽ كصفو لخصكمو بالمؤـ، كقكلو

مف قـك الفرزدؽ الذيف يريدكف ىزيمتو، ثـ عاد لتكرارىا في سياؽ فخره بنفسو، أما في البيتيف األخيريف، 
: فقد كررىا بقصد ىجاء الفرزدؽ كقكمو، كذلؾ مف خبلؿ تكظيفو الكنايات، فقكلو

زند مف قفيرة غير كارم، كناية عف أفَّ قكـ الفرزدؽ ال مجدى ليـ كال شأف، أما في البيت األخير، فقد 
رسـ لقفيرة صكرة في غاية القبح، فأنامميا ال تتصؼ بشيء مف التناسؽ، فيي قصيرة كأنما قطعت 

قطعان، كاجتثت اجتثاثان، كقد جاءى ىذا الكصؼ استكماالن لمصكرة العامة في ذكره لعيكب خصمو كعاىاتو 
مقية، كىذه الصكرة كررىا في ىجاء الفرزدؽ، كمنيا قكلو ٍمقية أكخي المكف أكرؽ كالبناف : سكاءه كانت خى

 عمى تكارث ىذه العيكب كالعاىات، فيي حصمت ليـ نتيجة لعمميـ دقصار، كتكرار ىذه الصكرة لمتا كي

                                                 
(5)

.187ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

.187ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(7)

.٠ٚ335،379،380،395،448،470،495،506،633ٕظش،ؿ.208ْ،ؿ.عش٠شَْ 
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في القيانة، كما أفَّ تكظيفو ليذه العيكب، فيو مكازنة خفية بيف قكـ جرير كقكـ الفرزدؽ، فبينما قكـ 
. جرير تبتر أيدييـ في ساحات القتاؿ، فإف قكـ الفرزدؽ يصابكف مف جرىاء عمميـ في القيانة

: (2) صير الفرزدؽ، يقكؿ جرير(1)(زيؽ)، تكرار اسـ مقاـ اليجاءكمف تكرار األسماء في 
 [الطكيؿ]

ـٍ   لىقىٍد كيٍنتى أىٍىالن إٍذ تىسيكؽي دياًتكي
 

 أف ييعيبىؾى عاًئبي إلى آًؿ ًزٍيؽو 
 

كًمو ـٍ نيٍعًط ًزٍيقان ًبحي  أىال ريبَّما لى
 

ـى كالًغؿُّل الزبي  ٍك  كىأىٍدل إلىٍينىا الحي
 

ٍيقان كعىمَّوي  زى ٍينا أىبا ًزٍيؽو كى كى  حى
 

تيا المىقاًنبي  كى ٌدةي ًزٍيؽو قىٍد حى جى  كى
 

زل اهللي ًزٍيقان كاٍبفى ًزٍيؽو مىالمةن   جى
 

 عمى أىنَّني في كدٍّ شىٍيبافى راًغبي 
 

ـٍ تىٍعرفكا يا آؿى ًزٍيؽو فىكاًرسي  أىلى
 

 إذا اٍغبٌر مف كىرَّ الطٍّراًد الحكاجبي 
 

 أىأىٍىدىٍيتى يا ًزٍيؽي بف ًزٍيؽو غىريبىةن 
 

 إلى شىرٍّ ما تييدل إليو الغىراًئبي 
 

رٌان كاف عشره سياقىةن  لىٍك كيٍنتى حي  كى
 

 إلى أىٍىًؿ ًزٍيؽو كالكصيؼي الميقاًربي 
 

ظيار ىكانو كضعفو، كقد استخدـ الكنايات (زيؽ)  كرر جرير اسـ  ، صير الفرزدؽ، لتحقيره، كا 
الغؿُّ الزب، كناية عف صفة العبكدية : التي تؤكد عمى ىكاف زيؽ كقبيمتو، كمف ىذه الكنايات، قكلو

كمبلزماتيا لزيؽ، أما تكراره في البيت الثالث، فقد جاء في سياؽ فخر الشاعر بقكمو الذيف أسركا آؿ 
زيؽ، كقد استطاع أف ينفذ إلى ىجاء الفرزدؽ مف خبلؿ استخدامو أسمكب االستفياـ الذم يفيد اإلنكار، 

: في قكلو
، ثـ استخدامو أسمكب النداء الذم خرج لمتحقير، بسبب قبكليـ تزكيج الفرزدؽ مف (أأىديت يا زيؽ)

.   حدراء، أما التكرار في البيت األخير فقد جاء لمسخرية مف زيؽ كابف زيؽ النحطاطيما كىكانيما
: (1)كمف تكرار األسماء في مقاـ اليجاء، تكرار اسـ الفرزدؽ، يقكؿ جرير

 [الكامؿ]
ؿي مىٍسجدان  ٍزدىؽى حيفى يىٍدخي  إفَّ الفىرى

 

ريهي ًبطىيكر  ًرٍجسه فىمىٍيسى طىيكي
 

 إٌف الفرزدؽى ال ييبالي مىٍحرىمان 
 

كرً  ـي اليىدٌم بأٍذريعو كنيحي دى  كى
 

 رىٍىطي الفرزدؽ ًمٍف نىصارل تىٍغًمبو 
 

ٍكًر  أىٍك يىٌدعي كىًذبان دىعىاكةىزي
 

: (2)كيقكؿ
 [البسيط]

 إفَّ الفرزدؽى مىٍف يىٍعمىٍؽ زيارتىوي 
 

ٌكاري   ييكبىٍؽ بًرٍجسو كلٍمٌسكآًت زى
 

                                                 
(1)

٠ٕظش،).ص٠كثٓثغطبَثٓل١ظثِٓغؼٛداٌؾ١جبٟٔأثٛاٌقٙجبء،وبْٚاٌذِٖٓأؽٙشفشعبْاٌؼشةفٟاٌغب١ٍ٘خ،٠نشةاٌّضًثفشٚع١زٗ

(2/4األػالَ،
(2)

.62-60عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ
(1)

.٠ٚ212،223،224ٕظش،ؿ.211عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.٠ٚ317،330،344،346،349،414ٕظش،ؿ.216ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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ـٍ  ٍقدادي زائرىكي  إفَّ الفرزدؽى يا مى
 

ٍيؿى قىدٍّ عمى مىٍف تيٍغمىٍؽ الٌداري  يا كى
 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ٍزدؽ فاسقان  ُّـل الفىرى لىدىٍت أ  لىقٍد كى
 

كجاءت بكزكازو ًقصيًر القكائـً 
 

: (4)كما كرر اسـ سميط في مقاـ اليجاء، يقكؿ
 [الطكيؿ]

ـٍ تىًجدٍ   أىال لىٍيتى ًشٍعرم عىٍف سيمىٍيط أىلى
 

  جاران ييجيرىا(5)سيميطي ًسكل غىٌسافى 
 

ًبتٍ   أىال ساءى ما تيبمي سيميط ًإذا رى
 

جكاشىنييا كاٌزدادى عريان ظييكرىا 
 

 إذا قيؿ ركب مف سميط فقبحت
 

 ركابان، كركبانان، لئيمنا بشيرىا
 

 كافَّ السيمىٍيطٌيفى انقاض كمأةو 
 

ألكؿ جافو بالعصا يستييرىا 
 

فتكرار اسـ سميط، جاء لمتأكيد عمى تحقير غساف السميطي، كالنيؿ مف قبيمتو حيث ألحؽ بو 
 بقصد ىجائو كالنيؿ ،(1)البعيثكؿ صفات الضعؼ كاليكاف، كمف تكرار األسماء أيضان، تكرار اسـ، 

: (2)منو، يقكؿ جرير
 [الكامؿ]

 قاؿ البيعىٍيثي أنا ابف بيبة دعكةن 
 

 كىذىبى البيعىٍيث، كأنفو يتقشَّري 
 

 أنت البعيثي تبيفي فيو عبكدةه 
 

رارة بىٍغيىري  كأبكؾ عبدي بني زي
 

، كمف القبائؿ التي كردى تكرار أسماء كيير مف القبائؿكمف التكرار المفظي في ديكاف جرير، 
، فقد تكرر اسـ نمير في نياية (3) في القصيدة التي ىجا بيا الراعي النميرم(نمير)قبيمة اسميا مكرران 

صدر كؿ بيت مف أبيات القصيدة، فقد عبر مف خبلؿ التكرار عف مكقفو االنفعالي، كىذا المكقؼ ىك 
الغضب الشديد، بسبب ما تعرض لو مف الراعي النميرم الذم أىمؿ جريران، كسخر منو، كجعؿ بغمتو 

، كقد أشار ابف رشيؽ إلى مكقؼ جرير االنفعالي في ىذه القصيدة بالذات، (4)ترمحو كتمقي قمنسكتو
كاف جرير إذا أراد أف يؤبد قصيدة صنعيا ليبلن، يشعؿ سراجو، كيعتزؿ كربما عبل السطح كحده ): بقكلو

                                                 
(3)

.٠ٚ405،469،470،492ٕظش،ؿ.633ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.321ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

٠ٕغتاٌٝث٠ٟٕشثٛع،.ؽبػشاؽزٙشثؤث١بدلبٌٙبفٟ٘غبءعش٠ش٠ٌُٚىِٓٓأوفبئٗ:اٌغ١ٍطٟا١ٌشثٛػٟ(718َ/٘ـ10ٔؾٛ)غغبْر١ً٘ 

(.٠5/119ٕظشاألػالَ،)ُٚ٘ؽٍفبءثٕٟع١ٍو،ٌٚغش٠شف١ُٙ٘غبءِمزع،
(1)
٠ٕظش).خذاػثٓثؾشِٓثِٕٟغبؽغ،ٌمتثبٌجؼ١شألٔٗلبياٌؾؼشثؼذِبأعٓٚوجش،ٚوبْأخطتثٕٟر١ُّ،ٚوب٠ْٙبعٟعش٠شا:اٌجؼ١ش

.(1/488اثٓلز١جخ،اٌؾؼشٚاٌؾؼشا،
(2)

.215عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ
(3)

٘ٛػج١ذثٓؽق١ٓ،ؽبػشِٓفؾٛياٌّؾذص١ٓوبِْٓعٍخلِٛٗ،ٌمتثبٌشاػٌٟىضشحٚففٗ(709َ/٘ـ90رٛفٟعٕخ):اٌشاػٟا١ٌّٕشٞ

ِشاًا (.٠20ٕظشأخجبسٖفٟاألغبٟٔ،ط).اإلثً،ػبفشعش٠شاًاٚاٌفشصدق،ٚوب٠ْفنًاٌفشصدق،فٙغبٖعش٠ش٘غبءًا
(4)

.٠8/25ٕظش،األففٙبٟٔ،األغبٟٔ،
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فاضجع كغطى رأسو رغبة في الخمكة بنفسو، يحكى أنو صنع ذلؾ في قصيدتو التي أخزل بيا بني 
:  (6)، يقكؿ جرير(5)(نمير

 [الكافر]
ٍيرو  ٍبدى بني نيمى  قىرىٍنتي اٍلعىٍبدى، عى

 

ابىا ًمبىا كخى  مىعى القىٍينىٍيًف إٍذ غي
 

ٍيرو   لىًبئسى الكىٍسبي تىٍكسىبيوي نيمى
 

إذا اٍستىأنكؾى كىاٍنتىظىركا اإليابا 
 

 في ىذه القصيدة لمتيكـ كالسخرية مف ىذه القبيمة بشكؿ عاـ، (نمير)اسـ قبيمة كرر الشاعر 
كما حمؿ تكرار اسـ القبيمة دالالت أخرل كفقان لمسياؽ العاـ لمقصيدة، كقد استطاع جرير أف يكٌلد مف 

: معاني ببلغية متعددة تختمؼ مف بيت إلى آخر، ففي البيت األكؿ، عندما قاؿ (نمير)تكرار لفظة ،
عبد بني نمير، كناية عف مكصكؼ ىك الراعي النميرم، فقد ذكره في مقاـ الفخر بشعره كقدرتو عمى 

، أما في البيت الثاني، فمفظة نمير (الفرزدؽ ،كاألخطؿ)ىجاء أعدائو حيث ألحؽ بني نمير بالقينيف 
: (1)تدؿ عمى القبيمة بعينيا، كتكرار ىذا االسـ جاء لذـ ىذه القبيمة، كما لحقيا مف ذؿ كعار، أما قكلو
 [الكافر]

مى نيمىٍير ٌمى إاللو عى  فال صى
 

ـي السَّحابا  كال سيًقيىٍت قيبكريىي
 

في مقاـ الدعاء الذم يريد منو أال تحٌؿ ببني نمير رحمو اهلل، فيـ ال  (نمير)كرر لفظة 
يستحقكف رحمة اهلل، بؿ يستحقكف غضبو كنقمتو، كذلؾ لعظـ مآثميـ، كشركرىـ، ىذا بالنسبة لؤلحياء، 
أما األمكات فيتمنى أف تجؼ قبكرىـ كينقطع عنيا السحاب، ثـ ينقمنا تكرار اسـ ىذه القبيمة، إلى فكرة 

جديدة ضمف اإلطار العاـ لمقصيدة كىذه الفكرة ىي ىجاء نساء ىذه القبيمة، كىذا شأنو في ىجاء 
: (2)خصكمو حيث يتعرض لنسائيـ  إللحاؽ األذل بيـ، يقكؿ جرير

 [الكافر]
ٍيرو  ٍيراًء المىغاًبف ًمٍف نيمى خى  كى

 

 يىشيفي سىكادي مىًحجرًىا الٌنقىابا
 

ٍيرو  ٌمٍت ًنساء بىني نيمى قىٍد جى  كى
 

 كما عىرىفىٍت أىناًممييا الًخيابا
 

ٍيرو  ٌمٍت ًنساء بىني نيمى ذا حى  كا 
 

ٌبيىت الٌترابا  عمى ًتبراؾى خى
 

ٍيرو  ـٍ نيٍعًتٍؽ ًنساءى بني نيمى  أىلى
 

ٍيفى كال يكابا  زى فىال شيٍكران جى
 

لمداللة عمى عدـ نظافة نساء ىذه القبيمة كقد أكد عمى  (نساء بني نمير)كرر جرير عبارة 
، أم المرأة (إياكـ كخضراء الدمف): إشارة إلى قكؿ الرسكؿ (خضراء)قبحيف باستخدامو لفظة، 

نما ىك  الحسناء في منبت السكء، كىذا فيو إشارة إلى أف قبح نساء ىذه القبيمة، ليس قبحان ماديان، كا 
معنكم، ثـ رسـ صكرة معبرة لنساء ىذه القبيمة مف خبلؿ أعماليف الحقيرة التي ال تقـك بيا إال اإلماء، 

                                                 
(5)

.1/207اثٓسؽ١ك،اٌؼّذح،
(6)

.89ط،ؿ.عش٠ش،َ
(1)

.90عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.91ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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كما عرفت أنامميا الخضابا، كىي كناية عف : باإلضافة إلى استخدامو عبارات ذات داللة مكحيو، كقكلو
عدـ تمتع نساء ىذه القبيمة بالترؼ كالثراء، فبل يخضبف أنامميف بالحناء شأف النساء الكريمات بؿ 
تخضب بالقذارة، ثـ كرر ذكر نساء بني نمير لممبالغة في إظيار حقارتيف كالتأكيد عمييا، فيفَّ ال 

يعرفف النظافة حتى أنيفَّ إذا نزلف بماء نجسنو لخبثيف، ثـ ختـ الفكرة مستخدمان اإلنشاء غير الطمبي، 
: (3)حيث استخدـ أسمكب القسـ لمتكعد كالتيديد، فيفَّ ال يعترفف بالجميؿ، يقكؿ

 [الكافر]
ٍيرو   لىعىٍمري أبي نساءي بني نيمى

 

بىتي ًسبابا  لىسىاءى ليا ًبمىٍقصى
 

 
ثـ كرر ذكر نساء بني نمير، في سياؽ استخدمو االستفياـ التقريرم لمتاكيد عمى الصفات 

: (1)السيئة التي يتصفف بيا، كذلؾ في قكلو
 [الكافر]

ٍيرو  ـٍ نيٍعًتٍؽ ًنساءى بىني نيمى  أىلى
 

ٍيفى كال يىكابا زى  فال شيكران جى
 

: (2)أما قكلو
 [الكافر]

ٍيرو   فىغيضَّ الٌطٍرؼى إنَّؾ ًمٍف نيمى
 

فال كىٍعبان بىمىٍغتى كال ًكالبا 
 

حيث بدأ ىذا البيت باستخداـ األمر الذم خرج لمتحقير، كتكرار لفظة نمير، يحمؿ معنى 
الزراية كالشتيمة بذاتو، فإذا قيؿ المرئ أنو نميرم، فكأنو شتمو، ككاف لو أقبح أنكاع السباب، كىك 

أشير بيتو في القصيدة، أدرؾ فيو جرير غاية ىجائو لمراعي النميرم، حتى ذىب مثبلن يتداكلو الناس 
. فيما بينيـ

: (3)مستخدمان الكناية، في قكلو (نمير)ثـ كرر لفظة 
 [الكافر]

ٍيرو  مكـي بىني نيمى ًزنىٍت حي لىٍك كي  كى
 

زىنىٍت ذيبابا  عمى الميزاًف ما كى
 

: (4)كىك كناية عف ىزاؿ عقكليـ كخفتيا، كقكلو
 [الكافر]

بران يا تييكسى بىني نيمىيرو   فىصى
 

ٍربى ميكًقدةن ًشيابا  فإفَّ الحى
 

                                                 
(3)

.91ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.91عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.91ْ،ؿ.عش٠شَْ 
(3)

.91ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.91عش٠ش،َْ،ؿ 
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فقد استخدـ أسمكب األمر الذم خرج لمتيديد، باإلضافة إلى استخدامو أسمكب النداء الذم يفيد 
معانان في  (بالتيكس)التحقير، ككصفو لبني نمير  التي ىي لفظة محقرة بذاتيا فيي أدنى إلى الشتيمة، كا 

: (5)يقكؿ: تحقيرىـ كىجائيـ، ألصؽ الذؿ كالعار بكؿ مف ينتسب إلييـ
 [الكافر]

ٍيره  ؽَّ ًلمىٍف تىكىٌنفىوي نيمى حي  كى
 

، أىٍف ييعابا  يبةي، ال أىبالؾى كى
 

بي أىتكًعديني نيمىيره   فىيىا عىجى
 

بابا  براعي اإلٍبًؿ يىٍحتىًرشي اليٍّ
 

كناية عف  (يحترش الضبابا)فكرر لفظة نمير ىنا، مف أجؿ تحقير الراعي النميرم، فعبارة 
عدـ فركسيتو كشجاعتو، فغاية أمره صيد الضباب كىذا ال يفعمو إال الخاممكف، ثـ كرر المفظة نفسيا 

.  في سياؽ كصؼ أثر ىجائو عمى ىذه القبيمة
: (1)يقكؿ

 [الكافر]
ٍيرو   ترٍكتي مجاشعان كبىني نيمى

 

رىابا  كداًر السٍَّكًء أىٍسرىعىًت الخى
 

كدار السكء أسرعت الخرابا، كناية عف ضعؼ بني مجاشع، كبني نمير، كالضعؼ : فقكلو
: (2)المقصكد، ىك ضعؼ النسب، كقكلو

 [الكافر]
ٍيرو  سىٍمتي بىني نيمى ـٍ تىرىني كى  أىلى

 

ًزٍدتي عمى أينكفيـ الًعالبا  كى
 

ليؤكد عمى أثر  (تركت، كسمت)حيث كرر لفظة نمير في سياؽ استخدامو لمفعؿ الماضي 
ىجائو، فيك كالكسـ الذم يترؾ أثران عمى الجسـ، كلمتأكيد عمى أثر ىجائو جعؿ الكسـ عمى أنكفيـ 

: (3) ختـ القصيدة بقكلوكاضحان كالمجاؿ إلخفائو ثـليبقى 
 [الكافر]

ٍيرو  ٍبدى بىني نيمى  إلىٍيؾ ًإلىٍيؾى عى
 

لىٌما تىٍقتىًدٍح ًمٌني ًشيابا  كى
 

، ذلؾ المكف مف التكرار المرتبط بالباعث الداعي إليو، فقد يككف مصدر (4)فالتكرار ىنا لمتحذير
. اإلشفاؽ كالرحمة، أك التعالي كالزىك، أك غيرىا مف الحكافز النفسية المكجبة لمتحذير

: (5)كمنو قكلو
[ الكامؿ]

ـٍ  ٍِ  ما عىضَّ نابيى قكمان أك أقكؿى لوي
 

ٌيانا ، كا  ـٍ ـي، ييـٌ إٌياكي  إياكي
 

                                                 
(5)

.92ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.92عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.96ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.96ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.130ػضاٌذ٠ٓػٍٟاٌغ١ذ،اٌزىش٠شث١ٓاٌّض١شٚاٌزبص١ش،ؿ 
(5)

.680ط،ؿ.عش٠ش،َ 
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. فيك يحذر أعداءه مف التعرض لو كمياجمتو
كيمكف أف نسمي ىذا المكف مف التكرار بتكرار التحذير، كقد اتخذه جرير كسيمو إلفراغ شحنة 

مف الشر عمى رأس ميجكه، حيث كرر إليؾ إليؾ في صدر البيت لتيديد، الراعي النميرم كتحقيره، مف 
خبلؿ ىذه ا لقصيدة كتكرار اسـ قبيمة نمير، استطاع جرير أف يعبر عف مكقفو االنفعالي، كيسمط 

فالتكرار أسمكب تعبيرم يصكر انفعاؿ النفس )الضكء عمى كثير مف الصكر التي رسميا ليذه القبيمة، 
بمثيرما، كالمفظ المكرر فيو، ىك المفتاح الذم ينشر الضكء التصالو الكثيؽ بالكجداف، فالمتكمـ إنما 

يكرر ما يثير اىتمامان عنده، كىك يحٌب في الكقت نفسو أف ينقمو إلى نفكس مخاطبيو، أك مف ىـ في 
. (6)(حكـ المخاطبيف، ممف يصؿ إلييـ القكؿ عمى بعد الزماف كالديار

: (1)، يقكؿ جرير(تيـ)قبيمة كمف القبائؿ التي تكرر اسميا في ديكاف جرير بكثرة 
 [الطكيؿ]

 لىًئٍف سىكىنىٍت تيـ زمانان ًبًغٌرةو 
 

با ٍبصى داءى عىصى ِي ديىٍت تٍيـ حي  لىقىٍد حي
 

ٍيد كىعىٍمرك ًمفى اليٌرل  لىقىٍد مىٌدني زى
 

 ًبأىكير ًمما ًعٍندى تٍيـ كىأىٍطيبا
 

ـٍ تىٍجدٍ   إذا اعترىؾى األىكٍرادي ياتيـ لى
 

بىا ٍبالن ًبدىٍلًكؾى ميٍكرى  ًعناجان كال حى
 

مىتيـ بما ال يىسيرُّلىا  سىأىٍيني عى
 

 ًإذا أىٍركيبي كىافىكا بنعمافى أىٍركىبا
 

مَّةن  ـي يى ٍمتؾى يا تٍي  فإنَّؾى لكيى
 

ـٍ تيرد أف تىكيبا  مناكىبي ٌزٍيدو لى
 

ـٍ   كما تىٍعًرفيكفى الشمسى إال ًلٍغيًركي
 

كال ًمٍف مينيرات الككاكًب كىٍككىبا 
 

: (2)كيقكؿ
[الطكيؿ]  

 أىال ًإنَّما تٍيـ لعمرك كمالًؾ 
 

بيىدي العصا لـ ييٍرجى عتقان قطينيا  عى
 

بىٍت لمتيـ في طيب اليرل رى  فما يى
 

ريقان غيصكنيا  ـٍ تيٍنبٍت كى لى عيركؽه، كى
 

ف نالت بعض العزة كالمكانة  (تيـ)كرر الشاعر اسـ قبيمة  بقصد اليجاء كالتحقير، فقبيمة تيـ، كا 
في غفمة مف الزمف، إال أنيا عادت مف جديد إلى حياتيا الطبيعية، كىذا تعريض بيذه القبيمة كطباعيا 
معانان في احتقارىا شبييا بالبيائـ التي تساؽ بالعصا،  السيئة المتأصمة فييا، رغـ محاكلتيا إخفاءىا، كا 

كىي داللة عمى العبكدية كالذؿ كاليكاف الذم تتصؼ بو ىذه القبيمة، أما تكراره في البيت الثاني فقد 
جاءى في مقاـ فخر الشاعر بنفسو لممقارنة بيف ما عنده مف خيرات، كما عند قبيمة تيـ، أما البيت 

الثالث، فقد كٌنى عف قمة قدرىـ، مف خبلؿ كركدىـ عمى الماء حيث يرد قبميـ أصحاب المكانة، كما 
دلؿ عمى ضعفيـ مف خبلؿ دلكىـ الذم ىك دكف عناج، أم دكفى حبؿو ييشدُّ بو، فدلكىـ ينيار إلى قعر 

                                                 
(6)

.386ط،ؿ.ػضاٌذ٠ٓػٍٟاٌغ١ذ،َ 
(1)

.41-٠ٚ،38،40ٕظش،27-26عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.314-668،309،-327،661-182،325-231،178-٠ٚ228ٕظش،.666ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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البئر ال يرتفع، كىذا لو داللة كاسعة في النص، فيـ دكف مجد يتقدـ بيـ عمى اآلخريف عند اجتماعيـ 
: كتنافسيـ مع غيرىـ، أما قكلو

بما ال يسرىا، : ، فيك تأكيد لمذـ بما يشبو المدح، فالثناء مدح، كقكلو(سأثني عمى تيـ بما ال يسرىا)
فإنؾ لك  ):في قكلو (تيـ)داللة عمى أنو سييجكىـ ىجاءن مٌرا يمحؽ بيـ الخزم كالعار، أما تكرار لفظة 

: فإنيا تفيد التيديد، كقكلو (ضمتؾ يا تيـ ضمة
، كناية عف أنيـ يقيمكف في الغيب كالظممة، كال يجرؤكف عمى (كما تعرفكف الشمس إال لغيركـ)

التعرض لمناس كالظيكر، كفيو أيضان داللة عمى قمة شأنيـ كخكفيـ، كالمعنى ينطكم عمى الغمك في 
.  اختفائيـ، كخكفيـ مف مباينة الناس

: أما قكلو
 أال إنما تيـ لعمرك كمالؾ

 

 عبيد العصا لـ يرج عتقان قطينيا
 

لمتأكيد عمى عبكدية ىذه القبيمة، مف خبلؿ استخدامو ألسمكب القصر،  (تيـ)فتكرار اسـ قبيمة 
، الذم يؤكد عمى تأصؿ العبكدية في ىذه القبيمة، ثـ رسـ صكرة حقيرة (قصر مكصكؼ عمى صفة)

ليذه القبيمة، فيـ يساقكف بالعصا كالبيائـ، كىذا كناية عف امتياف كرامتيـ كعدـ رفعة شأنيـ، كالبيت 
األخير كناية عف أنو ال مجد لقبيمة تيـ، فقد شبييا بغصف لـ ينبت، فيـ أصبلن ال مجد ليـ، كلـ 

: (1)يضيفكا جديدان، كمف ا لتكرارفي كصؼ ىذه ا لقبيمة ، تكرار كصفيا بالمؤـ، يقكؿ جرير
 [الكافر]

 ترل ًلٌمـؤ بيف ًسباؿً تيـ
 

ـٍ ًكتابا  بىٍيفى سكاًد اىٍعينيي كى
 

:  (2)كيقكؿ
 [الكافر]

 كىسىاؾى المؤـي لؤـي أبيؾى تىٍيـو 
 

 سىرابيالن بناًئقيييفَّ سيكدي 
 

 كىساؾى الًحٍنطىبيُّل ًكساءى ليٍؤـو 
 

 كًمٍرًعٌزل فأىٍنتى بو تىغيدي 
 

شىٌدادي كساؾى ًكساءى ليٍؤـو   كى
 

فأما الميٍخًزياتي فال تىبيدي 
 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

طى ًكتابيوي  ـٍ تىرى أف المٍؤـى خي  ألى
 

ٍيفى شيقٍَّت عييكنيا  بآنىًؼ تيـو حى
 

: (4)كيقكؿ
 [الكامؿ]

                                                 
(1)

.39عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.183-182ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.666ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.588ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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ـي  ـٍ ! يا تي ده ًبأىألىـى ًمٍنكي  ما أىحى
 

ٍيري ًكراـً  مىيَّ غى ـى عى إفَّ الًمئا
 

: (5)كيقكؿ
 [الكافر]

  يىٍنًزؿي ليٍؤـى تيـو (6)ًمفى األىٍصالبً 
 

ـي  في األىٍرحاـ ييٍخمىؽي كالمىشي كى
 

 
 

: (1)كيقكؿ
 [الكافر]

 أرل ليالن يخالفو نيار
 

كلـؤ التيـ ما اختمؼ جديد 
 

 بخبث البذر ينبت حرث تيـ
 

فما طاب النبات كال الحصيد 
 

: (2)كيقكؿ
 كسا المـؤ تيما خيرة في كجكىيا

 

فيا خزم تيـ مف سرابيميا الخير 
 

، بالمـؤ في لفظو المباشر، كفي بعض الصكر كاالفتراضات التي (تيـ)كرر جرير كصؼ قبيمة 
صاغيا بطريقة فنية مميزة، ك عمى الرغـ مف ذلؾ، لـ نممس في ىجائو ليذه القبيمة العنؼ كالفحش 

، كىجاء الفرزدؽ كقكمو، كربما كقفنا عمى قميؿ أك كثير مف ذلؾ، (نمير)الذم لمسناه في ىجاء قبيمة 
غير أنو لـ يبذؿ فيو غاية جيده، كالسبب في ذلؾ، ىك شعكره بضعؼ خصمو، كيؼ ال كقد اعتاد 
ىجاء الفرزدؽ عف طريؽ قمب أمجاد أجداده إلى عيكب ييجكىـ بيا، أما قبيمة تيـ، فمـ يجد عندىا 
أمجادان يستمدُّ منيا مادة لميجاء، لذلؾ نراه يكرر في ىجائيـ معنى الذؿ، كاليكاف، كالمؤـ، كقد تنبو 

يا بني، لـ : ما ىجكت أحدان إال فضحتو، إال التيـ، فقاؿ): لذلؾ جحناء ابف جرير، إذ سأؿ أباه، فقاؿ
، فتكرار كصؼ قبيمة تيـ بالمؤـ جاءى مف خبلؿ تكراره لمفظة (3)(أجد بناء فأىدمو، كال شرفان فأضعو

بشكؿ صريح، كلمتأكيد عمى ىذه المفظة، استخدـ بعض الدالالت التي تؤكد عمى اتصافيـ  (المؤـ)
: بالمؤـ، كتأصؿ ىذه الصفة عندىـ، فالمـؤ كاضح في شفاىيـ كأعينيـ، يقكؿ جرير

 ترل المـؤ بيف سباؿ تيـ
 

كبيف سكاد أعينيـ كتابا 
 

كالبيت السابؽ فيو داللة كاضحة عمى نسبة المـؤ إلى ىذه القبيمة، كما شبو عبلمات المـؤ 
الكاضحة في قبيمة تيـ، بكتاب مفتكح، كاضح الخط ييقرأ بسيكلة، كىذا دليؿ عمى تأصؿ المؤـ في ىذه 
القبيمة، أما في البيت الثاني، فتكرار لفظة المـؤ لمتأكيد عمى اتصافيـ بيذه الصفة، كذلؾ مف خبلؿ 

                                                 
(5)

.597ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

(.7/اٌطبسق).(٠خشطِٓث١ٓاٌقٍتٚاٌزشائت):األفالةعّغفٍتٚ٘ٛفمبساٌظٙش،لبيرؼبٌٝ 
(1)

.180عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.229ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.168اثٓعالَاٌغّؾٟ،هجمبدفؾٛياٌؾؼشاء،ؿ 



 43 

تيـ، الحنطبي، )، كتكراره ألسماء أجداد ىذه القبيمة عمى التكالي (كساء)كمصدره  (كسا)تكرار الفعؿ 
، كما استخدـ االستعارة المكنية حيث شبو المـؤ بإنساف، ثـ كرره لمتأكيد عمى أف لـؤ تيـ، ىك لـؤ (شداد

متكارث مف األجداد، فقد شبيو بالمباس عمى سبيؿ االستعارة التصريحية، ففي الكقت الذم يكسك فيو 
اآلباء أبناءىىـ ثياب العزة كالشرؼ، فإف التيـ كسا أبناءه المؤـ، كلمتأكيد عمى ىذا الكساء، شبيو بالبنائؽ 

فيي سكداء تحيط بالعنؽ، ككذلؾ لـؤ تيـ، فقد أحاط بأعناقيـ، كال مجاؿ النفكاكو  (قبة القميص)السكد 
.  عنيـ، كلمتأكيد عمى تكارث ىذه الصفة

: يقكؿ
 كساؾ الحنطبي كساء لـؤ

 

كًمرعٌزل فأنت بيا تغيد 
 

فكساء الحنطبي ليذه القبيمة، ىك كساء خفيؼ ال يستر، كىك كناية عف كضاعة أصميـ، 
ـى الفاعؿ عمى الفعؿ،  ، لمتأكيد عمى أف (كشداد كساؾ)كضعؼ نسبيـ، ثـ كرر نفس الصيغة، كلكف، قٌد

: قبيمة تيـ قد جمعت كؿ المخزيات، كلف تزكؿ عنيا، فيي عيكب متكارثة مف أجداىـ، أما قكلو
 مف األصالب ينزؿ لـؤ تيـ

 

كفي األرحاـ يخمؽ كالمشيـ 
 

فجرير حاكؿ أف يكظؼ كؿ طاقاتو الفنية إللصاؽ صفة المـؤ بقبيمة تيـ كلك اكتفى في 
ىجائيا، بيذا البيت لكاف كافيان، فيك يؤكد عمى تأصؿ صفة المؤـ في ىذه القبيمة، فالمؤـ بمثابة ابف 

لقد ىجكت التيـ في ثبلث كممات ما ىجا ): ليذه القبيمة، كقد نبو جرير إلى قيمة ىذا البيت كأثره، بقكلو
مف األصبلب، كاألرحاـ، كالمشيـ، كىي : ، ثـ ذكر ىذا البيت، كالثبلث كممات ىي(1)(فييف شاعران قبمي

ألفاظ تكحي بأصؿ نشأة اإلنساف، فالمـؤ نشأى كترعرع في ىذه القبيمة، كما لك أنو ابف ليا، كأبيات جرير 
ىذه تصمح أف تككف نمكذجان، لتكرار المعاني، كمف القبائؿ التي ىجاىا جرير، ككرر اسميا في ديكانو، 

: (2)قبيمة مجاشع، يقكؿ جرير
 [الطكيؿ]

 ييقىبٍّحي جبريؿه كيجكهى ميجاًشعو 
 

تىٍنعى الحكاًرمَّ الٌنجكـي الطَّكاًلعي  كى
 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 ألـ ترى أفَّ اهلل أخزل مجاًشعان 
 

جيي الميعىٌرؼي  َـّ أفكاجى الحى  إذا يى
 

ييٍبًغضي ًسٍتر البىٍيت آؿى مجاشعو   كى
 

كحٌجابيوي، كالعاًبدي المتطكؼي 
 

تيـ كىٍيؼى يرمى مجاشعان   ألـ تر ى
 

شىدٍيدي ًحباًؿ المنجنيقيف ًمٍقذىؼي 
 

                                                 
(1)

.8/83األففٙبٟٔ،األغبٟٔ، 
(2)

.408عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.470-297،403–٠ٚ292ٕظش،ؿ.412ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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، لمخزير، كأدكاتيا، كأكميـ تكرار الحديث عف مينة القيانةكمف تكرار األلفاظ في ديكاف جرير، 
كحادثة نبك السيؼ في يد الفرزدؽ، كقد استطاع جرير مف خبلؿ إدخالو لعنصر الفكاىة أف يجعؿ مف 
خصمو أضحككة بيف الناس، كمجاالن لمتيكـ كاالستيزاء، فمـ يكف يدع أم ثغرة يستطيع أف ينفذ منيا 

، عمى نحك ما نرل مف استغبللو لما كاف معركفان مف أفَّ جد (4)إلى التيكـ كالسخرية إال نفذ منيا
الفرزدؽ كانت لو قيكف كثيرة في الجاىمية، إذ راح يتيـ الفرزدؽ بأنو قيف ابف قيف، كراح ينفذ مف كراء 

: (1)ىذه المسألة إلى صكر كثيرة مضحكة كررىا في ًشٍعره بشكؿ كاسع، يقكؿ جرير
 [الكافر]

 فىأىٍكرىيىؾى العىالةى كىأىٍكرىييكنا
 

ٍيًؿ أىفًنيىةى الًقبابً   ًربىاطى الخى
 

 إذا عىدٍَّت مىكاًرمىيا تميـه 
 

ًبعىٍقرً نىابً  ؿو كى  فىخٍرتى ًبًمٍرجى
 

ًمٍمتيـٍ  ٍزدىًؽ قىٍد عى  كسىٍيؼي أىبي الفىرى
 

ٍيري يىاًبتىًة النٍّصاًب  قىديكـه غى
 

العبلة، كالمرجؿ، كالقدكـ، كقد كررىا في عدد كبير مف : ذكر جرير أدكات القيانة، كمنيا
القصائد التي ىجا بيا الفرزدؽ، كقد كظفيا عبر معاني متصمة بقيـ عامة في المجتمع العربي آنذاؾ، 

فقد ذكرىا لممقارنة بيف نقيضيف في المجتمع، فبينما يكرث الكراـ، أبناءىـ المجد كالعزة، فإف أجداد 
الفرزدؽ، لـ يكرثكه إال العبلة، كىي في عيرؼ جرير داللة عمى ىكانيـ، كقمة شأنيـ، كىي بمثابة كناية 
كاقعية ييقٌدري بيا قىدىري اإلنساف مف خبلؿ عممو، فمف يحمؿ السيؼ كالرمح ليس كمف يحمؿ العبلة، أك 

القدكـ في مفيكـ القيـ العربية قديمان كحديثان، كما قارف بيف العبلة، كرباط الخيؿ، فالخيؿ تدؿ عمى 
البطكلة كالفركسية، كمثؿ ذلؾ المرجؿ الذم تضـر ناره لتحمية الحديد، كصنع السيكؼ، كبيف استخداـ 

جرير كقكمو ليا في ميداف الشرؼ كالفخر، فبينما تحمي تميـ نار القتاؿ التي تعد رمزان لمشجاعة، 
يقتصرقـك الفرزدؽ عمى إحماء مرجميـ كربما لجأ إلى السخرية، كذلؾ مف خبلؿ ذكره لحادثة نبك 

السيؼ في يد الفرزدؽ، في أياـ سميماف بف عبد الممؾ حينما أعطاه بنك عبس سيفان كميبلن فمـ يستطع 
، كقد عيره جرير كثيران بيذه الحادثة مف خبلؿ تكرارىا (2)أف يضرب بو عنؽ األسير، بينما نجح جرير

في عدد كبير مف قصائده، حيث قابؿ بيف ىذه الحادثة بالنسبة لمفرزدؽ، كقكمو، كبيف ككنيـ قيكنان، 
: فيـ اليحسنكف استخداـ السيؼ، كقكلو

إف سيؼ الفرزدؽ ليس سكل قدكـ، يدؿ عمى أف المكازنة  بيف السيؼ كالقدكـ، ىي كجو آخر لممقابمة 
بيف الفركسية، كالبطكلة بالنسبة لمعربي، ك مينة قـك الفرزدؽ،التي تعد مينة دخيمة عمى العرب، يقكؿ 

: (3)جرير
 [المتقارب]

                                                 
(4)

.٠134ٛعفخ١ٍف،فٟاٌؾؼشاألِٛٞ،ؿ 
(1)

.45-43عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.21/331األففٙبٟٔ،األغبٟٔ، 
(3)

.143ط،ؿ.عش٠ش،َ 
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بىٍيره إلى غىاًلبو   كىأىٍكصى جي
 

صيَّةى ذم الٌرًحـً الميٍجيىدً   كى
 

 اٍرفيقىفَّ ًبمىٌي الكتيؼ: فىقاؿ
 

ؾٍّ المىشاًعًب بالًمٍبرىدً  حى  كى
 

ٍحتى القيكفى : تىقكؿ نىكىاري   فىيى
 

ـٍ ييكلدً  ٍزدىٍؽ لى  فىمىٍيتى الفىرى
 

ٍزدىؽي بالكىٍمبىٍتيفً   كفىازى الفىرى
 

ـً األىٍسكدً  مى  كىًعٍدؿو ًمٍف الحي
 

ٌدؾى أىٍكيارىهي  ٌقٍع لجى  فىرى
 

تىاعىؾى ال تيٍفًسدً   كاٍصًمٍح مى
 

 كاٍدف العىالةى، كاٍدًف القىديـك
 

ٍقعىًد  ٌسٍع لكيًرؾى في المى كى  كى
 

: (1)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 تىرىفقت بالكيريف قىٍيفي ميجاًشعً 
 

 كىأىٍنتى ًبيزَّ المىٍشرىفيَّةى أىعىٍنؼي 
 

: (2)كيقكؿ
 [الكامؿ]

لىقىٍد نىٍيٍيتيؾى أىٍف تىسيبَّ ميخرٍّقان   كى
 

كيري  كًفراشي أيمٍّؾى كىٍمبىتاًف كى
 

: (3)كيقكؿ
[الكامؿ]  

ٍعًمـو  مىٍيؾى ًبكيؿٍّ ساـو مي ركا عى  فىخى
 

كيًر  ٍر ًبصاًحًب كىٍمبىتٍيًف كى فىاٍفخى
 

، حيث صكرىا تصكيران كاقعيان، إذ تخيؿ حكاران كانو كقع حقان بيف ذكر أدكات القيانةكرر جرير 
معانان في  غالب كجبير، لكف بماذا يكصي جبيره غالبان؟ يكصيو بأف يرفؽ بالحديد عندما يطرقو، كا 

، كىذه العبارة تدؿ عمى أف (كصية ذم الرحـ): التيكـ كالسخرية أخذ ييعىٌرض بالفرزدؽ عندما قاؿ
الفرزدؽ ابف غير شرعي لغالب، فبل تجكز لو الكصية باإلرث، غير أف ىذه الكصية ال قيمة ليا، ثـ 

: يكرر لفظة القيكف بقصد السخرية كالتيكـ، كمف ىذه األلفاظ
، (ادف العبلة)ك (كسع لكيرؾ في المقعد)ك (عدؿ مف الحمـ)ك (قيف مدمف قرع العبلة)ك (الكير المرقع)

فيذه األلفاظ تكررت في معظـ قصائد جرير، التي ىجا بيا الفرزدؽ، كليا دالالت كاسعة في النص، 
فالكير المرقع يضاعؼ معنى الزراية، كىك داللة عمى الذؿ كاليكاف، كما أنو يعتبر كناية عف صفة 

مدمف قرع العبلة، فمفظة مدمف تكجز معاني متعددة في لفظة كاحدة، كىي تدؿ عمى : الفقر، أما قكلو
عدـ االنقطاع كالشغؼ لدرجة أنو ال يطيؽ فراؽ العبلة، كاستخدامو لمفظة، ًعٍدؿ مف الحمـ، فييا 

، بقصد تحقير الفرزدؽ، (رقع، اصمح، ادف، كسع)تجسيـ كمغاالة، ككذلؾ استخدامو صيغة فعؿ األمر 
كالسخرية منو، ثـ صكر عبلقة الفرزدؽ بكيره بصكرة بارعة، فيي عبلقة تبلـز كاقتراف، فيك يطمب مف 

                                                 
(1)

.411عش٠ش،اٌذ٠ضاْ، 
(2)

.349ْ،.عش٠ش،َ 
(3)

.213ْ،.عش٠ش،َ 
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الفرزدؽ أف يكسعى لكيره حيثما يقعد، ككأنو يصحبو دائمان كال فكاؾ لو عنو، يقكـ بقيامو، كيقعد بقعكده، 
: كيقترف بو أينما اتجو، أما تكرار أدكات القيانو في قكلو

.       ، فكناية عف مكصكؼ ىك القيف الذم اتيمت بو أمو كجدتو(كفراش أمؾ كمبتاف ككير)
 

: (1)كما استغؿ جرير ىذه األلفاظ في مقاـ ىجائو لزيؽ صير الفرزدؽ، يقكؿ
[الطكيؿ]  

ـٍ  ـٍ أفَّ ًصٍيرىكي  فىأىٍميىؿي ما في ًصٍيًركي
 

 ميجيده لىيَّ الكتيًؼ كشاعب
 

ٍكًؽ الًحمارً  عىرىٍفناؾى ًمٍف حى
  ًلزٍنيةو (2)

 

ٌماًت ًمفى القىيًف غالىبي  كاف ليى  كى
 

قَّوي   بىني ماًلؾو ٌأدكا إلى القىٍيًف حى
 

ٍزدىًؽ كاجبي  ؽه في الفىرى  كلمقىٍيًف حى
 

 ذىكىٍرتى بناًت الشٍَّمًس كالشٍَّمسي لـ تىًمدٍ 
 

ٍكًؽ الًحماًر الككاكبي   كىأىٍيياتي ًمٍف ي
 

، بقصد التيكـ كالسخرية، كذلؾ (حكؽ الحمار)كرر ذكر أدكات القيانة، كلقب كالد الفرزدؽ ،
: مف خبلؿ استخدامو ألساليب ببلغية متعددة، منيا

في البيت األكؿ، ذكر أدكات القيانة مف خبلؿ استخدامو لتأكيد الذـ بما يشبو المدح، فمفظة أمثؿ تكحي 
، فيي في نظر جرير كالمجتمع األمكم آنذاؾ، كناية عف (مجيد لي الكتيؼ )ًبًسمىةو إيجابية، أما عبارة

،قصد  (حكؽ الحمار)البعد عف الشجاعة كالفركسية، كمعرفتو ال تتعدل القيانة كأدكاتيا، كتكرار عبارة، 
ظيار نتانتو، كالطعف في نسبو، ثـ كرر لفظة القيف في قكلو : منيا تحقير الفرزدؽ، كا 

أدكا إلى القيف حقو، فالقيف كناية عف مكصكؼ ىك الفرزدؽ، فقد رسـ لنفسو صكرة مف يطالب بحقكؽ 
اآلخريف، ثـ ذكر الحؽ الذم يطالب بو بقصد السخرية كالتيكـ، فيك يطالب بإعادة مينة القيانة إلى 

الفرزدؽ، فيي نسبة كمجده، أما السخرية في البيت األخير، فيي سخرية نابعة مف فخر الفرزدؽ الذم 
،في البيت األخير لغرض ببلغي ىك استبعاد أف يدرؾ  (حكؽ الحمار)ال أصؿ لو، كتكراره لعبارة، 

: (3)الفرزدؽ كقكمو المجد كالعزة، أما قكلو
 [الكافر]

ـٍ مىٍف يىصيري أىبكهي قىٍينان   سىتىٍعمى
 

 كمىٍف عيًرفىٍت قىصاًئديهي اٍجتالبا
 

 : (4)كيقكؿ
 [الكافر]

مَّـ قىٍيف ليمى ٍر بالميحى  أىيىٍفخى
 

كبالكيًر الميرىقًَّع كالعىالًة 
 

                                                 
(1)

.62عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.ٌمتغبٌتٚاٌذاٌفشصدق،ألٔٗوبِْمؼشاٌقذس:ؽٛقاٌؾّبس 
(3)

.86ط،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.101ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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كرر لفظة القيف لمتعريض بأصؿ الفرزدؽ، كاتيامو بالسرقات الشعرية، أما في البيت الثاني، 
فقد استخدـ االستفياـ اإلنكارم، فيك ينكر عمى الفرزدؽ فخره، إذ ال يحؽ لو الفخر، ألنو ال نسب لو 

، كىي كناية قصد منيا التحقير كالتشيير بو، فمف عادة العرب نسبة (بقيف ليمى)يفخر بو، ثـ ينعتو 
االبف ألبيو، كنىسىبى جرير الفرزدؽ ألمو، لمطعف في نسبو ألف كالده غير معركؼ، كعندما كرر الكير 

المرقع، قصد منو الداللة عمى فقر الفرزدؽ، كضآلة شأنو، كما استطاع مف خبلؿ تكراره ألدكات القيانة 
: (1)أف يرسـ صكرة كاريكاتيرية لمسخرية مف كالد الفرزدؽ، يقكؿ

 [الكامؿ]
ِى الكىتيؼي ذىخيرنة في قىٍبرًهً  ًجدى  كي

 

ًمٍعفى كالًميشاري   كالكىمبتاف جي
 

ؿه  ـى ًمٍرجى داه إذا تىيزَّ  يىٍبكي صى
 

أىك أىٍف تىيىمَّـ بيٍرمىةى أىٍعشاري 
 

فقد استطاع جرير أف يبث الفكاىة في ىذه األبيات، حينما زعـ أف جد الفرزدؽ قد دفف كمعو 
أعز شيء يممكو، أال كىي أدكاتو التي يعتز بيا، كلك كشؼ أحد عف قبره، لف يجد فيو إال أدكات 

الحدادة، كقصد بذلؾ إذاللو، كتحقيره، ألف العرب يدفنكف عادة مع الميت السيؼ كالرمح، دليؿ عمى 
ك  (ذخيرة)الشجاعة كالفركسية، بينما كالد الفرزدؽ ال يستحؽ ذلؾ، كلعؿَّ السخرية نابعة مف لفظة 

ككنيا مذخكرة لو، كذخران في قبره، في الكقت الذم يٌدخر اإلنساف آلخرتو األعماؿ الحسنة، كمكاـر 
. األخبلؽ، فإف كالد الفرزدؽ لـ يٌدخر لنفسو سكل أدكات الحدادة

، فقد لجأ إلى التشخيص حيث شبو المرجؿ بإنساف مخمص (يبكي صداه مرجؿ):  أما قكلو
يبكي سيده، إذ لـ يجد مخمصان مف قرابتو يبكيو، ككذلؾ حاؿ كالد الفرزدؽ فيك يحٌف إلى عممو في 

القيانة، فإذا تكسر كعاء، فإف ركحو تحف إليو لتصمحو، كما شخص المكاف الذم دفف فيو كالد الفرزدؽ 
بإنساف قد صاح معترضان كرافضان لو، ألف أثار الدخاف ظاىرة فيو، فيذه المينة ممتصقة بو حتى في 

: (2)قبره، يقكؿ جرير
 [الكامؿ]

ؼى الًمقىرُّل في شىٍرٌقيوً   رىجى
 

شىراري  مىٍيو دىكاًخفه كى قىٍيفه عى
 

: (3)ثـ اتخذ مف زكجة الفرزدؽ كسيمة لمنيؿ منو، يقكؿ
 [الكامؿ]

ـٍ  يي ًرٍيحى ٍدراءي أىٍنكىرىٍت القيكفى كى  حى
 

رُّل يىٍمنىعي يٍيمىوي اإلٍنكاري   كالحي
 

دىأى الحديًد ًبًجٍمًدهً   لٌما رىأىٍت صى
 

فالٌمٍكفي أ كرؽي كالبىنافي قصاري 
 

 رىٌقعي أىٍكيارىنا: قىاؿ الفرزدؽي 
 

كىٍيؼى تيرىقَّعي األىٍكياري : فالىتٍ   كى
 

                                                 
(1)

.220عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.220ْ،.عش٠ش،َ 
(3)

.221-220ْ،.عش٠ش،َ 
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اًلده  تىاعىؾى إفَّ جدم خى  رىقٍَّع مى
 

ـٍ تىًمٍدؾى ًنزاري  دُّلؾى ٌل  كاٍلقىٍيفي جى
 

ـٍ  مىٍت ًبذيٍىؿو أىنَّيي سىًمٍعتييا اتَّصى  كى
 

جاركا  ظىممكا ًبًصٍيرًىيـ القييكفى كى
 

مف خبلؿ تكرار لفظة القيكف كأدكاتيا، حاكؿ جرير أف يقنعنا بأف الفرزدؽ قيف، فأسبغ عميو 
مف صفات القيكف، مما جعؿ حدراء تتبيف ىذه الصفة فتنكره أيما إنكار، كتأبى أف يككف ليا قرينان، كفي 

 التيكـ كالسخرية، كما استخدـ األسمكب الخبرم بقصد، استخدـ  (لما رأت صدأ الحديد بجمده): قكلو
كثير مف الدالالت التي تؤكد عمى التصاؽ مينة القيانة بالفرزدؽ كقكمو، فيي سمة كاضحة عمى 

، (المكف أكرؽ كالبناف قصار): أجسادىـ، فعبارة صدأ الحديد، تدؿ عمى طكؿ عممو في القيانة، كقكلو
، فيو إشارة إلى ما قد يتعرض لو (كالبناف قصار): فقد تغير لكنو جٌراء عممو في ىذه المينة، أما قكلو

القيف مف حكادث تسبب تشكىان في جسمو، فيك دائمان يمعب بيذه الفكرة، كما يتصؿ بيا مف أثر الحدادة 
كأدكاتيا عمى أنامؿ الفرزدؽ، كمما يزيد مف كاقعية الصكرة استخدامو لمحكار بيف حدراء كالفرزدؽ، 

كبراعتو في تصكير سبلطة لسانيا، عندما خاطبتو معيرة لو بأبيو كأجداده، مفتخرة بحسبيا كنسبيا، ثـ 
يزيد مف ًحٌدة لسانيا كسبلطتو ،عندما جعميا تنفيو عف العرب، فجرير أنطؽ زكجة الفرزدؽ بما يريده، 

. بقصد المقابمة بيف قكميا كقـك الفرزدؽ، كىذا شأنو في معظـ القصائد التي ىجا بيا الفرزدؽ
: (1)يقكؿ

 [الكامؿ]
ٍبتىني رى طالما جى  يا ابفى القييكًف كى

 

رًَّت األٍكتاري  ِى ٍيثي أىـً  كىالٌنزعي حى
 

 لىٍيسىٍت لىقكمي بالكىتيًؼ ًتجارةه 
 

لكفَّ قىكمي بالٌطعاف ًتجاري 
 

ـي ييرقٍّعي كيرىه قىٍينك  إٌنا كى
 

  ًسٍرنا ًلنىٍغتىًصبى الميمكؾى كساركا 
كرر لفظة القيكف لممقابمة بيف قـك جرير، كقـك الفرزدؽ، كقد استخدـ أسمكب النداء الذم خرج 

لمتحقير، ثـ قابؿ بيف عمؿ الفرزدؽ كقكمو كصناعتيـ لمسيكؼ، كرغـ ذلؾ ال يحسنكف استخداميا، 
بينما قـك جرير يستخدمكنيا في ساحة المعركة، أم في ميداف الفخر كاالعتزاز، كفي الكقت الذم كاف 

الفرزدؽ، كقكمو يرقعكف الحديد، سار قكـ جرير لقتاؿ الممكؾ، كالفتؾ بيـ، كما أفَّ استخدامو لمفعؿ 
 ):، فيو داللة عمى استمرار قـك الفرزدؽ في ىذا العمؿ، إذ ال عمؿ ليـ سكاه، كقكلو(يرقع)المضارع، 

كساركا، فييا إيجاز حذؼ، فقـك الفرزدؽ : ، داللة عمى شجاعتيـ، كقكلو(سرنا لنغتصب الممكؾ كساركا
ساركا إلى أيف؟ اإلجابة كاضحة مف السياؽ، أنيـ ساركا إلشعاؿ نار كيرىـ، كقد حاكؿ جرير أف يقنع 

: (2)القارئ بالعيكب التي ألصقيا بالفرزدؽ، كقكمو عف طريؽ تكرارىا، يقكؿ جرير
 [الكامؿ]

كىٍيؼى تىٍطميبي مىٍجدىنا  يا ابفى القيكًف كى
 

مىٍيؾى ًمٍف ًسمًة القييكًف نىجاري  كىعى
 

                                                 
(1)

.220عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.226ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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: (1)كيقكؿ

 [الطكيؿ]
 كىأىٍنتيـٍ قييكفه تىٍصًقمكفى سييكفىنا

 

نىٍعًصي ًبيا في كؿٍّ يكـو ميشيَّرً   كى
 

 : (2)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ـٍ  ٍيفي قيًنكي ـٍ حى ٍرًدكي ِى  بني مالؾ أىال مي
 

ـٍ ًمٍف حرٍّ نارمى قاًبسي   فىيىقبسىكي
 

ـٍ  نَّكي ـي كالقىٍيفي ال يشأىمى ياكي  كا 
 

كما كاف مىٍشؤكمان لذبيافى داحسي 
 

فتكرار عبارة، يا ابف القيكف قصد منيا، التحقير، كالتأكيد ،كاإللحاح عمى إلصاؽ صفة القيكف 
ككيؼ تطمب : بقـك الفرزدؽ، التي أصبحت سمة ظاىرة عمى كجكىيـ، كاستخدامو لبلستفياـ في قكلو

مجدنا؟ قصد منو اإلنكار، كالتحقير، أما تكراره، يا ابف القيكف، في سياؽ النفي، فإف فيو داللة كاضحة 
عمى ذٌؿ الفرزدؽ، كقكمو، فقد نفى عنيـ صفة الفركسية، كالشجاعة، أما التكرار في البيت الثالث، فقد 

جاء لممقارنة بيف صنع قـك الفرزدؽ لمسيكؼ، كاستخداـ قـك جرير ليا في ميداف الفركسية، فيـ 
بني مالؾ أال  ):يصنعكف السيكؼ، كغيرىـ يقاتؿ بيا، كىذا معنى كرره جرير كثيران في شعره، أما قكلو

، فقد جاء لمنصح كاإلرشاد، حتى يتقكا ىجاءه حيث شبو قصائده بالنار يككم بيا (يردكـ حيف قينكـ
خصكمو، ثـ كرر لفظة القيف في سياؽ أسمكب التحذير، إياكـ كالقيف، فالقيف مصدر شؤـ، كسيجٌر 
عميكـ الكيؿ بمثؿ ما أصابى داحس ذبياف، ثـ يكرر ذكر أدكات القيانة في سياؽ الحديث عف أثر 

: (3)شعره عمى خصكمو، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 رىمىٍيتي ابف ذم الكيريًف حتى تىرىٍكتيو
 

قَّعا ميكبو ميكى  قىعكدى القىكافي ذا عي
 

فىقىٍأتي عينٍي غالبو ًعٍندى كيرهً   كى
 

ٍزدىًؽ أىٍجدعا  كأىٍقمىٍعتي عف أىنًؼ الفىرى
 

القكافي عند جرير، فارس شجاع يمتطي صيكة جكاده، كقادر عمى أف يمحؽ األذل بخصكمو، 
فقد فقأ عيني األب، كترؾ الحفيد مجدكع األنؼ، فتكرار لفظة القيانو كأدكاتيا عند جرير جاء ألغراض 

 باإلضافة إلى المقابمة بيف قـك كزيادة االستبعاد،التحقير كالتيديد، كالتيكـ، كالسخرية، : ببلغية، ىي
: (4)الفرزدؽ كقكمو، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 كأنت ابفي قيفو يا فرزدؽي فاٍزدىر

 

بكيرؾى إفَّ الكيرى لمقيف نافعي 
 

                                                 
(1)

.297عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.355ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

..363ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.404ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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فتكرار القيف كالكير، لتحقير الفرزدؽ كحثو عمى التمسؾ بالكير ألنو أكثر شيء ينفعو، 
: (1)كيقكؿ

 [الطكيؿ]
 فىًإنَّؾى إٍف تىٍنفيٍخ بكيرؾى تىمقنا

 

ٍيؿ يكـى نيقاًرعي  نيًعدُّل القىنا كالخى
 

التكرار جاء لممقارنة بيف قـك جرير، كقـك الفرزدؽ، فقـك جرير يحممكف رماحيـ لمقتاؿ، بينما 
قكـ الفرزدؽ يعممكف في الكير، ثـ يعكد لمتيكـ كالسخرية مف الفرزدؽ بصكرة كررىا كثيران في شعره، 

: (2)كقد سبؽ كأف أشرت إلييا، يقكؿ
 [الطكيؿ]

ٍزدىؽ كيريهي   أىال ًإنَّما مىٍجدي الفىرى
 

نَّتيًف قىعاًقعي  ذيٍخر لو في الجى  كى
 

 اٍشفىعي: يقكؿي ًلميمى قيفي صعصعةى 
 

راءى الكير لمقيًف شافعي  كفيما كى
 

ناًخري شىانىٍتيا القيكفي كىأىنَّيا  مى
 

نازيًر السَّكاًد القىكاًبعي  أينكؼي خى
 

 
التكرار ىنا لمسخرية مف الفرزدؽ، فكؿ ما أصاب مف مجد، كما ممؾ مف ذخيرة ىك الكير، 

كىذه الصكرة كررىا عندما تحدث عف جد الفرزدؽ، كىك يطمب الشفاعة مف ليمى، كىك ال يممؾ غير 
الكير شافعان، كىذا يدؿُّ داللة كاضحة عمى خمك الفرزدؽ مف المكرمات التي تشفع لو، فالكير ذخيرتو 
في الجنة، ثـ كرر معاني سبؽ كأف كررىا، كالحديث عف آثار الحدادة الكاضحة عمى قـك الفرزدؽ، 

: (3)ليؤكد عمى أنيـ قيكف، كال مجاؿ لئلنكار، كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ـى ابفي ذم الكيريف مف بيًت خالدو   كفي
 

 البيتي الخنانيصى كالٌنحالكىؿ يجمعي 
 

 كلك رىقَّعىٍت كيرؾى كانت كظاعفو 
 

 مف الغيًث يختاري الجدكبةى كالمىٍحال
 

: (4)كيقكؿ
 

 
 [الطكيؿ]

قىٍد يرم  فىقىٍد مينعى القيفي الجكازى كى
 

 لشيبافى عيفى الماًء كالعىطىًف السٍَّيال
 

 كقٍد باتى ميغتران بحدراءى قىٍينيكـٍ 
 

ـٍ يىٍجعىٍؿ عمى قىيًدىا قيٍفال ـى كلى  كنا
 

 
 

                                                 
(1)

.405عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.405ْ،ؿ.اٌذ٠ٛاْ،َ 
(3)

.461ْ،.عش٠ش،َ 
(4)

.462ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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: (1)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

دراءي شىٍيباف أف تيرل  فىقىٍد عكفيتى حى
 

 حميمةى قىيفو أىك يىككفي ليا بىٍعال
 

ـٍ آؿى يكطىرو  ٌخكىا قىٍينكي ما نكَّ  كى
 

 ألألـ مف يىٍحذم عمى قدـو نٍعال
 

 : (2)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ةن   أىبىٍعدى تىرامينا يىالييفى ًحجَّ
 

 فقٍد ًصٍرتى يا ابف القيًف ال تيٍدًرؾي التَّبال
 

فالتكرار في ىذه األبيات جاء لممقابمة بيف قـك الفرزدؽ، كقـك زكجتو حدراء فقد استخدـ أسمكب 
ككذلؾ . االستفياـ الذم يفيد النفي، ىؿ يمكف لبيت كاخد  أف يجمع الخنازير كالنٌحبل؟ الجكاب، كبل

اجتماع الفرزدؽ بحدراء صعب، أما في البيت الثاني، فالتكرار بمثابة رد عمى أبيات نظميا عمى لساف 
رقع متاعؾ إف جدم خالد، : ، فردت عميو بقكليا(رقعي أكيارنا): قاؿ الفرزدؽ: الفرزدؽ منيا، قكلو

، يدؿ عمى أف حدراء رفضت اإلقامة مع الفرزدؽ، كلك كافقتو عمى طمبو، (كلك رقعت كيرؾ): كقكلو
ؿى الفقر عمى الغنى، ثـ يكرر  لكانت كمف فضؿ الجدب كالقحط عمى المطر كالخصكبة، كمىٍف فىضَّ

كصؼ الفرزدؽ بالمؤـ، كعجزه عف األخذ بثأره بعد ىجاء جريرلو لمدة زمنية طكيمة، كمف تكراره لمقيانة 
: (3)كأدكاتيا، قكلو

 [الكامؿ]
ـٍ يىٍعصي بيا ٍيركي  تىًصؼي السُّليكؼى كىغى

 

ٍيقؿً   يا ابفى القيكًف كذاؾ ًفٍعؿ الصى
 

 أىليى أىباؾى عىف المكارـً كالعيمى
 

ؿً   لىيُّل الكتاًئًؼ كارتفاعي الًمٍرجى
 

 : (4)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 أى ًإٍف سيبَّ قىٍيفه كاٍبفي قىيفو غىًيٍبتيـي 
 

 أىبىٍيدؿ يا أىٍفناءى سىٍعدو لبٍيدىؿً 
 

 أىعيَّاشي قىٍد ذاؽى القييكفي مىرىارىتي
 

 كىأىٍكقىٍدتي نارم فادفي دكنىؾ فاٍصطىؿً 
 

 لعمؾ تىرجك، يا ابفى نافخ كيره
 

ًؿ  ِى قيركمنا شىبا أنياًبيا لـ ييفؿَّ
 

 : (5)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ٍينىٍيؾ فاٍلتىمٍس   أىنىا البىٍدري ييعشي طىٍرؼى عى
 

بكىٌفٍيؾى يا ابف القيًف ىىٍؿ أىٍنتى ناًئميٍو 
 

                                                 
(1)

.463عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.494ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.494ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.507-506ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.538ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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  فالبيت األكؿ، تكرر معناه في أكثر مف قصيدة مف القصائد التي ىجا بيا جرير الفرزدؽ، فيـ 
يصنعكف السيكؼ، ليقاتؿ بيا غيرىـ، فيـ يحسنكف صناعتيا كال يحسنكف استخداميا، كبسبب القيانة 

، أما قكلو ، كتكراره لمفظة القيف، (أإف سبَّ قيف كابف قيف غضبتـ): شغمكا عف طمب المعالي، كالمكاـر
: قصد منيا السخرية مف قـك الفرزدؽ، أما التكرار في قكلو

، فقد جاء لغرض ببلغي ىك التيديد، أم أنو سيحرؽ عياش بالنار التي (أعياش قد ذاؽ القيكف مرارتي)
حرؽ بيا قـك الفرزدؽ، كقصد بالنار اليجاء، كتكرار لفظة القيكف في البيت األخير، فقد جاء في سياؽ 

. الفخر بنفسو، فقد شبو نفسو بالبدر الذم يبير عيني الفرزدؽ مف شدة نكره ىذا في ىجاء الفرزدؽ
: ، مثؿبالديف المسيحي، فقد كرر كثيران مف األلفاظ التي تتعمؽ ىجاء األخطؿأما في 

الصميب، كمار سرجس، كما تىعىرَّضى لممرأة التغمبية بشكؿ عاـ، ككالدة األخطؿ بشكؿ خاص مستخدمان 
في ىجائيا ألفاظان نابية، فيتؾ المرأة التغمبية، كأزرل بيا، ككاف الحديث عنيا مف أكثر المكضكعات 

إف الديف، كالمرأة كانا أىـ مكضكعيف ليجائو الحاد، :تكراران في شعره، حتى إنو يمكننا أف نقكؿ
. باإلضافة إلى تكرار اسـ األخطؿ بصيغة التصغير، كتكرار كصفو بالخنزير

: (1)يقكؿ
 [الطكيؿ]

ٍيطىؿى قىٍد ىىكل ـٍ أىفَّ األيخى ـٍ يىٍأًتي  أىلى
 

 كطىٌكحى في مىٍيكاًة قىٍكـو تىطكَّحي 
 

قي  ِى ٍيًطًؿ ليؤـي  تىدارىؾى مسعاةى األيخى
 

ظىٍيره كىظىٍيًر القاسطيَّةً    أىفطحي (2)كى
 

 : (3)كيقكؿ
 [الكافر]

فاتي ٍيطؿي ًمٍف صى ـى األيخى  كما رىا
 

ٍخرةى مىٍف أيرامي  دٍَّعتي صى قىٍد صى كى
 

 : (4)كيقكؿ
 [الكامؿ]

ٍيطؿ لىٍك ييفاًيؿي ًخٍندىفان   إفَّ األيخى
 

 لقيى اليكافى ىناؾى كالتىصغيرا
 

 : (5)كيقكؿ
 [الكامؿ]

ٍطأىةن  ٍيطؿي كى ًطٍئنىؾى يا أيخى  فإذا كى
 

بكرا  لـ يىٍرجي عىٍظميؾى بىٍعدىىيفَّ جي
 

: (1)كيقكؿ
                                                 

(1)
.123عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 

(2)
.لبعوثٓأفقٝثٓعذ٠ٍخاٌز٠ّٞزبصثظٙشٖاألفطؼٚغجبئٗ 

(3)
.158ط،ؿ.عش٠ش،َ 

(4)
.317،320،ٚأظش،ؿ318ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(5)
.319ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(1)
.337عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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 [الكامؿ]
يمينا قَّؼي خى ٍيطؿي ما تىكى  كىذىبى األيخى

 

 ًعٍند الٌمقاء كما تيرل في الٌسامر
 

 : (2)كيقكؿ
 [الكامؿ]

ٍيطؿ لىٍف يىقكـى لبيٌزؿ  إٌف األيخى
 

 أىنيابييا كىشىبا الزُّلجاج قساكرً 
 

ٍيطؿي أف يكدٍّرى بىٍحرىنا  كرجا األيخى
 

ٍكمةى ذم لجاجو غامرً   فأصابى حى
 

كرر الشاعر اسـ األخطؿ بصيغة التصغير، بقصد تحقيره، كالتقميؿ مف شأنو بشكؿ عاـ، كقد 
استطاع أف يكلد مف المعنى العاـ كعادتو معاني فرعية تفيـ مف السياؽ، كمف ىذه المعاني التيديد، 

كذلؾ في سياؽ فخر الشاعر بنفسو، فاألخطؿ لـ يستطع الصمكد أماـ جرير كقكمو، فأكقع نفسو كقكمو 
في الياكية، أما في البيت الثاني فقد طعف في نسب األخطؿ كعادتو في ىجاء خصكمو، فيك لـ ينسبو 
نما نسبو إلى شخص يسمى قاسط بف أفصى بف جديمة الذم يمتاز بظيره األفطح العريض،  ألبيو، كا 

كما يكحي ىذا النسب بجيؿ األخطؿ كغبائو، كما أفَّ لفظة األخيطؿ حممت كؿ معاني الشتيمة 
كاالزدراء كالتيكـ مقابؿ ذكر معاني الفركسية كالشجاعة التي يتصؼ بيا قـك جرير، كقد أكد عمى ىذه 

، (ما تكقؼ خيمنا): الصفات مف خبلؿ استخدامو لبعض العبارات ذات الداللة المكحية، كمنيا، قكلو
، حيث شبو نفسو كقكمو (لف يقكـ لبٌزؿ أنيابيا كشبا الزجاج): داللة عمى الشجاعة كالفركسية، كقكلو
رجا األخيطؿ أف يكدر بحرنا، حيث شبو نفسو كقكمو بالبحر : بالبٌزؿ التي ليا أنياب قاطعة، كقكلو

العميؽ المجة الشديد المكج، كبعد استخدامو أللفاظ الفخر مقابؿ تصغير األخطؿ، فقد استخدـ بعض 
: (3)العبارات الممعنة في تصغيره كاحتقاره، يقكؿ

 [الكافر]
ٍيًطؿي غيرى فافو   قىًد اٍنبىعىثى األيخى

 

كال غيٍمر كقد بىمغى احتناكا 
 

 : (4)كيقكؿ
 [الكافر]

ٍيطؿ مف بعيدو  أىيكًعديني األيخى
 

قىٍد القى أًسنَّتنىا ًشباكا  كى
 

 
 
 

:  (1)كيقكؿ
                                                 

(2)
.338ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(3)
.448ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(4)
.449ْ،.عش٠ش،َ 

(1)
.454عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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 [الكافر]
 أىلىٍيس أبك األخيطؿ تىٍغمبيَّا؟ 

 

فىًبٍئس التىٍغًمبٌي أىبان كخاال 
 

فاألخطؿ قد بمغ السف الذم تحنكو فيو التجارب، كرغـ ذلؾ ما زاؿ جاىبلن قميؿ التجربة، ك في 
البيت الثاني تحمؿ لفظة األخيطؿ معنى السخرية كالتيكـ، أما في البيت األخير، فقد ذكر لفظة 

األخيطؿ في سياؽ االستفياـ الذم يفيد التيكـ مف كالد األخطؿ خاصة، كمف التغمبييف عامة، كمف 
: (2)التكرار في ىجاء األخطؿ، تكرار لفظة الخنزير، يقكؿ جرير

 [الطكيؿ]
دى الخنزيري ميؿى فعالنا جى  فما كى

 
 

ٍينا جبايةى ميٍجتىبي ٍكيى  كال ًمٍيؿ حى
 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 فىًإنَّؾى يا خنزيرى  تىٍغًمبى ًإٍف تىقيؿٍ 
 

ذًب  ٍِ ٍزفه ًمٍف تميـ تيؾى بيعىةى كى رى
 

: (4)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 تىعىذٍَّرتى يا خنزيرى تىٍغًمبى بىٍعدما
 

بً  ٍِ ًمٍقتى بحبؿو ذم معاسرةو شىًغ  عى
 

 : (5)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ًنزيرى الكيناسًة فاًخره   لعمؾ خى
 

ره تىسامىى بىنيك الحٍربً   إذا مييى
 

لقد كرر الشاعر لفظة الخنزير، لمتأكيد عمى أف التغمبييف يبلزمكف أكؿ الخنازير، حتى أنيـ 
تطبعكا بطباعيا، كأصبحكا يعرفكف بيا، كتعرؼ بيـ، كما أفَّ لمفظة الخنزير كجكىنا متعددة في الداللة 

، كالكجو الثاني، كىك (الخنزير)عمى اليجاء، أكليا لفظيا المباشر، الذم يدؿ عمى الحيكاف المعركؼ 
كجو ديني ييعىٌير التغمبييف فيو بخركجيـ عف تقاليد العرب المسمميف، كالكجو الثالث، يظير في تطبعيـ 
بطباع الخنازير إذ أنو نسبيـ إلييا نسبة دائمة كمباشرة، كمف التكرار في ىجاء األخطؿ، تكرار لفظة 

.  الصميب كمار سرجس
 
 

: (1)يقكؿ جرير

                                                 
(2)

.36ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.37ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.78ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.124،126،320،393،ٚأظش،ؿ79ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.497عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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 [الكامؿ]
كهى تىٍغًمبى ًإنَّيا  قىبَّحى اإللىوي كيجي

 

 ىانىٍت عميَّ مىراًسنان كسبىاال
 

مَّدو  كىذَّبكا ًبميحى ًميبى كى  عىبىدكا الصَّ
 

كىذَّبكا ميكاال بجٍبرىئيؿ كى  كى
 

 : (2)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ميب بفاليو  ٍنتيـٍ بىني ذاًت الصَّ  قىرى
 

 قىطيكعه ألىعناًؽ القراًئًف ًمٍشغىبً 
 

 : (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

قىٍد رىأىٍكا ، كى ميبى ظَّ الصَّ ـي حى  كأىٍسمىٍمت
 

 كىتاًئبى قىٍيس تىٍستىديري عيقابييا
 

: (4)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ـي ما يغني الصميب إذا غدت  ستعم
 

ٍرب  كتائبي قيسو بالمينَّأًة الجي
 

: (5)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 فأٌما النَّصارل العابدكف صميبيييـ
 

 فخابكا، كأما المسممكفى فأىٍفمحكا
 

: (6)كيقكؿ
 [الكامؿ]

ٍس تىتَّقي  أفبالصميب كماًر سىٍرجى
 

ٍمييكرا  شىٍيباءى ذىات مناكبو جي
 

 : (7)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 يىٍستىٍنصركفى بماًر سىٍرًجسى كابنو
 

ـٍ ًمٍف نىاًصرً  ميب كمالىيي  بىٍعدى الصَّ
 

كرر ألفاظ متعمقة بالديف المسيحي، بقصد المقارنة بيف الديف اإلسبلمي كالديف المسيحي، 
باإلضافة إلى تعيير األخطؿ بدينو، متخذان مف طقكسو كشعائره سبيبلن لمداللة عمى الضعة كالغربة في 

. مجتمع يقكـ عمى التعاليـ اإلسبلمية

                                                 
(2)

.35ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.72ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.79ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.123ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

.318ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(7)

.336ْ،ؿ.عش٠ش،َ 



 56 

نما كرر   أسماء أمكنةكلـ يقتصر جرير في ديكانو عمى تكرار أسماء األشخاص كالقبائؿ، كا 
كثيرة عمى عادة الشعراء في العصر الجاىمي، حيث كانكا يذكركف األماكف، بقصد الشكؽ كالحنيف، 

: (1)يقكؿ جرير
 [الطكيؿ]

ـٍ أىٍنسى يىٍكمان بالعىقيًؽ تىخايىمىتٍ  لى  كى
 

ًشٌي أىصاًئميوٍ  ًِ حاهي كطابىٍت بالعى  يي
 

ـٍ أىكيفٍ  لى ٍيدى الغىزيرى كى ًزٍقنا ًبو الصى  ري
 

 كىمىٍف نىٍبمىوي محركمةه كحباًئميوٍ 
 

حا ٌدٍعفى مىٍف صى  يكاني أجيادو ييكى
 

مىٍف بىيًَّو عىٍف حاجًة الٌميًك شىاًغميوٍ   كى
 

مىٍف ًبوً   فىأىٍيياتى أىٍيياتى العىقىيؽي كى
 

ٍصؿه بالعىقيًؽ نيكاًصميٍو  كىأىٍيياتى كى
 

اعتمد الشاعر في األبيات السابقة، عمى التكرار كالتصكير، فالضحى تمٌثؿى أمامو في صكرة 
فتاة جميمو، تختاؿ بما تحمت بو مف المباس، كىذا يمكف لنا أف نسميو حسب كجية نظر الركمانسية، 

 فجرير استطاع أف يخمع مشاعره عمى مظاىرة الطبيعة مف (2)المشاركة الكجدانية بيف الشاعر كالطبيعة
حكلو، حيث ظيرت لو في صكرة محبكبتو التي تمناىا، ثـ كاف طيبان رضي النفس بالعشي، فخمع ىذه 

، كقد (أصائؿ)الصفة عمى األصيؿ، كالمتداد لحظات األصيؿ كاستمتاعو بيا جمع لفظة األصيؿ، 
عبرت صيغة الجمع ىذه عف رغبة الشاعر في امتداد ىذا الكقت، كبالفعؿ امتٌد األصيؿ إلى العشي، 

كىذا فيو كناية عف استمتاعو لفترات طكيمة، ثـ انتقؿ ليعبر لنا عف لقائو بمحبكبتو فمـ يعمد إلى 
زقنا، حيث جعؿ الفاعؿ مبيمان، كرغـ ذلؾ : التصريح، بؿ اكتفى بالتمميح، فحذؼ الفاعؿ في قكلو ري

أشار إلى أنو في ىذه المرة كاف أسعد مف غيرىا، ثـ رسـ لحظة الكداع فكصفيا كصفان أخاذان، كأنيف 
ثكاني أعناؽو ثنينيا ليكدعف مف صحا ليفَّ كأحسَّ بكجكدىف، ككذلؾ يمتفتف إلى مىٍف شغمو عنيف شاغؿ، 
كأنيف عابثات ييًرٍدفى أف يأسرف كؿ مف بالعقيؽ، كال يردف أف ينشغؿ عنيف أحد، ثـ ينتيي المنظر الذم 
تخيمو،كىذا األسمكب أشبو ما يككف بتيار الكعي في القصة الحديثة، كيكرره مرة ثانية، كثالثة كال فائدة 

فتكرار اسـ الفعؿ أبمغ مف  (فأييات، أييات العقيؽ، كأييات كصؿ)مف االستعادة، فيتحسر حينذاؾ 
الفعؿ، لمتعبير عف البعيد الممعف في البعد، نعـ إفَّ في األبيات حزنان كألمان، كحسرةن، كذكرل، كتكراره 

أم استبعاد حدكث الشيء، أك استحالة )لمعقيؽ، كاسـ الفعؿ جاءى لمعنى ببلغي ىك زيادة االستبعاد، 
. (3)(حدكثو أك استبعاد حدكثو استبعادان أكيدان، أك شبو أكيد

 حيث يعتمد عمى بعض األلفاظ مقترنة بصيغة معينةكمف التكرار المفظي عند جرير، تكرار 
ترديد أدكات النداء، كاالستفياـ، كالتمني، كالقسـ، مما يعكس الحركة النفسية الداخمية لدل الشاعر، 

طبللة عمى عالمو الخارجي المحدكد، كما يعتمد عمى ابتداء األشطار كاألبيات بصيغة مكررة لتأكيد  كا 

                                                 
(1)

.533عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.127ِؾّذػجذإٌّؼُخفبعخ،إٌمذاٌؼشثٟاٌؾذ٠شِٚزا٘جٗ،ؿ 
(3)

.25ِؾّذاٌغ١ذؽ١خْٛ،أعشاساٌزىشاسفٌٟغخاٌمشآْ،ؿ 
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، حيث كردى في مكاطف متعددة مف صيغة النداء، كمف الصيغ التي كررىا جرير في شعره، (1)اإلحساس
التيديد، كالكعيد المقترف باالفتخار بالذات، : ديكانو، كقد ارتبط ىذا التكرار عنده بمكاقؼ متعددة منيا

: (2)يقكؿ جرير
 [الكامؿ]

بُّل   قىٍد فىرىغٍت يميني فاعممكا! يا يى
 

 طيميقان كما شىغىؿى القيكف شمالي
 

بُّل   عميَّ أف تيصيب مكاسمي! يا يى
 

نىؽو كرٍىًط بالؿً   كيكزان عمى حى
 

 إني قد طبخت مجاشعان ! يا يبُّل 
 

 طبخان يزيؿي مجامعى األكصاؿً 
 

بُّل  ـٍ ما كينتـ! يا يى ٍينيكي  لكال حى
 

دَّ ًنصالي ان لنٍبمي، حيف جى  عريى
 

بُّل   إٌنكيـ لىسٍعًد ًحٍشكىةه ! يا يى
 

مَّمتيا األغفاؿً   ًمٍيؿي البكار يى
 

بُّل  ـي ! يا يى ـي، كأنت مي ـي الصَّ  غٍيركي
 

ميـ مىكالي  تىبىعه، إذا عيدَّ الصَّ
 

، كاتخذىا بداية النطبلقتو، ليجعؿ مع كؿ بداية صكرة مستقمة، (يا ضىبَّ )كرر الشاعر عبارة 
سىدى مكقفو في استخداـ األسمكب الخبرم الطمبي، الذم جاء  تكشؼ عف مشاعره تجاه قبيمة ضب، كقد جى

 إلى أفَّ ىذا التكرار يجسد صكرة مف ةبعد أسمكب النداء، ليعمي صرختو في كجو ىذه القبيمة، باإلضاؼ
صكر الترابط القائـ بيف األبيات، إذ أنو يظيرىا عمى أنيا بناء مترابط، كفي ىذا المكف مف التكرار 

كينطمؽ منيا تتجمى رؤية الشاعر فيك يعيد في كؿ مرة جممة النداء لمنقطة المركزية التي يعكد إلييا، 
 مكقؼو جديد مغاير لممكقؼ السابؽ كالبلحؽ، أم أف كؿ بيت مف األبيات ينطمؽ مف مركز معبران عف
: ، ليحمؿ في طياتو تصكران جديدان، كدالالت مختمفة كمف ىذه الدالالت(التكرار)معيف، 

في البيت األكؿ كالثاني خرج النداء لمعنى ببلغي ىك التيديد، كذلؾ في سياؽ الفخر بنفسو، 
، كناية عف شجاعتو كلفظة شمالي، فييا مجاز مرسؿ عبلقتو (كما شغؿ القيكف شمالي ):أما قكلو

السببية، كما شبو قصائده بالسياـ القاتمة، فالشاعر يمتمؾ القكة المادية كالمعنكية التي سيغمب بيا 
طبخت مجاشعان طبخان يزيؿ ): خصمو، كقد كرر ىذا المعنى مف خبلؿ استخدامو لمكناية، في قكلو

، كناية عف أثر ىذا اليجاء عمى خصكمو، فقد قضى عمييـ كقطع أكصاليـ، كما (مجامع األكصاؿً 
: (3)مزج بيف التيديد ،كالفخر بنفسو في قكلو

 [الكامؿ]
بَّ  نَّني! يا يى ـي البكاري كا   إنَّكي

 

ٌمطه قىًطـه ييخاؼ ًصيالي  ميتىخى
 

                                                 
(1)

.156ػجذاٌمبدساٌمو،فٟاٌؾؼشاإلعالِٟٚاألِٛٞ،ؿ 
(2)

.522-521عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.522ْ،ؿ.عش٠ش،َ 



 58 

فيك ييدد ضب بأنيـ أكؿ مف سيحؿ عمييـ غضبو، فيك شجاع تخاؼ صكلتو، أما التكرار في 
البيتيف األخيريف، فقد جاء لتحقير ضب كالتقميؿ مف مكانتيـ فيـ الحشكة، كىي كناية عف ضآلة 

. ، داللة عمى انحطاط مكانتيـ، كاتصافيـ بالعبكدية(كأنتـ تبع إذا عيدَّ الصميـ مكالي): شأنيـ، كقكلو
فمف خبلؿ تكرار أسمكب النداء، استطاع جرير أف يعبر لنا عف حالتو النفسية الداخمية، 

كمكقفو مف قبيمة ضب، كما أفَّ التكرار أعطى صكرة مؤكدة لما تتصؼ بو ىذه القبيمة مف صفات، 
: (1)كمف التكرار ألسمكب النداء في مقاـ اليجاء، قكلو في قبيمة تيـ

 [الكامؿ]
ـي إفَّ بييكتىكيـٍ تيميَّةه   يا تٍي

 

 قيٍفدي الًعماًد قىصيرىةي األىٍطنابً 
 

ـي التي ييدلى ًبيا كي ـي دىٍلكي  يا تٍي
 

عيفىةي األكرابً  مىؽي الرَّشاًء يى  خى
 

ـٍ  طىبى الممكؾي بناًتكي ـي ما خى  ياتي
 

ناًفًس قي ميسكًؾ ًيبابً   ريحي الخى
 

ـٍ فىتىقىٌنعكا ـي إفَّ كيجكىىكي  يا تٍي
 

ًكتاًب  طيًبعىٍت بأىألـى خاتـو كى
 

أداة نداء البعيد، بقصد تحقير قبيمة تيـ، كقد  (يا)كرر الشاعر أسمكب النداء، مستخدمان 
استطاع مف خبلؿ ىذا األسمكب، أف يعكس الحركة النفسية الداخمية لديو تجاه خصكمو، فقد أظير مف 

مدل حقارة ىذه القبيمة كضآلة شأنيا، كلمتأكيد عمى ىذه الصفات،  (يا تيـ)خبلؿ تكرار صيغة النداء 
: استخدـ بعض الكنايات، فقكلو

، كناية عف كضاعة مساكنيـ، فأعمدتيا كاىية، كحباليا قصيرة، لكضاعة (قفد العماد قصيرة األطناب)
: أىميا، كقكلو

، كناية عف ضعفيـ، كقد استطاع جرير أف ينفذ إلى تحقير ىذه القبيمة (خمؽ الرشاء ضعيفة األتراب)
ثـ ينقمنا التكرار إلى فكرة جديدة ىي  (الخ... دلككـ، رشاءكـ، بيكتكـ)مف خبلؿ تحقيره لممتمكاتيـ، 

: ىجاء نساء قبيمةتيـ، فقكلو
، (ريح الخنافس في مسكؾ الضباب): ، أم ال مجد ليـ كال كرامة، كقكلو(ما خطب الممكؾ بناتكـ)

داللة عمى قذارة نساء ىذه القبيمة، كىذه المعاني تكررت في معظـ القصائد التي ىجا بيا خصكمو، أما 
البيت األخير فقد تكرر كثيران في ىجاء ىذه القبيمة لمتأكيد عمى تأصؿ صفة المؤـ فييا، ثـ كرر صيغة 
النداء لغرض ببلغي ىك التحدم الممزكج بالفخر بأمجاد قكمو، ألنو يظير مف خبللو حب االنتصار، 

باء اإلىانة .  (2)ككضع اآلخريف في مكاف العجز، كقد يككف استجابة لثكرة النفس ك تحقيقان لمذات، كا 
 
 

                                                 
(1)

.75عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.132ػضاٌذ٠ٓػٍٟاٌغ١ذ،اٌزىش٠شث١ٓاٌّض١شٚاٌزؤص١ش،ؿ 
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: (1)يقكؿ جرير
 [الكامؿ]

ـي ىاتكا ًمٍيؿى أيٍسرىًة قىٍعنىبو   يا تٍي
 

 أىٍك ًمٍيؿى بىٍيًت الحارث بًف ًشيابً 
 

زءو حيفى تىصطؾُّل القىنا  أىٍك ًمٍيؿى جى
 

ٍربي كاًشرةى عًف األىٍنيابً   كالحى
 

ٍعًقؿو   أٍك ًمٍيؿى فارسو ذم الًخماًر مى
 

نىاًب  أىٍك فارسو كعيمىارىةى بفى جى
 

ك ىنا زكاج جرير بيف األسمكب اإلنشائي، كاألسمكب الخبرم، فالنداء خرج لمتحقير، كاألمر 
لمتحدم، أما األسمكب الخبرم فقد استخدمو ليناسب غرض الفخر بشجاعة قكمو، كما استخدـ أسمكب 

ىي جممة حالية : (كالحرب كاشرة عف األنياب)التصكير مشبيان الحرب بحيكاف مفترس كما أفَّ جممة، 
قصد منيا التأكيد عمى شجاعة قكمو، كصكرة الحرب ىذه، ىي صكرة تكررت عند جرير، كعند غيره 

.  مف الشعراء، كما كرر ىذه الصيغة لمتأكيد عمى الذؿ كاليكاف الذم تتصؼ بو قبيمة تيـ
: (2)يقكؿ جرير

 [البسيط]
ـي  ٍدعو لىوي نىٍدبه ! يا تٍي ؾى ًمٍف جى ٍيحى  كى

 

تىٍرغيـً   ٌيٍبدك بأٍنًفؾى ًمٍف ذؿو كى
 

ـٍ كيؿَّ مىٍظمىمىةو ! ياتيـ مٍيكي  تىٍميي عى
 

 عاداًت ميٍعتىًرؼو بالذىًؿ مىظمكـً 
 

ـي  ٍبده ًمٍف بىني كيسىعو ! يا تٍي  ًإنَّؾى عى
 

ٍغتكـً  ٍبدو يؿ مى  ما كيٍنتى أكؿَّ عى
 

ـي  ٍمياءي ميٍقعىدىةه !يا تٍي  أمُّلكـ عى
 

جاءىٍت ًبنىٍسؿو خبيًث الٌريًح مىٍجذكـً 
 

: (3)كمف تكراره صيغة النداء، قكلو
 [الكامؿ]

ـٍ  نيفةى أحًكميكا سيفىياءىكي  أىبىني حى
 

ـٍ أف أغيبا مىٍيكي  إٌني أخاؼي عى
 

ـٍ  كي نيفةى إنٌني إف أٍىجي  أىبىني حى
 

أىدىًع اليىمامىةى ال تيكارم أٍرنىبا 
 

صيغة النداء في البيت األكؿ لمنصح كاإلرشاد، كتكرارىا في البيت الثاني لمتيديد، كمف تكرار 
: (4)ىذه الصيغة في مقاـ اليجاء، يقكؿ

 [البسيط]
بارل لف يناظرىا! (5)يا شبَّ   إفَّ الحي

 

 ميٍستىٍمًحـه أىٍسفىع الخديًف مبكاري 
 

ـٍ ! يا شبَّ   ما زاؿ في قٍيسو ألنًفكي
 

، كأكتاري  ـى، كرغـه، كأكتاره  رىٍغ
 

 كيحؾ ال تىٍكفيٍر فكارسنا! يا شبَّ 
 

 عاتي الممؾ جٌباري (1)يىٍكـ ابف كبشىةى 
 

                                                 
(1)

.76عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.545-544ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.68ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.216-215ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.ِشخُؽجَّبخثٓػمبي،ٌُأػضشػٍٝرشعّزٗ:ؽتَّب 
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، في سياؽ الفخر بنفسو، مشبيا خصمو بالحبارل (يا شبَّ )كرر الشاعر صيغة النداء، 
دى أكؿ المحكـ، شبو نفسو بالبازم، كخصمو  الضعيفة التي ال تستطيع أف تقاكـ البازم الذم تىعكَّ
بالحبارل، ثـ كرر ىذه الصيغة في سياؽ الفخر بشجاعة قكمو الذيف يرغمكف أنكؼ خصكميـ، 

، في مقاـ التذكير كالتمنف عمى خصكمو، فيخاطب (يا شبَّ )كيذلكنيـ، أما في البيت األخير فقد كرر، 
ال تتحدث عف فكارسنا الذيف دافعكا عنكـ حيف ىاجمكـ ابف كبشة الكندم، ككاد أف يفتؾ : شٌبة قائبلن 

.  بكـ لكال أف تصدل لو فرساننا كقتمكه، كمف تكرار صيغة النداء في مقاـ العتاب
: (2)يقكؿ

 [الكامؿ]
يا ًبٍشري 

ٌؽ لبٍشًرؾ التبشيري (3)   حي
 

 ىاٌل غىيٍبتى لنا كأٍنتى أميري 
 

 يا بشري إنَّؾ لـ تزؿ في نعمةو 
 

 يأتيؾ مف ًقبىًؿ اإللًو بشيري 
 

 بشره أبك مركافى إف عاسٍرتىوي 
 

، كعند يسارًهى ميسكري  عىًسره
 

كتكرار صيغة النداء ىنا، إلفادة التعظيـ، كذلؾ ألنو في مقاـ مخاطبة األمير بشر بف مركاف، 
كقد استطاع أف يضفي عمى القصيدة إيقاعان مكسيقيأن مميزان مف خبلؿ استخدامو الجناس في البيت 
األكؿ، بيف بشر، كالمقصكد بو األمير، كبيف ًبٍشًرؾى أم البشارة كاألنباء السارة، ككذلؾ استخدامو 

، كعند يساًره ميسكري : لممقابمة بيف قكلو مما يضفي عمى القكؿ ركنقان كبيجة، كيقكم )إف عاسرتو عىًسره
: (5)، كمف تكرار ىذه الصيغة قكلو(4)(الصمة بيف األلفاظ كالمعاني

 [الكامؿ]
 إنَّؾ لىٍك تيفاًيؿي خندفان ! (6)أسراؽى 

 

 بىيىقىٍت عميؾ مف الفيرات بحكري 
 

ـي ! أسراؽ  إنؾ ال نزاران نمت
 

 كالحيُّل مف يمفو عميؾى نصيري 
 

 إفَّ لىنا العراؽ كنىٍجدىهي ! أسراؽ
 

، كٍيؿى أبيؾى حيفى نىغيكري  كالغكرى
 

، التي تستخدـ لنداء القريب حيث (اليمزة)كرر الشاعر صيغة النداء، مستخدمان أداة النداء، 
أنزؿ البعيد منزلة القريب، النحطاط شأنو، كسيكلة النيؿ منو، فقد استخدـ جرير ىذه الصيغة في 

مخاطبة سراقة إلظيار فضائؿ قكمو عمييـ فيـ يغمركنيـ بفضميـ الذم ىك كفيض البحر، ككذلؾ قـك 
سراقة، ال أصؿ ليـ يستندكف عميو، بينما قـك جرير يممككف العراؽ، كنجد، كالغكر، باإلضافة إلى 

. امتبلكيـ القكة كالشجاعة
                                                                                                                                                    

(1)
.٘ٛاثٓاٌغْٛاٌىٕذٞلز٠ًَٛرٞٔغت:اثٓوجؾخ

(2)
.329عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ

(3)
٘ـ،74ٛ٘ٚألخ١ٗػجذاٌٍّهعٕخ(اٌجقشحٚاٌىٛفخ)أ١ِش،وبْعّؾبًاعٛاداًا،ٌٟٚاِشحاٌؼشال١ٓ:(694َ/٘ـ75)ثؾشثِٓشٚاْثٓاٌؾىُ

(.٠2/26ٕظش،األػالَ،)أٚيأ١ِشِبدثبٌجقشح
(4)

.90ػجذاٌؼض٠ضػز١ك،ػٍُاٌجذ٠غ،ؿ
(5)

.331-330ط،ؿ.عش٠ش،َ
(6)

ؽبػشػشالٟ،٠ّبٟٔاألفً،وبِّْٓلبرًاٌّخزبساٌضمفٟثبٌىٛفخ،ٌٚٗؽؼشفٟ٘غبئٗ،وبْظش٠فبًا:(698َ/٘ـ79)عشالخثِٓشداط

(.٠3/127ٕظش،األػالَ،)ؽغٓاإلٔؾبد،ؽٍٛاٌؾذ٠ش،٠مشثٗاألِشاء٠ٚؾجٛٔٗ،ٚوبٔذث١ٕٗٚث١ٓعش٠شِٙبعبح
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: (1)كما كرر ىذه الصيغة في مقاـ التيديد، يقكؿ
[ الطكيؿ]

 ما أحببتي قىٍتؿى ابف ميٍسًمـ! (2)أباىؿى 
 

ـً  ـٍ بالمظىاًل كعيكا قىٍكمىكي  كال أٍف تىري
 

ـٍ ! أباىؿى   قىٍد أىٍكفىٍيتيـي ًمٍف ًدماًئكي
 

إذا ما قىتىٍمتيـٍ رىٍىطى قىٍيسو بف عاصـً 
(3) 

 

: (4)كمما أكرده ابف رشيؽ عمى ىذا الغرض قكؿ األعشى ليزيد بف مسير الشيباني
 [الطكيؿ]

 أبا يابت ال تىٍعمىقىٍنؾى رماحنا
 

 أبا يابت اقصر كعريؾ سالـ
 

 كذرنا كقكمان إف ىـ عمركا لنا
 

 أبا يابت كاقعد لفإنؾ طاعـ
 

إٌف لجكء جرير إلى استخداـ صيغة النداء بكثافة في ديكانو، يجعمنا نتساءؿ عف سبب اختياره 
ليذه الصيغة بشكؿ خاص، كلكف إذا أمعنا النظر في بعض النماذج التي كرر فييا ىذه الصيغة، نجد 
أنيا كىثيرىٍت في مقاـ اليجاء، كبذلؾ نجد أفَّ جريران استطاع أف يجسد عبر ىذه الصيغة حالتو النفسية، 

. كمشاعره تجاه خصكمو
كما يمكف أف نيٍدًخؿ ضمف التكرار المفظي، تكرار تمؾ الصيغ المغكية التي تكررت في ديكاف 
جرير، كقد أطمؽ عميو عبد القادر القط، التكرار المؤكد، الذم يعتمد عمى استخداـ ألفاظ تدؿ عمى 
معافو متقاربة في إيحائيا العاـ كتشترؾ في إيقاع كاحد، فيي تأتي عمى صيغة مشتركة مف صيغ 

: (6)، يقكؿ جرير(5)المشتقات
 [الطكيؿ]

تٍ  ٍبدى شىٍمسو كما قىيى  فإني لىراضو عى
 

 كراضو بيحٍكـً الٌصيًد ًمٍف آًؿ ىاًشـً 
 

ـٍ   كراضو بني تميـ بف ميرَّةى إنَّيي
 

كـه تىسىامى لمعمى كالمكاًرـً   قيري
 

ـٍ  ٍكـً إنَّيي  كأىٍريى المغيرٌييف في الحي
 

ـً   بيحكره كأىٍخكاؿي البيحكر القماًق
 

ٌي بىٍكًر بف كاًئؿو  ٍكـً الحى  كراضو ًبحي
 

إذا كاف في الذيٍىمىيًف أك في الٌمياًزـً 
 

كرر الشاعر صيغة لغكية ىي، صيغة اسـ الفاعؿ، كتكرار ىذه الصيغة أبمغ مف اإلتياف 
بصيغة الفعؿ، كما أفَّ ىذه الصيغة تحمؿ في ثناياىا عنصر التأكيد عمى انتمائو، كرضاه مف القبائؿ 

لحاحو عمى اتصاؼ ىذه القبائؿ بالصفات الحميدة، التي دفعتو لمرضى بحكميـ،  التي ذكرىا، كا 
                                                 

(1)
.637عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ

(2)
ثبٍ٘خثٕذفؼتثٓعؼذاٌؼِؾشح،ِِٓزؽظأَعب١ٍ٘خ٠ّب١ٔخِٓوٙالْٔغَتا١ٌٙبثٕٛ٘بِٓصٚعٙبِبٌهثٓأػقشثٓل١ظػ١الْ،وبٔذ

٠ٕٚظش،اٌضسوٍٟ،.)(2/7.األففٙبٟٔ،األغبٟٔ)،(ؽطخػٕذاٌؼشة٠نشثْٛاألِضبيثٍئُِٙ)ِٕبصٌُٙثب١ٌّبِخ،ٚوبٔذإٌغجخاٌٝثبٍ٘خ

(.2/7األػالَ،
(3)

ل١ظثٓػبفُثٓعٕبْإٌّمشٞاٌغؼذٞاٌز١ّّٟأؽذأِشاءاٌؼشةٚػمالئُٙٚاٌّٛفٛفثبٌؾغبػخٚاٌؾٍُاؽزٙشٚعبدفٟاٌغب١ٍ٘خ،

(.٠3/127ٕظش،اٌضسوٍٟ،األػالَ،).٘زاع١ذاٌٛثش:ٌّبسآٖلبيػٕٗٚٚفذػٍٝاٌشعٛي
(4)

.2/75اثٓسؽ١ك،اٌؼّذح،
(5)

.278ػجذاٌمبدساٌمو،فٟاٌؾؼشاإلعالِٟٚاألِٛٞ،ؿ
(6)

.630ط،ؿ.عش٠ش،َ
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كبتكرارىا أراد الشاعر أف يطبع عاطفتو تجاه ىذه القبائؿ كيحفرىا في كجداف القارئ أك السامع إلى 
، أحدث ترابطان بيف األبيات، ألف كؿ بيت قٌدـ (راضو )أعمؽ ما يستطيع، كما أف تكراراسـ الفاعؿ، 

، فيي تدؿ (أرضى)صفة جديدة مف الصفات التي تتصؼ بيا ىذه القبائؿ، أما صيغة الفعؿ المضارع، 
. عمى استمرارية كالئو ليذه القبائؿ، باإلضافة إلى ما تحدثو ىذه الصيغ مف إيقاع مكسيقي متميز

، فقد كاف لو حضكر فاعؿ، كمميز في ديكاف جرير، كىذا دليؿ عمى تزاحـ تكرار األفعاؿأما 
األحداث التي مرَّ بيا، فكاف الفعؿ أقدرى عمى التعبير عف ىذه األحداث، كقد استطاع جرير أف يجعؿ 

مف تكرار الفعؿ حدثان فاعبلن سكاء  أكاف ماضيان، أـ حاضران، أـ مستقببلن، ليستكعب جزئيات حياتو 
: (1)كىمكميا، يقكؿ جرير

 [الكامؿ]
 سيركا إلى البىمىًد الميبارىًؾ فىاٍنزلكا

 

ـٍ ًمفى الغيًث الحيا ناًزلىكي ذكا مى خي  كى
 

 سيركا إلى ابف أىركمىةو عاديَّةو 
 

 كاٍبًف الفيركًع يىمدُّلىا ًطيبي اليَّرل
 

رىًت األىياًمفي فىاٍنًزلكا  سيركا فىقىٍد جى
 

 بىابى الرُّلصافًة تىحمىدكا غٌب السُّلرل
 

 ًسٍرنا ًإلىٍيؾى ًمفى المىال عيًديَّة
 

جىى مى الكى  يىٍخًبٍطفى في سيريًح النٍّعاًؿ عى
 

، بما فييا مف عنصر الحركة، كقد جاءت ىذه (سيركا)كىنا كرر الشاعر صيغة فعؿ األمر، 
الصيغة لمعنى ببلغي، ىك النصح كالحث عمى زيارة الرصافة التي باركيا الخميفة، لنزكلو بيا كقد جاء 

ىذا التكرار لغرض ببلغي آخر، ىك التنكيو كاإلشادة بذكر الخميفة، كدعكة الناس، أف ينتجعكا دياره، 
أما في البيت الثالث، فقد كرر الفعؿ بقصد التشكيؽ لزيارة الرصافة، كمدح الخميفة مف خبلؿ 

، ثـ عىقَّب عمى األبيات (الخميفة)، كأراد الحاؿ (الرصافة)استخدامو، لممجاز المرسؿ حيث ذكر المحؿ، 
سرنا بصيغة الفعؿ الماضي لمتأكيد عمى تحقؽ زيارتو لمخميفة، كقد كصؼ رحمتو عبر : بقكلو

. الصحراء، كحاؿ النكؽ التي حممتو، فقد حفيت أخفافيا كدىميت، كىذا الكصؼ فيو داللة عمى سرعتيا
: (2)كمف األفعاؿ التي كررىا جرير، صيغة الفعؿ الماضي، يقكؿ

 [البسيط]
يا نىاًىجي ؽو تىٍيدم مى مى طيري كا عى  سىاري

 

ٍيًر المُّلٌي أىعٍدادً   إلى خىياًرـى خي
 

كا ًمفى األىٍدمى كالٌداـً ميٍنعمة  سىاري
 

ٍكًر أىٍعيادً   قيكدا سكاًلفييا في مى
 

ـٍ   ًسيركا فإفَّ أىميرى الميٍؤًمنيفى لىكي
 

ٍير مجحاًد  غىٍيثه ميًغٍيثه ًبنىٍبتو غى
 

كرر صيغة الفعؿ الماضي، لمتأكيد، عمى اتصاؼ الخميفة بالصفات الحسنة، كقد أكد عمى 
: ىذه الصفات مف خبلؿ استخدامو العبارات ذات الداللة المكحية، فقكلو

، كقد شبو عطاء الخميفة بأمكاج البحر، أما قكلو(خضاـر خضر المٌج أعداد) : ، داللة عمى صفة الكـر
                                                 

(1)
.17عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 

(2)
.171ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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، داللة عمى الفركسية، أما استخدامو لصيغة فعؿ األمر في البيت (قكدان سكالفيا في مكر أعضاد)
األخير، فقد خرج لمعنى ببلغي ىك الحث عمى زيارة الخميفة، كقد شبو عطاءه بالمطر الغزير الذم 

. يغيث الناس
كمف تكرار الصيغ عند جرير، ما عرؼ بالترديد، كىك أف يأتي الشاعر بمفظة متعمقة بمعنى 

: (2) يقكؿ جرير،(1)منوآخر في البيت نفسو أك في قسيـ 
 [المتقارب]

 كشىبٍَّيتى نىٍفسىؾى أىٍشقى يىمكدى 
 

ـٍ تىٍيتدً : فىقالكا لى مىٍمتى كى  يى
 

ٍكؽى الًحمارً  شىبٍَّيتى نىٍفسىؾى حي  كى
 

ًد  بيثى اأٌلكارمَّ كالًمٍركى خى
 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

قىٍد تىرىل  أىتىٍمدىحي يا ابفى القيف سىٍعدان كى
 

ـٍ طىٍيريىا باألىشائـً  ٍعًيفى فيًي  ًلجي
 

قىٍد تىرىل تىٍمدىحي يا ابفى القيف سىٍعدان كى  كى
 

ـً  ٍيرى سىاًل  أىديمىؾى ًمٍنؾى كاًىيان غى
 

نَّؾى يا ابفى القيف لىٍستى ًبنافخو   كاً 
 

ٍيرى قاًئـً  بكيًرؾى ًإال قاعدان غى
 

في البيت األكؿ، استخدـ االستفياـ الذم يفيد اإلنكار، كالنداء الذم يفيد تحقير الفرزدؽ الذم 
يمدح آؿ سعد، الذيف جٌركا الشؤـ عمى شقيقتو جعثف، ثـ يكرر الفكرة نفسيا، لمتأكيد عمى استنكاره 

لمدح الفرزدؽ آًؿ سعد، أما في البيت األخير، فالتكرار لمتأكيد عمى عجز الفرزدؽ، كعدـ قدرتو عمى 
. مكاجية خصكمو

 
 
 

، ككـ الخبرية، يقكؿ جرير في رثاء تكرار صيغة االستفياـكمف تكرار الصيغ عند جرير، 
: (1)الفرزدؽ

 [الطكيؿ]
 فىمىٍف لذكم األىرحاـً بىٍعد ابًف غىالبو 

 

 لجارو كعىافو في السَّالًسًؿ ميكيىؽً 
 

مىٍف ًليىتيـو بىٍعد ابًف غالبو   كى
 

دىٍردىؽً  َـّ ًعياؿو ساًغبيفى كى  كأ
 

مىٍف يىٍحًقفي الدٍّما مىٍف ييٍطًمؽي األىٍسرل كى  كى
 

رٌافى ميحنؽً  ٍدرى حى يىٍشفي صى  يىداه كى
 

                                                 
(1)

1/333اثٓسؽ١ك،اٌؼّذح، 
(2)

.142عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.636ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.445عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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مَّؿى ًيقمىوي  ـٍ ًمٍف دىـو غاؿو تىحى كى  كى
 

مىٍصدىؽً  فاءو كى ميكالن في كى  ككافى حى
 

سيكقىةو  ٌبارو ىيماـو كى ـٍ ًحٍصًف جى كى  كى
 

ـٍ تيٍغمىؽً   إذا ما أتى أىٍبكابىوي لى
 

 تىفىتَّحي أىبكابي الممكًؾ لكجيوً 
 

ًؽ  ِي بغيًر ًحجابو دكنىوي أك تىمىؿُّل
 

فكرر الشاعر صيغة االستفياـ، ككـ الخبرية، إذ تسيـ ىاتاف الصيغتاف في فتح المجاؿ 
الداللي، كشحنو بقكة إيحائية، حيث تستدرج القارئ إلى إكماؿ النص كتدفعو إلى البحث عف إجابات 
لؤلسئمة، فيي تستثير الجدؿ كالقمؽ، مجسدة انفعاالت نفسية متتالية، تشحف الشاعر بطاقة فاعمة في 
ممارسة الحكار، كالجدؿ، كالمساءلة، كقد جاء تكرار ىذه الصيغ عند جرير مقترنان بالحكمة، كالعظة، 
ألنيا في مقاـ الرثاء، كما أفَّ استخداـ أسمكب االستفياـ دليؿ عمى الحالة النفسية التي يعاني منيا 

أما كاهلل إني ألعمـ أني قميؿ البقاء بعده، ): الشاعر، كدليؿ ذلؾ قكؿ جرير، عندما نيعي لو الفرزدؽ
، فتكرار (2)(ككاف نجمنان كاحدان، ككؿ مٌنا مشغكؿ بصاحبو، كقمما مات ضد أك صديؽ إال تبعو صاحبو

. اسـ االستفياـ لو عدة دالالت، كقد ارتبط بعدة أسئمة يختمؼ كؿ منيا عف اآلخر
ففي البيت األكؿ، السؤاؿ عمف يصؿ األرحاـ، كيفؾ األسرل بعد الفرزدؽ، كصمة األرحاـ مف 
األمكر التي دعا إلييا اإلسبلـ، ككذلؾ ضركرة العناية باألسرل، كفي البيت الثاني، مف يساعد األيتاـ 
كاألرامؿ كاألطفاؿ الجائعيف، ثـ ختـ األبيات بتكرار كـ الخبرية، التي تفيد التكثير، كىي بمثابة إجابة 

عف األسئمة التي طرحيا، فكثيران مف الديات حمؿ، ككثيران مف األبكاب فتحت لو، كىي داللة عمى 
مكانتو المميزة عند الممكؾ، فصيغة السؤاؿ عند جرير مؤشر عمى فاعمية شعره، كىي تدخؿ في تككيف 

. إحساسو كالتعبير عف حالتو النفسية
، في بداية كؿ بيت مف أبيات تكرار يمير الجماعةكمف أنماط التكرار في ديكاف جرير، 

القصيدة، كىذا النكع مف التكرار يكشؼ عف فاعمية قادرة عمى منح النص الشعرم بناءن متبلحمان، إذ أف 
كؿ تكرار مف ىذا النكع قادر عمى إبراز التسمسؿ كالتتابع، كأف ىذا التتابع يعيف في إثارة التكقع لدل 

السامع، كىذا التكقع مف شأنو أف يجعؿ السامع أكثر تحفزان لسماع الشاعر، كاالنتباه إليو، كقد يأتي ىذا 
: (1)التكرار بكممة أك كممتيف، أك قد يمتد ليشمؿ شطران مف البيت الشعرم، كمنو في ديكاف جرير

 [الطكيؿ]
ٍيرىميَّ بفى عىامرو  نىٍحفي اعتصبنا الحى  كى

 

مىركافى ًمٍف أىٍنفاًلنا في المىقاًسـً   كى
 

رىٍىطىوي  نىٍحفي تىدارىٍكنا بىحٍيران كى  كى
 

ـً  نىٍعنا السٍَّبييى يىٍكـى األىراًق نىٍحفي مى  كى
 

ٍيمدو  كى دىعنا ىامىةى بفى خي نىٍحفي صى  كى
 

ـً  ٍيثي تستسقيو أيُّـل الجكاًي مى حى  عى
 

بَّةى بىٍعدىما نىٍحفي تىداركنا المىحى  كى
 

ـً  الًد باًت الصَّ ٍرمي الميٍقرى  تىجاىىدى جى
 

ؽو  رٍّ ٍبنا ىىامةى بفى مىحى رى نىٍحفي يى كاًرـً  كى  كىذلؾ نىعصي بالٌسيكًؼ الصَّ
                                                 

(2)
.8/93األففٙبٟٔ،األغبٟٔ، 

(1)
.630-629عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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ار بىٍيبىة فانتيى ٍبنا جى رى نىٍحفي يى  كى
 

ـي راغـً  ي ٍسؼ مىٍحككـو لو اليَّ إلى خى
 

نحف اعتصبنا، نحف )كرر الشاعر الضمير نحف في بدية قصيدتو في قكالب لغكية مختمفة، 
عف أىمية الذات عند الشاعر ( نحف)، فيكشؼ تكرار الضمير (تداركنا، نحف صدعنا، نحف ضربنا

، كىذه البدايات المتساكية تبعيا فعؿ مختمؼ عف اآلخر (نحف)كتفخيميا، فقد بدأ كؿ بيت بالضمير 
إال في البيت الرابع، كالسادس، كبالتالي يعكس كؿ بيت جانبا مف  (اعتصبنا، تداركنا، صدعنا)

إحساس الشاعر بالذات، التي تفتخر بأنيا قادرة عمى ممارسة أعماؿ عظيمة متميزة، فجسد ىذا 
االحساس بمنظكمة األفعاؿ التي تكشؼ عف لحظة الزمف الراىنة مف خبلؿ حرؼ النكف الذم يعد جزء 

،ككأنو بذلؾ يجعؿ السامع، أك القارئ كاقعان تحت سمطاف التنبؤ كالتكقع لما  (نحف)مف الضمير، 
يحدث، ألف الشاعر قد أكرد مف خبلؿ الضمير تصكران جديدان في إطار الجك العاـ الذم يتحدث عنو، 

.   كىك الفخر بالذات
نستخمص مما سبؽ ذكره أفَّ جريران استطاع أف يكلد مف تكراره لكثير مف األلفاظ صكران مختمفة، 

لدرجة أف كثيران مف المعاني المكررة صاغيا في عبارات يسيؿ تكقعيا، فمكضكعاتو جاءت مرتبطة 
لياء الناس بيا، كىي بيذا كانت تمبي حاجة شعبية لمتسمية  بجممة مف الكقائع التي تفنف في صياغتيا كا 

ككسر أكقات الفراغ، كما أفَّ كجكد األسكاؽ كسكؽ المربد، الذم ىك بمثابة مسرح يذىب إليو العامة 
كالخاصة ليمضكا كقتان يعيشكف فيو خارج كاقعيـ، فكانت ىذه الكقائع زادان يكميان يؤمنو الشعراء ليؤالء، 

 األسكاؽ كمف كانكا يرتدكف زٌيا معينا ليذهكالدليؿ عمى أف ىذه االسكاؽ كانت بمثابة مسرح أف الشعراء 
فمبس الفرزدؽ الديباج . ائتياني في لباس آبائكما في الجاىمية): قكؿ الحجاج لجرير كالفرزدؽ: ذلؾ

ما لباس آبائنا إال الحديد، فمبس درعان، : كشاكر جرير دىاة بني يربكع، فقالكا لو. كالخز كقعد في قبة
كتقمد سيفان كأخذ رمحان، كركب فرسان لعٌباد بف الحصيف يقاؿ لو المنحاز كأقبؿ في أربعيف فارسان مف 

.  (2)(يربكع
كالنقائض كانت تمبي حاجة المجتمع األمكم لمتسمية، باإلضافة إلى أف العامؿ العقمي ىك الذم 

لقف شعراء العصر األمكم كخاصة جرير كالفرزدؽ المقدرة عمى الحكار كالجدؿ، كمكَّفَّ في شعرىما 
،  فالنقائض ىجاء مقيد (1)فكرة التعميؿ، كالتسبيب، ككضع المقدمات، كتمكيف اليجاء بألكاف عقمية حديثة

يمتـز فيو الشاعر قالبان شعريان مرسكمان لو شركطو كقكاعده الفنية، كيطالب الشاعر فيو بتقصي معاني 
إجادة الصنعة خصمو، كنقضيا كاًحدان إثر األخر فضبلن عما يستكجبو التزاـ ىذا القالب الفني مف 

طالة ري كيؿَّ طاقاتو كيكلد مف المفظة الكاحدة معاني متعددة يكررىا كا   القصيدة، لذلؾ كاف الشاعر ييسىخَّ
ضحاؾ الناس، كاالنتياء إلى اإلحساس بالتفكؽ، فجرير يعتبر  فحاـ الخصـ، كا  في سبيؿ اإلجادة، كا 

الرائد األكؿ في اليجاء الساخر، ذلؾ األسمكب الذم يشفي الفناف مما بو مف غيظ مكبكت، ينفث بسٍـّ 
                                                 

(2)
.8/81األففٙبٟٔ،األغبٟٔ، 

(1)
.186ؽٛلٟم١ف،اٌزطٛسٚاٌزغذ٠ذفٟاٌؾؼشاألِٛٞ،ؿ 
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قاتؿ يسرل في جسـ الفريسة مف غير ضجة كال ضكضاء، كلعؿ جرير قد فطف إلى مقدرتو عمى 
،  كقد أشار عدد مف النقاد إلى قدرة جرير عمى السخرية (2)(إذا ىجكت فأضحؾ): السخرية فكاف يقكؿ

، تكرار كثير مف (3)الضاحكة التي استطاع مف خبلليا الكقكؼ كالصمكد أما بنياف الفرزدؽ المتراصؼ
األلفاظ كالمعاني ال ييعىٌد ًعيبان في النقائض، فيي قائمة عمى معاني مكررة يسيؿ تكقعيا، ككثيران ما تكقع 

كؿ مف جرير كالفرزدؽ، إجابة خصمو، أك ما سيقكلو في حادثة معينة، كفيًسرى ىذا التكافؽ بأف 
ىؿ رأيت ابف : عندما أقبؿ راكب مف اليمامة، فمرَّ بالفرزدؽ، فقاؿ لو: شيطانيما كاحد، كمثاؿ ذلؾ

فأٌم شيء أحدث بعدم؟ فأنشده عدد مف األبيات ككاف ينشد صدر البيت : قاؿ. نعـ: المراغة؟ فقاؿ
: كالفرزدؽ يكمؿ عجزه، كمنو

. إفَّ الغراب بما كرىت لمكلع
: فقاؿ الفرزدؽ

 [الكامؿ]
 (4)بنكل األحبة دائـ التشحاج

ال، كلكف ىكذا ينبغي أف يقاؿ، أك ما عممت : أفسمعتيا مف غيرم؟ قاؿ: ىكذا كاهلل، فقاؿ: فقاؿ الرجؿ
، ككثيران ما تكقع الفرزدؽ سمفان ما ىجاه بو جرير، كمثاؿ ذلؾ عندما كقؼ الفرزدؽ  (5)شيطاننا كاحدأف 

: بالمربد، كجرير ييجك الراعي النميرم فمما بمغ قكلو
بيا بىرىص بجانب اسكتييا 

: كضع الفرزدؽ يده عمى فيو، كغطى عنفقتو، فقاؿ جرير
 الفرزدؽ حيف شابا (6)كعنفقة

.  (1)كاهلل لقد عممت حيف بدأ بالبيت أنو ال يقكؿ غير ىذا! الميـ أخزه: فانصرؼ الفرزدؽ، كىك يقكؿ
كقد تكرر ىذا التكقع كثيران، كىذه المكاقؼ ليا داللة، كليس الشيطاف الكاحد ىنا، إال سٌر 

الصنعة، فالشعر اليجائي عندىـ صار، ككأنو عبارات معركفة لكثرة ما تكررت، كىي تتضمف معاني، 
يَّر لخدمة أفكار محددة في إطار مفاىيـ معركفة مع فارؽ بسيط في مستكل  كألفاظ، كحكادث مكررة تيجى

الصياغة، كقد يتفكؽ الشاعر فيجيد الصياغة ك يكسبيا طابعو الخاص، كالقكؿ المشيكر أفَّ جريران 
يغرؼي مف بحر، خير دليؿ عمى تمؾ الثركة المغكية التي استطاع تكليدىا مف ألفاظ محددة كخاصة في 

. ىجاء الفرزدؽ
 

                                                 
(2)

.3/398اثٓػجذسثٗ،اٌؼمذاٌفش٠ذ، 
(3)

.٠ٚ،353ٕظش،ػجذاٌمبدساٌمو،اٌؾؼشاإلعالِٟٚاألِٛٞ،ؿ٠320ٕظش،ٔؼّبِْؾّذهٗ،عش٠شؽ١برٗٚؽؼشٖ،ؿ 
(4)

ٚغٍعفٛرٗ  َّٓب .ؽؾظاٌغشاةاراأع
(5)

.٠ٚ،468ٕظش،اثٓلز١جخ،اٌؾؼشٚاٌؾؼشاء،ؿ37-٠8/36ٕظش،األففٙبٟٔ،األغبٟٔ، 
(6)

.ؽؼ١شادرىْٛث١ٓاٌؾفخاٌغفٍٝٚاٌزلٓ:اٌؼٕفمخ 
(1)

 .39-8/38األففٙبٟٔ،األغبٟٔ،
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: تكرار المعاني: يانيان 
 

مف أنكاع التكرار في ديكاف جرير، تكرار المعاني، كقد كاف ابف رشيؽ القيركاني أكؿ مف أشار 
، كالمقصكد بالمعاني األفكار كالحقائؽ، كالمكضكعات التي اشتمؿ عمييا (2)إلى ىذا النكع مف التكرار

شعر جرير، كمف المعاني التي كررىا، كألحَّ عمييا في ىجاء الفرزدؽ، معاني تتعمؽ بحادثة مقتؿ 
الخ، كسبب ... الزبير، كجعثف، كالقيكف، كما كرر في ىجاء األخطؿ معاني تتعمؽ بالديف المسيحي

أفَّ المناقضة كانت طكيمة العيد، كثيرة )تكرار المعاني عند شعراء النقائض عامة، كجرير خاصة 
العدد، كبالتالي فيي تستنفد المعاني بسرعة كتستغرقيا بحيث يفرغ الشعراء ما في جعبتيـ في عدد قميؿ 

، لذلؾ عمدكا إلى التكرار بأنكاعو سكاءن في المفظ، أكالمعنى،أك الصكرة، كمف المعاني التي (3) (منيا
: (5)، يقكؿ(4)بخذالف الزبيركررىا جرير، تعيير قـك الفرزدؽ 

 [الكامؿ]
ٍبميوي  بىٍيرى بنا تىمىٌبسي حى             ليسى الكفيُّل لجاره كالغاًدًر     ليت الزُّل

ـٍ  بىٍيري كىأىنَّيي  كباتكا كقد قيًتؿى الزُّل
 

ريعىٍف نىجيؿو قيراًقرً  ًِ كاًد كره صى خي
(6) 

 

 

: (7)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

كىاًرٌم جاركـٍ  قىٍد كافى في يىكـً الحى  كى
 

ٌمٍت ًمٍف نىياىا المىساًمعي   أحاديثي صى
 

: (1)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

كهى ميجاًشعو   ييقىبٍّح ًجبريؿه كيجي
 

تىٍنعى الحكاًرٌم الٌنجكـي الطكاًلعي   كى
 

: (2)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ـٍ  ٍبميكي فَّ الحكارٌم الذم غرَّ حى  كا 
 

ؼي     ِى      لىوي البىٍدري كابو كاٍلككاًكبي كيسَّ

ٍت  لىٍك في بىني سىٍعدو نىزىٍلتى لما عىصى  كى
 

كىارٌم نيزَّؼي  ٍكًؼ الحى دي في جى ًِ  عىكىاًف
 

: (3)كيقكؿ
                                                 

(2)
 .٠2/78ٕظش،اثٓسؽ١ك،اٌؼّذح،
(3)

.421أؽّذاٌؾب٠ت،ربس٠خإٌمبئلفٟاٌؾؼشاٌؼشثٟ،ؿ
(4)

ٖ،ػم١تِٛد٠ض٠ذثِٓؼب٠ٚخ،وبٔذٌِٗغاأل١٠ِٛٓٚلبئغ٘بئٍخ،64ػجذهللاثٓاٌضث١شثٓاٌؼٛاَاٌمشؽٟ،فبسطلش٠ؼث٠ٛغثبٌخالفخعٕخ

(.٠4/218ٕظش،االػالَ،).ؽزٝع١شٚاا١ٌٗاٌؾغبطفٟأا٠بَػجذاٌٍّهثِٓشٚاْ،لزًفِٟىخثؼذأْخزٌٗػبِخأفؾبثٗ
(5)

.335عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،
(6)

.ث١ٓٚاعوٚاٌىٛفخِٛمغ:لشالش–اإلثًاٌؾّشاٌٝاٌغجشحسل١مبداٌغٍٛدهٛاياألٚثبس:اٌخٛس
(7)

.407ط،.عش٠ش،َ
(1)

.408عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ
(2)

 .412ْ،ؿ.عش٠ش،َ
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 [الطكيؿ]
ـٍ  بىٍير كأىنَّكي ـٍ يىٍكـى الزُّل ِي  تىراغىٍيتي

 

 ًيباعي مىغىاراتو يبادرف أىٍجعيرا
 

: (4)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ـٍ  بىٍير كأىنَّكي ٍيتيـي يىٍكـى الزُّل  تراغى
 

عيكريىا  ًيباعه أيًصٌمٍت في مغارو جي
 

 لىعىٍمريؾى ما تيٍنسى فىتاةي مجاًشعو 
 

 كال ًذمَّةه غىرَّ الزبىٍيرى غيركريىا
 

بىٍيرى لقيتوي  لىٍك نىٍحفي عاقىٍدنا الزُّل  كى
 

كيكريىا  مىكافى أنكؽو ما تىنىاؿي كي
 

: (5)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ٍبؿى الٌزبىٍير ًحبالينا ًمقىٍت حى لىٍك عى  كى
 

مىا  لىكافى كىناجو في عىطىالىةى أىٍعصى
 

: (6)كيقكؿ
 [الكامؿ]

رىٍحمىوي  بىٍيرى كى ًمؽى الزَّ ـٍ عى ٍيريكي  لىٍك غى
 

كارى ًإلى بىني العىٌكاىـً  أٌدل الجى
 

 : (7)كيقكؿ
 [الكافر]

ٍفٍيتيـٍ  مىا كى  غىدىٍرتيـٍ بالٌزبيًر كى
 

 ًفدا دىينا يبت لو خكار
 

 فما رييٍت ًبذمَّتكيـ قريش 
 

ما بىٍعدى الٌزبير بو اغترار  كى
 

 : (1)كيقكؿ
 [المتقارب]

بىٍيرى   فىبيٍعدان ًلقىٍكـ أىجاركا الزُّل
 

بىٍيري فىال ييٍبعىدي   كىأىما الزَّ
 

 : (2)كيقكؿ
 [الكافر]

فىٍيتيـٍ  مىا كى  غىدىٍرتيـٍ بالٌزبيري كى
 

فاءى األىزد إذ منعىكا ًزيادا  كى
 

ؽى الزَّبيري بىني عميٍّ  لىٍك طىرى  كى
 

 لقالكا قىٍد أًمٍنت فال تكادا
 

                                                                                                                                                    
(3)

 .266ْ،ؿ.عش٠ش،َ
(4)

.295ْ،ؿ.عش٠ش،َ
(5)

.617ْ،ؿ.عش٠ش،َ
(6)

.625ْ،ؿ.عش٠ش،َ
(7)

.220ْ،ؿ.عش٠ش،َ
(1)

.144عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.156ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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مف خبلؿ األبيات السابقة، نبلحظ أف جريران كرر تعيير قكـ الفرزدؽ بخذالف الزبير، كالمعنى 
الذم كرره، ىك معنى الحفاظ عمى الجيراف، كالدفاع عنيـ، فيـ غدركا بجارىـ، كينعتيـ بجيراف الزبير 
لمتعريض ،كالتيكـ عمييـ، فيـ غدركا بجارىـ، ثـ يقابؿ ذلؾ بالفخر بقكمو كبأنيـ ما كانكا خذلكا الزبير 

لك استجار بيـ، كلقاـ حٌيا لـ تنح عميو النائحات، كجرير يدكر حكؿ الكجكه المتاينة لمعاني الغدر، 
كما )، أك عدـ كفاء، (كخنتمكه)أك، خيانة  (غدرتـ بالزبير)فحينان يسمي ذلؾ تغريران، كحينان آخر غدران ،

، كربما عمد إلى لفظة (غدرتـ بالزبير، كما كفيتـ)، كقد جمع بيف معنييف الغدر كالخيانة، (كفيتـ
، (3)(لمخزير)أكميـ ، كما كرر الحديث عف (تراغيتـ يـك الزبير)التراغي التي تعطي المعنى نفسو، 

، كقد ربط ىذا المعنى بحادثة الزبير كقعكدىـ عف نجدتو،  حيث اتخذه إشارة إلى بعدىـ عف المكاـر
: (4)يقكؿ

 [الكامؿ]
حكا فىكاًرسى مالؾو  ميجاًشعو فىيى  كى

 

يَّعى األىٍدباًر  يري كيي زى با الخى فىرى
 

 : (5)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

مىٍيًف ميجاًشعان  زيري الًمٍرجى يىٍكفي خى  كى
 

إذىا ما السَّرايا حىسَّ رٍكيان ميغيريىا 
 

 : (6)كيقكؿ
 [الكامؿ]

زيري فىقيؿى أىٍيفى ميجاًشعه؟ ًيعى الخى  كي
 

راؼه ًىٍبمىعي  حاًفمىوي جي ا جى  فىشىحى
 

 
: (1)كيقكؿ

 [الكامؿ]
 ًبٍئسى الفىكاًرسي يا نىكاري ميجاًشعه 

 

ٍفدىعيكا كره إذا أىكمكا خزيران يى  خي
 

ـٍ  زير بيطيكنىيي  يىٍغدكفى قىٍد نىفىخى الخى
 

ٍيؼي بىني ًعقاًؿ ييخفىعي  رىٍغدان أىٍك يى
 

 : (2)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ـي  ٍزيري ًقرىاكي زايىا، كاٍلخى  فىأيٍبتيـٍ خى
 

ما  ٍميى يى باتى الٌصدل يىٍدعيك ًعقاالن كى كى
 

 : (3)كيقكؿ
                                                 

(3)
(٠ٕظش،ِبدحخضس).هؼبَثٍؾُِٓثالٌخإٌخبٌخ:اٌخض٠ش 

(4)
.226ط،ؿ.عش٠ش،َ 

(5)
.293ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(6)
.375ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(1)
.380عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 

(2)
.618ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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 [الطكيؿ] 
زٍيًر ميجاًشعه  أىتاًركىةه أىٍكؿى الخى

 

قىٍد خيسَّ إاٌل في الخزير قىسيمييىا  كى
 

 : (4)كيقكؿ
 [الكامؿ]

قىٍد أىكىل ًزيًر كى  جيكؼه ميجاًرؼه لمخى
 

بىٍيًر ًإلى بىني الذَّياؿً  مىبي الزُّل  سى
 

، كقد كرر معاني تعبر عف مينة القيانةكمف المعاني التي كررىا جرير في ىجاء الفرزدؽ، 
ىذه المعاني، كطاؼ بيا كٌؿ مطاؼ، مترقبان خصمو في كؿ مكقؼ يمتقطو ليخزم بو الفرزدؽ كقكمو، 

: (5)فقد استغؿَّ حادثة نبك السيؼ مف يد الفرزدؽ، كأرجع سبب نبكه إلى عممو في القيانة، يقكؿ
 [الكامؿ]

رَّبى سىٍيفىوي  ٍزدىؽي يىٍكـى جى  كىىىفى الفىرى
 

ـه كآـو أىٍربىعي  مى  قىٍيفه ًبًو حي
 

ٍيتى قىٍكمىؾ في مىقاـو قيمتوي   أىٍخزى
 

دتى سىٍيؼى ميجاشعو ال يىٍقطىعي  جى كى  كى
 

 : (6)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ـي بكٌفوً   لحى اهللي مف ينبك الحسا
 

 كمىٍف يىًميي الماخكرى في الًحٍجًؿ يىٍرسيؼي 
 

 تىرفقت بالًكيريًف، قىٍيفه ميجاشعو 
 

 كىأىٍنتى بيٌز المىٍشرىفٌية أىٍعنىؼي 
 

تيٍنًكري ىىزَّ المىٍشرىًفٌي يىمينىوي   كى
 

يىٍعًرؼي كىٍفٌيًو اإلناءي الميكىتَّؼي   كى
 

لىٍك كيٍنتى ًمٌنا يا ابف ًشٍعرىة ما نبا  كى
 

 ًبكىفَّيؾى مىٍصقكؿي الحديدًة ميٍرىىؼي 
 

 نيًعضُّل الميمكؾى الدارعيفى سيييكفنا
 

 كدىفُّلؾى ًمٍف نىٌفاخًة الكيًر أىٍجنىؼي 
 

فقد أرجع جرير سبب نبك السيؼ مف يد الفرزدؽ إلى ككنو قيف يصنع السيكؼ كال يحسف 
استعماليا، فضارب السيؼ حٌر، أما الفرزدؽ فيك قيف ابف األربع إماء، كقد نفذ مف خبلؿ تكرار ىذه 
المعاني، إلى المقابمة بيف صنع الفرزدؽ، كنبك السيؼ مف يده، مما ألحؽ العار ببني مجاشع، كما 

صابتيـ لميدؼ، كقكة قكـ الفرزدؽ، كذلؾ مف خبلؿ إرجاعو سبب نبك السيؼ ،إلى  قابؿ بيف قكة قكمو كا 
أف الفرزدؽ اعتادى ارتياد بيكت الرذيمة، إضافة إلى ترفقو بالكير، كنتيجة ىذه األعماؿ ال يحسف رككب 

الخيؿ كال استعماؿ السيكؼ المشرفية،ك يحسف حمؿ األمتعة،كال يحسف حمؿ السبلح، كلك كاف مف 
قبيمة يربكع، لما نبا السيؼ مف يده، فقـك جرير يحممكف السيكؼ، كيعصكف بيا الممكؾ، بينما قـك 

:  (1)الفرزدؽ يعممكف في نفخ الكير حتى انحنت أجنابيـ منو، كيقكؿ
                                                                                                                                                    

(3)
.621ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(4)
.٠ٚ،405،407،472،581ٕظش،519ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(5)
.374ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(6)
.411ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(1)
.639عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ
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 [الطكيؿ]
 أىكىٌمٍفتى قىٍيسان أىٍف نبا سىيؼي غالبو 

 

 كشىاعىٍت لىوي أيٍحدكيىةه في المىكاًسـً 
 

  سىيًؼ ميجاشعو (2)ًبسىٍيًؼ أىبي رىغكىاف
 

ـٍ تىٍيًرٍب بسيًؼ ابًف ظالـ لى ٍبتى كى رى يى
(3) 

 

ٍبتى ًبو عيٍرقكبى نابو  رى كٍأرً يى  بصى
 

 كال تىٍيًربكفى البىيضى تىٍحتى الغىماًغـً 
 

 عىنيؼه ًبيىٌز السيًؼ قىٍيفي ميجاًشعو 
 

 رىفيؽه بأٍخرىاًت الفؤكًس الكراًزـً 
 

مما سبؽ نبلحظ أفَّ ىجاء جرير لمفرزدؽ كثيؽ الصمة بحادثة نبك السيؼ مف يده، كبالبكاعث 
الساخرة الخبيثة التي عزاىا الشاعر إلييا، كأكؿ ىذه البكاعث أنو اعتاد الترفؽ بالكير دكفى السيؼ، 

ككجدت )، أما الباعث الثاني، فيك ككنو مف بني مجاشع الذيف ال تقطع سيكفيـ، (ترفقت بالكيريف)
، فيـ يتظاىركف بمظاىر الرجكلة، كىـ يضمركف الجبف، أما بالنسبة لمفرزدؽ (سيؼ مجاشع ال يقطع

ذاتو، فقد دأىبى ارتياد بيكت الرذيمة، كىك لـ يتمرس بالفركسية، كالقتاؿ، بؿ إفَّ الجبف متأصؿ فيو، 
مب أبائو العبيد بعد أف سافحكا جداتو  ، كىكذا يكرر جرير (بسيؼ أبي رغكاف ضربت)تحدَّر إليو مف صي

تمؾ المعاني كيعمميا بما يكسؼ خصمو، كينفي عنو أخبلؽ الفركسية كالبطكلة، فيـ قياف تنبك السيكؼ 
. مف أيدييـ لغبلظتيا

 كأنيـ مدح الخمفاء بنسبتيـ إلى قريشتكرار كمف المعاني التي كررىا جرير في مقاـ المدح، 
 في كصؼ أصميـ كحسبيـ الرفيع، كىي معافو محددة كررىا في مدح كيستطردمف مركاف خاصة، 

.  جميع خمفاء بني أمية دكفى أف يكظؼ المغة الفنية الببلغية
 

: (1)يقكؿ
 [الطكيؿ]

ـٍ تىًجدٍ   تىفىٌرٍعتى بىٍيتى األىٍصبىغىٍيًف فىًم
 

ٍمرا  ًبناءن يىفكؽي األىٍصبىغىيًف كال عى
 

ـٍ تىًجدٍ  ٍيش فىمى يٍَّي قيرى  لىؾى الفىٍرعي ًمٍف حى
 

 إذا عيٌدًت المىٍسعاةي نىٍجمان كالبىٍدرا
 

ـٍ مىٍركافي ًمٍف بىٍيًت ًرٍفعىةو  يَّرىي  تىخى
 

ـٍ ًصٍيرا  ـٍ كفؤان، ككافى لىيي كافى لىيي كى
 

: (2)كيقكؿ في مدح الكليد
 

 
 [الطكيؿ]

ٍيًف كتنتمي  كىأىٍنتى ابف عىٍيًص األىٍبطىحى
 

ـٍ تىنىٍموي الزَّعاًنؼي  ميـو لى  لىفىٍرعو صى
 

 : (3)كيقكؿ
                                                 

(2)
.و١ٕخِغبؽغثٓداسَعذاٌفشصدق،ٌمتثٗألٔٗوبْخط١جبًاع١ٍطبًاٌٗث١بٌْٚغب٠ْشغٛثٗاراخطتوّب٠شغٛاٌجؼ١ش:أثٛسغٛاْ

(3)
اٌؾبسسثٓظبٌُاٌّشٞوبِْٓفزبناٌؼشة،لزًثخبٌذثٓعؼفشثٓوالةٚ٘ٛاررانٔبصيػٍٝإٌؼّبْثِٕٓزسثِٓبء:اثٓظبٌُ

(.٠ٚ،2/157ٕظش،اٌضسوٍٟ،األػالَ،٠1/401ٕظش،اثٓعالَاٌغّؾٟ،هجمبدفؾٛياٌؾؼشاء،)اٌغّبء،
(1)

.244عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.421ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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 [الكامؿ]
نَّعىتٍ  ٍيثي تىمى ؿَّ حى حى  تىرىؾى الٌنجاةى كى

 

ٍيرو يىٍنتىمي ًلكيؿٍّ خى وي كى  أىٍعياصي
 

ميفةو   عىرىؼى الىبريَّةي أٌف كيؿَّ خى
 

ٍيًصؾى كالفنيًؽ الميٍقرـً   ًمٍف فىٍرًع عى
 

 : (4)في عبد العزيز بف الكليد: كيقكؿ
 [الكامؿ]

ٍبدى العىزيًز ىك األغرُّل نىما بو  عى
 

 عىٍيص تىفىرَّعى ميٍعظىـ البىٍطحاء
 

 : (5)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 أىلىٍستى ابف األئمة ًمٍف قيريش
 

بىيا بمكرمة ذراعا  كأىٍرحى
 

 : (6)كيقكؿ في عمر بف عبد العزيز
 [البسيط]

ٍيشه كأىٍنصاًر النَّبي لىوي   تىٍدعك قيرى
 

ما ظىمىمكا ٍفصو كى  ًإٍف ييمىتَّعكا بأىبي حى
 

ـٍ  ـٍ تىٍمؽى ًجٌدان كىأىٍجداًد يىعيٌدىي  لى
 

ـي   مىٍركافي ذك الٌنكًر كالفاركًؽ كالحكى
 

 أىٍشبٍيتى ًمٍف عيمىرى الفاركًؽ ًسيرىتىوي 
 

ـي  ، كٍأ تىمٍَّت ًبًو األيمى  سفَّ الفرائضى
 

 كالتؼَّ عىٍيصيؾى في األعياًص فكؽ ريبىن 
 

تىٍجرم ليفَّ سىكىاقي األىبطًح العيظيـً 
 

 
: (1)كيقكؿ

 [البسيط]
ٍنبىتيوي  في األىٍعياًص مى ٍربو كى  في آًؿ حى

 

ٌريكؾى ًبناءن عىالي السُّلكًر  ـٍ كى ىي
 

 : (2)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 كىأىٍنتى اٍبفي أىٍعياصو تىمىكَّفى في الذُّلرا
 

 كىأىٍنتى ابف سىيًؿ الرٌاًسياًت الفكارعً 
 

مىٍكتى ًمفى األىٍعياًص في ميتىمنٍّع  عى
 

مقايسة طالىٍت ًمداد الميذاًرًع 
 

                                                                                                                                                    
(3)

.548ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.24ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.400ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

.572ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.277عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.395ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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 المستكحاة مف الديف اإلسبلمي، كقد كرر فكرة كاحدة مدح الخمفاء بالمعاني الدينيةكما كرر 
في مدائحو، كىي أفَّ الخميفة ىك الميدم المنتظر، الذم كثيران ما كصؼ بو الشيعة أئمتيـ، يقكؿ جرير 

: (3)في مدح عبد الممؾ بف مركاف
 [الكامؿ]

قىؾى الًخالفىةى كالييدىل  اهللي طىكَّ
 

كاهللي لىٍيسى ًلمىا قىيى تىبٍدٍيؿي 
 

: (4)كيقكؿ في الكليد بف عبد الممؾ
  [الكامؿ]

ـي الميٍصطىفى ليدى ىيكى اإًلما  ًإفَّ الكى
 

ـى  ٍغنى  بالٌنٍصًر ىيزَّ ًلكىاؤهي كىاٍلمى
 

ميفةن   ذك العىٍرًش قىدَّرى أىٍف تىككفى خى
 

ميٌمٍكتى فاٍعؿي عمى المناًبًر كاٍسمىـً 
 

 : (5)كيقكؿ
 [الكافر]

ًمٍمتيـٍ   سيمىٍيمافي الميبارؾي قىٍد عى
 

حى السَّبيؿي  يى  ىيكى المىٍيدمَّ قىٍد كى
 

ٍرتى ًمفى المىظاًلـً كؿَّ نفسو   أىجى
 

ًيدى الٌرسيكؿي   كأىدٍَّيتى الذم عى
 

ٍيدو  فىتى لىؾى بىٍيعةه بيباًت عى  صى
 

ٍزفي العىدًؿ أىٍصبىحى ال يىميؿي   فىكى
 

 : (6)كيقكؿ في عمر بف عبد العزيز
 [البسيط]

ٍيًدٌم سىيرىتيوي   أىٍنتى الميبىارىؾي كالمى
 

رً  تىقيكـي الٌميؿى بالسُّلكى  تىٍعصي اليىكىل كى
 

 نىاؿى الًخالفىةى إٍذ كانٍت لىوي قىدىران 
 

بَّوي مكسى عمى قىدىًر  كما أىتى رى
 

 : (1)كيقكؿ في ىشاـ
 [الكافر]

 إىلى المىٍيدٌم نىٍفزىعي ًإٍف فىزًٍعنا
 

نىٍستىٍسقي بغٌرًتًو الغىمامىان  كى
 

ـٍ قيكاهي  ٍبؿي اهلًل تىٍعًصمىكي حى  كى
 

ًتًو اٍنفصامان   فال تىٍخشىى ًلعيٍركى
 

يفى كيٌنا ميفًة حى  رىًيينا بالخى
 

كىافى لىنا ًإمىامىان   لىوي تىبىعان كى
 

ٍكـو  ـٍ ًبحي  تىباشىرىًت الًبالدي لىكي
 

ـى لىنا الفراًئضى كاٍستىقامان   أىقىا
 

كالسبب الذم دفع جريران إلى مدح الخمفاء بالمعاني الدينية أنو شاعر الببلط، كألف األمكييف 
كانكا حريصيف أف يمدحيـ الشعراء بالفضائؿ الدينية التي كانت تقكـ عمييا المذاىب السياسية األخرل، 

                                                 
(3)

.525ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.548ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.476ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

.300-299ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.566عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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كالياشمييف كالخكارج، كلتأكيد حقيـ الديني في الخبلفة، ككأفَّ اهلل اختارىـ كخصيـ بيا دكفى الناس 
جميعان، لذلؾ كظَّؼى جرير مقدرتو الفنية لخدمة الخمفاء، رغـ أنو كاف يجمؿ بو أال يتكرط في كصؼ 

كؿ خميفة بالتديف ليككف صادقان في مدحو، فالتاريخ يشيد بأف يزيد بف عبد الممؾ لـ يكف متدينان، ككاف 
منشغبلن عف الممؾ بقينتو حبابة، كسبلمة، غير أف ىناؾ مف يستحؽ ىذا المدح، مثؿ عمر بف عبد 

. العزيز الذم اشتير بالكرع كالتقكل كالعدؿ
، كطمب الحاجة مف الخمفاء، كذلؾ ألنو تكرار معاني الشككلكمف تكرار المعاني عند جرير، 

كاف فقيران معدمان، فالمعاني التي كررىا تعبر عف فكرة كاحدة، ىي الشككل الحزينة مف الفقر، كطمب 
: (2)العطاء إلنقاذ أطفالو مف براثف مكت محقؽ نتيجة الجكع كسكء الحاؿ، يقكؿ جرير

 [الكامؿ]
 أىٍشكك ًإلىٍيؾى فاٍشًكني ذيٌرٌيةن 

 

ـٍ ال تىٍشبىعي   ال يىٍشبعىكفى كىأيمُّليي
 

ـٍ  مىَّ فما يىمكتي كىبيريىي  كىييركا عى
 

عي  غيري الميٍريى ساًب كال الصَّ  حتى الحى
 

ذا نىظىٍرتي يريبيني مف أٌميـٍ   كا 
 

دٌّ أىٍسفىعي  ةه كخى جى ٍيفي مييىجَّ  عى
 

ذا تىقىسَّمىًت الًعياؿي غىبيكقىيىا  كا 
 

 كىييرى األنيفي كفاضى منيا المىٍدمىعي 
 

ةه  ميَّ خىصاصى مىٍت عى  ًرٍشني فىقىٍد دىخى
 

ٍيرو تىجمىعي  مىٍعتى ككيؿُّل خى مٌما جى
 

فقد استطاع جرير أف يعبر عف حالة كانت تبلزمو في كثير مف األحياف، فقد كاف يئف كيتألـ 
في نغمات مؤثرة بسبب الفقر، شأنو شأف مف يعيؿي كثيران مف األبناء، فتضيؽ الدنيا في كجيو، فبل 

يستطيع منيا فكاكان، فيضطر إلى الشعر يسكبو عبرات حزينة مكحية، لعميا تجدم نفعان كتخفؼ مف 
ضيؽ حالو، فيك يشكك عائمة جائعة، أكالدان، كأمَّان، حيث رسـ صكرة زكجتو ظاىرة عمييا عبلمات 

الفقر، فعيكنيا غائرة، ككجييا أسكد ىزيؿ، ثـ رسـ صكرة ألبنائو كقت العىشاء، حيث يكثر بكاؤىـ لقمة 
ما يحصمكف عميو مف الطَّعاـ، فقد بدأ األبيات بالتعريض، كالتمميح، فمـ يطمب العطاء مباشرة، ثـ 

، أم ساعدني بتقديـ الخير كالعطاء مما جمعت، كلمتأكيد "رشني"ختميا بالطمب في معناه الصريح 
: عمى حالتو البائسة، استخدـ الجممة المعترضة في قكلو

دخمت عميَّ خصائصةه 
كما استخدـ االستعارة، حيث شبو الفاقة كالفقر بضيؼو حؿَّ عنده كلـ يفارقو، كقد كرر ىذه 

: (1)المعاني في مكاطف أخرل، يقكؿ
 [الطكيؿ]

ـٍ   تىرىٍكتي ًعيالي ال فىكاًكوى ًعٍندىىي
 

بيبي  زى  كىًعٍندى ابًف سىٍعدو سيكَّره كى
 

ـي الرٌاجفاتي ًمفى الًبمى  تحٌنى الًعظا
 

 كليسى ًلداًء الرُّلكبتيًف طىبيبي 
 

                                                 
(2)

.385ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.59عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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نىٍينىني  كىأىفَّ الٌنساءى اآلمراًت حى
 

 عريشان فىمىٍشيي في الٌرجاًؿ دىبيبي 
 

 منىٍعتى عىطائي يا ابفى سىٍعدو كا ىنَّما
 

 سىبىٍقتى إلى المىٍكًت كىٍىكى قىريبي 
 

 فىًإٍف تيرًجعكا ًرٍزقي إليَّ فًإنَّوي 
 

تىاعي لياؿو كالحياةي كىذيكبي   مى
 

في ىذه األبيات بدأ بالمكازنة بيف حاؿ الشاعر كأكالده، كبيف حاؿ ابف سعد كأكالده، فأكالد 
الشاعر يعيشكف في فقر مدقع، فبل يجدكف حتى الفكاكو ليقتاتكا بيا، أما ابف سعد فأكالده ينعمكف 

بالخير كالثراء، كالتمذذ بأطيب أصناؼ الطعاـ، أما في البيت الثاني فيكاصؿ الشككل ككصؼ حالو فقد 
أصبح ضعيفان ىزيبلن، عظامو ترتجؼ النحنائيا، كقد أصيبت ركبتاه بالجفاؼ كالتيبس، ثـ رسـ صكرة 
كاقعية لكثرة طمبات زكجتو التي عجز عنيا فأصبح ضعيفان كالعريش الميدـ، بعد كؿ ىذه المقدمات 

يعمف حاجتو مستخدمان أسمكب العتاب كاالسترحاـ، مضمنان ذلؾ بعض المعاني الدينية لعمو يؤثر في مف 
: حرمو العطاء فيرجعو، يقكؿ

 [الطكيؿ]
ٍزقي إليَّ فإنوي   فإمىا تيٍرًجعكا رى

 

بي  ياةي كىذكي مىتاعي لياؿو كالحى
 

ٍََٗب اْىذََٞبُح اىدَُّّْٞب ِإَّلَّ ٍََزبُع ) :فقد تأىثَّرى في ىذا البيت بقكلو تعالى

. [185آ  عوساى،]،(اْىُ ُسٗزِ 

: (2)كيقكؿ
 [الكافر]

 أال نىٍشكك إلٍيؾى زىمافى مىٍحؿو 
 

ميدً  شيٍربى المىاًء في زىمىًف الجى  كى
 

ـٍ سغابه  ٍعًتبىةى الًعياًؿ كىىي مى  كى
 

ًة الٌرفكدً  اًلحى مى دىٌر الميجى  عى
 

 زمانان يىٍتريؾي الفتيات سيكدان 
 

ٍيرى سيكًد  قىٍد كافى المحاًجري غى كى
 

فيك يكرر معاني الشككل مف الزماف، فيك ال يممؾ طعامان كال شرابان لعيالو، ككذلؾ قكمو 
يعانكف الفقر كالجكع، مما غٌير كجكه نساء قبيمتو إلى السكاد كاإلماء، بعد أف كيفَّ مترفات ناعمات 

. ناضرات الكجكه
: (1) كيقكؿ

 [البسيط]
 مىاذا تىرىل في ًعياؿو قىٍد بىًرٍمتي ًبًيـٍ 

 

ـٍ إاٌل ًبعٌدادً  ـٍ تيٍحصى ًعدَّتييي  لى
 

 كانيكا يىمانيفى أىٍك زادكا يمانيىةن 
 

لك ال رىجاؤيؾى قىٍد قىتىٍمتي أىكالدم 
 

                                                 
(2)

.134ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.171عش٠شْاٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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فيك يكرر تبرمو مف كثرة عيالو، كقد بالغى في كثرتيـ لدرجة أنو ال يستطيع أف يعدىـ فيك 
يحتاج إلى متخصص في العد لمعرفة عددىـ، فأكالده كانكف ثمانيف، ثـ زادكا ثمانية، فمـ يىعيٍد يستطع 

. إعالتيـ، كلكال رجاؤه لكـر الخميفة كعطائو لقتميـ تخمصان مف نفقاتيـ كأعبائيـ
: (2)كفي مكطف آخر يقكؿ

 [الكافر]
 تىعىٌزٍت أيُّـل ًحٍرزىةى ييَـّ قالتٍ 

 

 رىأىٍيتي الكارديف ذكم امتناحً 
 

 تيعىٌمؿي كىٍىيى سىاًغبةه بىنييا
 

 ًبأىٍنفاسو ًمفى الشَّبىـً الًقراحً 
 

نَّبىيني  سىأىٍمتاحي البيحكرى فىجى
 

 أىذاةى اٌلمٍكـً كاٍنتىًظرم اٍمتياحي
 

 أىًغٍيني يا فىداؾى أبي كأيٌمي
 

ًبسىٍيبو ًمٍنؾى إنَّؾ ذك ارتياًح 
 

فقد بدأ بإعبلف ثقتو بالخميفة كعطائو، كذلؾ باإلشارة إلى تفاؤؿ زكجتو بعطاء الخميفة، فمف 
يزكره يأتي بالخير الكفير، ثـ يخمص إلى كصؼ حاؿ أسرتو فزكجتو تعمؿ أكالده بالماء لعدـ كجكد 

، كناية عف الفقر كسكء الحاؿ، ثـ يخاطب زكجتو بصيغة األمر الذم (الشبـ القراح): الطعاـ،كقكلو
خرج لئللتماس، طالبان منيا أف تكؼ عف لكمو، ألنو سيجمب ليا العطاء، فقد شبو الخميفة بالبحر 

، شبو نفسو بغكاص ماىر، كبعد ىذه المقدمة (كانتظرم امتياحي ):بجامع الخير كالعطاء، ك في قكلو
أغثني ثـ يكرر االستغاثة : التي تكحي بطمب الحاجة، يعمف االستغاثة كطمب العطاء مباشرة، بقكلو

: (3)لفظا كمعنى، يقكؿ
 [الطكيؿ]

اًمنًة الًقرل  أىًغٍيني كىأىٍصحابي ًبيى
 

 

ٍفراكأفَّ بأٍحقىييا   ميقىيَّرةن كى
 

  فقد كصؼ الناقة التي يريدىا كأنما يزيف لمخميفة فعؿ ما يريد، كأنو عمى ثقة ممف يطمب منو، 
: (1)كيقكؿ

 [الكامؿ]
ميفًة يا ميعىاًكمى إٌنني  يا ابفى الخى

 

كلىؾى فاتًَّخٍذ ًعٍندم يىدىا ك فييي  أىٍرجي
 

 ًإٌنا لىنىٍأميؿي ًمٍنؾى سىٍيبان عاًجالن 
 

ًميفةى ييَـّ نىٍرجككـ غىدا  يا ابفى الخى
 

مف الكاضح أف الشاعر يكرر معاني االستغاثة، غير أنو نكَّع في األسمكب، مما أضفى عمى 
األسمكب جماالن كركعة، فقد استخدـ أسمكب النداء الذم خرج لمتعظيـ، ككذلؾ تكظيؼ المجاز المرسؿ 

، فقد قصد باليد الفضؿ كالعطاء، ففييا مجاز مرسؿ عبلقتو السببية، ثـ (فاتخذعندم يدا): في قكلو

                                                 
(2)

.109ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.243ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.200عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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يعمف حاجتو لمخميفة، كىي العطاء العاجؿ اليكـ، كيأمؿ أف ينالو غدان، كناية عف رغبة في استمرار 
. عطاء الخميفة

، في عدد كبير مف قصائده، حيث طيؼ المحبكبةكمف تكرار المعاني عند جرير، تكرار ذكر 
: (2)كرر المعنى نفسو، كىك أف خياؿ صاحبتو طرقو ليبلن، يقكؿ

 [الكافر]
كدي   أىال زىارىٍت كىأىٍىؿي ًمننى ىيجي

 

يالىيىا ًبمنىن يىعيكدي  لىٍيتى خى  كى
 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ٍكًىنان   عىًجٍبتي ًليذا الزىاًئًر الٌرٍكبى مى
 

نىاًىؿي  ًمٍف ديكًنو بيدي المىالى كالمى كى
 

 : (4)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ٍقرا ةو كى اجى ياؿه ىىاجى ًمٍف حى َـّ خى  أىلى
 

مىٍيؾى السَّالـي ما ًزيىارىتيؾى السٍَّفرا  عى
 

 : (5)كيقكؿ
 [الكامؿ]

ؽً  ـٍ تىٍطري لىٍيتىيا لى  طىرىقىٍت لىميسي كى
 

 حٌتى تىفيٌؾ ًحباؿى عىافو ميكيىؽً 
 

 
 
 

: (1)كيقكؿ
 [الكامؿ]

افىًة أىٍرحيالن  صى ِى عادىةي بالرُّل  طىرىقىٍت جي
 

تىٍيًف، لىشىطَّ ذىاؾ مىزىارا  ًمٍف رامى
 

 : (2)كيقكؿ
 [الكافر]

مىٍف أيٍمًسي كىأيٍصًبححي ال أىراهي   كى
 

ـي  عى الٌنيا يىٍطريقيني ٌإذا ىىجى كى
 

 : (3)كيقكؿ
                                                 

(2)
.175ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(3)
.485ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(4)
.241ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(5)
.443ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(1)
.248عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 

(2)
.575ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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 [البسيط]
ياؿي عمى حاجاًت ذم أىرىبو   ىىاجى الخى

 

ـي  تىكادي تىٍنفىٌض ًمٍنيا الحياًزي
 

 : (4)كيقكؿ
 [الكامؿ]

لىٍيسى ذا  طىرىقىٍتؾى صاًئدةي القيمكًب كى
 

ٍقتى الٌزيارًة فاٍرجعي ًبسىالـً   كى
 

 
كمما زاده جرير عمى ىذا المعنى أحيانان، أنو كاف يسرد حديثان خفيفان عذبان دار بينو كبيف 

: (5)الخياؿ، ككأنو يحدث محبكبتو حقيقة، يقكؿ
 [البسيط]

ؿو  جى َـّ بنا يمشي عمى كى  زٍكره أل
 

 في الخصًر منو كفي الكشحيف تيييـ
 

يٌيتى مف زائرو يعتاد أٍرحمنا  حي
 

 بالًمٍسًؾ كالعنبر اليندم ممغيكـي 
 

َـّ بنا  يا صاحبيَّ سىال ىذا الميم
 

 أىٌنى اٍىتىدىل كسىكادي الميًؿ مىٍرككـي 
 

 أىعامدان جاءى يسرم طيكؿى ليمتوً 
 

ٍييكـي  أـ جاًئزه عىٍف طريًؽ القىٍصًد مى
 

إنيا لغفكة جميمة، التقى بخياؿ محبكبتو، ذلؾ الطيؼ الرقيؽ الذم يمشي مسرعان، فالمحبكبة 
، تمؾ المفظة التي (ففييما تيضيـ)أضفت عمى خياليا لطافتيا كنعكمتيا، فيك رقيؽ الخصر كالكشحيف 

رسمت ما أرادى رسمو مف صكرة جميمة لخياؿ محبكبتو ذلؾ الخياؿ الذم تعطر بركحيا، كبالمسؾ 
َـّ بنا، رغـ ما  كالعنبر اليندم، ثـ يظير لنا مندىشان متعجبان، أٌنى بمعنى كيؼ اىتدل ىذا الزائر الذم أل
بيننا كبينو مف مسافاتو شاسعة يزيد في بعدىا كىكليا سكاد الميؿ الحالؾ، الذم عبَّر عف شدة سكاده 

، التي تكحي بشدة ظبلـ الميؿ، ثـ انتقؿ متسائبلن مندىشان، ىؿ تعمد ىذا الخياؿ سراه (مرككـ)بمفظة، 
طكؿ الميؿ؟ كىذا يكحي بطكؿ المسافة التي عجب مف أنو استطاع اجتيازىا عمى الرغـ مف طكليا، 

أعامدان جاء يسرم : ، أما استخدامو لصيغة االستفياـ في قكلو(يسرم طكؿ ليمتو): كيدؿ عمى ذلؾ قكلو
أـ جائز عف طريؽ القصد مييكـ؟ فيفيد التعجب، كالحيرة، كالدىشة، كبيذه الحيرة : طكلو ليمو؟ كقكلو

التي عبر عنيا بتساؤلو يككف قد بمغى منتيى الجماؿ، كأبعد عٌنا الممؿ مف تكرار ىذا المعنى، خاصة 
. أنو شىخَّصى لنا الخياؿ كاقفان أمامو يدقؽ في خصره، يتممس جمالو، كيتنسـ عبيره

، كالحديث عف الشيب عنده ال يعدك تكرار الحديث عف الشيبكمف تكرار المعاني عند جرير، 
أف يككف تكراران لمعنى كاحد ىك إعراض النساء عف الشاعر، أك لكميفَّ إياه عمى تصابيو، أك بكاؤه 

الشيب مجرد لبنة تمؤل فراغان في بناء ): عمى ما فات مف صباه ىذا بشكؿ عاـ، يقكؿ عبد القادر القط

                                                                                                                                                    
(3)

.592ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.623ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.593ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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، نعـ قد (1)(القصيدة التقميدية، خالية مف الشعكر، بعيدة عف االلتحاـ بسائر أجزاء المطمع التقميدم
يككف الحديث عف الشيب مجرد أمر تقميدم دأًب عمى ذكره الشعراء في مطالع قصائدىـ، كلكف ال أحد 

مٌنا ينكر أف الشيبى رمزه لشعكر إنساني، ىك مف صميـ إحساس اإلنساف بمأساتو في الحياة، كىك 
بمثابة ضريبة لمعمر، ككبر السف، كقد يدؿ عمى معاناة أبدية ال مفرَّ منيا، كخاصة أف جريران اعتمد 

التكرار في شعره، فيك لـ يكرر أمكران عبثية ال قيمة ليا، فيك يكرر كؿ مالو عبلقة بحياتو، سكاءن كاف 
األمر يخصو مباشرة، أك يؤثر عميو تأثيران غير مباشر، فتكرار الحديث عف الشيب عند جرير يدؿ عمى 

: (2)تنكع المكضكعات التي كررىا في ديكانو، يقكؿ
 [الكافر]

مًة الًعتابا  سىًئٍمتي ًمفى الميكاصى
 

ًرثى الشَّباب  كىأىٍمسى الشىٍيبي قىٍد كى
 

ٍيبىتىنا ًلكاشو  ٍرًت غى  لىقىٍد أىٍقرى
 

كيٌنا النيًقرُّل لًؾ اغًتيابا  كى
 

: (3)كيقكؿ
 [البسيط]

 حتى مىتى أىٍنتى مىٍشغكؼه ًبغانيةو 
 

 صبٌّ إلٍييا طىكاؿ الدىٍىًر مىٍكركبي 
 

ًتوً  ًميـه بىٍعدى كىٍبرى  ىىٍؿ يىٍصبكفَّ حى
 

ـي كالشٍّيبي   أمسى كأىخٍدانيوي األىٍعما
 

يفى الحى ًبؾى المىشيبي   أىتىٍطرىٍب حى
 

ذىًلؾى إف عىًجٍبتى ىىكلن عىجيبي  كى
 

 
 

: (1)كيقكؿ
   [الكافر]

 أال يا قىٍمب مالىؾى إٍذ تىصابىى
 

مىبى الشَّبابا  كىىذا الٌشٍيبي ٌقٍد غى
 

 كىما طىرىدى النَّياري سىكادى لىٍيؿو 
 

ؿَّ ًبًو الٌذىابا  يفى حى فىأىٍزمىعى حى
 

 : (2)كيقكؿ
 [الكافر]

عىالؾى شىٍيبه : يىقكؿي العىاًذالتي 
 
 

 ٌأىذا الشٍَّيبي يىٍمنىعيني ًمرىاحي
 

: (3)كيقكؿ

                                                 
(1)

.314ػجذاٌمبدساٌمو،فٟاٌؾؼشاإلعالِٟٚاألِٛٞ،ؿ 
(2)

.28عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.50ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

 .81عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.108ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.154ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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 [الطكيؿ]
 ييعيبي الغىكاني شىٍيبى رىٍأسي بىٍعدىما

 

ٍعدا  ييفىرٍَّقفى بالًمٍدراًة داجيةن جى
 

 : (4)كيقكؿ
 [البسيط]

ٍت مىفاًرقيوي   ألـ تىرى الٌشٍيبى قىٍد الحى
 

با ًقدىدا  سىٍرباؿى الصٍّ بىٍعدى الٌشباًب كى
 

 : (5)كيقكؿ
 [الكامؿ]

ٍفًرؽً   كاٍستىٍنكىر الفىتىياتي شىٍيبى المى
 

ًؽ  تىشىكَّ بابىةو كى ًمٍف بىٍعًد طيكًؿ صى
 

 : (6)كيقكؿ
 [الكافر]

تيٍقًصري عىٍف ًصباكا  أىال تىٍصحك كى
 

كىىذا الشٍَّيبي أٍصبىحى قىٍد عىالكا 
 

، في مقاـ الغزؿ، كمقاـ تكرار طمب السقيا لديار المحبكبةكمف تكرار المعاني عند جرير، 
الرثاء، كذلؾ ألف استسقاء الديار عادة درج عمييا الشعراء، كتكرار ىذه العادة فيو داللة عمى أىمية 

: (7)المياه، كندرتيا في شبو الجزيرة العربية، يقكؿ
 [الكامؿ]

مىٍيؾى بىعيدةن   أىٍمسىٍت ًزيارىتينا عى
 

 فسىقى بالدىًؾ دىيمةه ًمٍدراري 
 

 
: (1)كقد كرر ىذا المعنى في مقاـ الرثاء، يقكؿ

 [الكامؿ]
اًحؾو  دىثو ببرقةى يى دل جى  فىسىقى صى

 

ديمةه ًمٍدراري  ىىًزـه أىجىشُّل كى
 

 : (2)كيقكؿ
 [الكامؿ]

ٍيرى فىقيدةو  مىٍمًت غى ٍيثي حى  فسقاًؾ حى
 

ديمةه ال تيٍقًمعي   ىىًزجه الٌركاح، كى
 

: (3)كمف تكراره في مقاـ المدح، يقكؿ
 [الكامؿ]

                                                 
(4)

.174ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.443ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

.٠ٚ،50،174،80،183،192ٕظش،ؿ447ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(7)

.234ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.218عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.372ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.233ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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 لٌما غدكا بأغرَّ أٍركىعى ماجدو 
 

 كالبىٍدر تيٍستىسقى بو األمطاري 
 

 كسقاؾ مف نىٍكًء اليُّلرٌيا عارضه 
 

تىٍنيىؿُّل ًمنوي ديمة مدراري 
 

 : (4)كيقكؿ
 [الكامؿ]

مًجؿه  ٍيثي كيٍنًت ميجى  فىسىقى ًديارىًؾ حى
 

ًمٍف غيرٍّ الغىماـً ىىطيكؿي  ىىزجه كى
 

 : (5)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

يا ًديمىةن كاستقت بيا  سىقىٍتيا الٌيرى
 

غيركبى ًسماكٌي تىيٌمؿى كىاًبميٍو 
 

 : (6)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 فىسيقيًت ًمٍف سىبىًؿ الغىكادم ًديمىةن 
 

ٍبؿى ميٍرتىجًس الرَّباًب ىىزيـً  أىٍك كى
 

 : (7)كيقكؿ
 [الكافر]

كيؿَّ أىٍرضو  ـى كى  سىقىى اهللي البىشىا
 

ٍيًف أىٍنبىتىًت البىشاما  ًمفى الغىٍكرى
 

 
 
 

:  (1)كيقكؿ
 [الكافر]

ـي ًبذم طيميكحو   مىتى كافى الًخيا
 

ـي  سيًقيًت الغىٍيثى أىيَّتييا الًخيا
 

 ،فقد كصؼ نفسو كممدكحيو مف أمراء، تكرار معاني الكـركمف تكرار المعاني عند جرير، 
، بما كصؼ بو السيد العربي في الجاىمية، كالقرل في صكرتو المادية المألكفة حينذاؾ مف نحر كقكاد

شعاؿ النار، فقد كرر جرير تمؾ المعاني بألفاظيا دكف أية محاكلة لبلبتكار  اإلبؿ كرفع القدكر، كا 
: (2)كالتجديد، يقكؿ

 [الطكيؿ]
يفى ييٍحمىدي بالًقرىل نا لىنىٍقرم حى ٍمب  كا  ـٍ يىٍبؽى ًنٍقيه في سيالمىى كال صي لى كى

                                                 
(4)

.524ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.535ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

.598ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(7)

.563ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.574عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.77ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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: (3)كيقكؿ
 

 
 [الطكيؿ] 

 سىيىٍكفيؾى كاألىٍيياؼ ًإٍف نزىلكا ًبنا
 

، ًشكاءه ميمَّكَّحي   إذا لـ يىكيٍف ًرٍسؿه
 

 كجامعةو ال يجعؿي الٌسٍتري دكنىيا
 

 ألييافنا كالفائز المتمنٍّحي 
 

 رككدو تىسامى بالمحاؿ، كأنَّيا
 

 شىميكسه تذبُّل القائديفى كتىٍيرحي 
 

 إذا ما ترامى الغمٌي في حجراتيا
 

 ترل الٌزكر في أرجائيا يتطكحي 
 

 : (4)كيقكؿ
 [الكافر]

 فيا ابف المطعميف إذا شتكنا
 

 كيا ابف الذائديف عف الذٍّمار
 

: كيقكؿ
 [البسيط]

 إال يغرُّل مف الشيزل مكممة
 

 يجرم السديؼ عمييا المربع الكارم
 

 
:- التناص

 
ييعىد التناص مف الظكاىر النقدية التي حظيت باىتماـ النقاد المحدثيف، كما حظي التضميف 
كاالقتباس باىتماـ القدماء، كالتناص كالتضميف كجياف لعممة كاحدة، كأصميما كاحد ىك االقتباس، 

كليد الحضارة العربية بخصكصيتيا كقدراتيا العممية، كالفكرية، كالدينية، : كجكىرىما، ىك أف أحدىما
كليد  (التناص)كليد األمس، ك (فالتضميف)كليد الحضارة الغربية بمنجزاتيا المتشعبة المجاالت،  كاآلخر
، كلكف قبؿ أف نشير إلى مفيكـ التناص حديثان، مف الكاجب عمينا أف نشير إلى اىتماـ القدماء (1)اليكـ

ف  بيذه الظاىرة، كأبز مظاىرىا، فقد أشار ابف رشيؽ إلى أف مصدر كؿ كبلـ، ىك كبلـ قمبو حتى كا 
كاف الكشؼ عف التعالقات النصية ليست بالعممية اليسيرة، أما ابف األثير فيرل أف العرب كانكا 
ينصحكف المبتدئ مف الشعراء بقراءة آالؼ األبيات الشعرية مع حفظيا كالتمعف فييا حتى تعمؽ 

معانييا بفيمو، كترسخ أصكليا في قمبو، كبعد ذلؾ عميو أف ينساىا، كىذا فيو دليؿ كاضح عمى ضركرة 
إطبلع الشاًعر أك األديب عمى كؿ ما يشحذ القريحة، كيذكي الفطنة مف كبلـ المتقدميف المنظكـ 

كالمنثكر، فيحؽ لؤلديب أف يتعامؿ مع النصكص السابقة إذ يدخميا في نصكصو، كذلؾ بإيراد ذلؾ 
الكبلـ أك بعضو بنكع مف التصرؼ، كالتغيير، أك التضميف، فيحيؿ عمى ذلؾ أك يضمو، أك يدمج 

                                                 
(3)

.121ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.240ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.١ِٕ15شعٍطبْ،اٌزن١ّٓٚاٌزٕبؿ،ؿ 
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كقد تنبو محمد بنيس .           (2)اإلشارة إليو، أك يكرد معناه في عبارة أخرل عمى جية قمب، أك نقؿ
إلى أصكؿ التناص عند العرب فقد أشار إلى أف الشاعرية العربية القديمة قد فطنت لعبلقة النص بغيره 

مف النصكص، كقد ضرب مثبلن لذلؾ بالمقدمة الطممية التي تيعىدُّ نمكذجان لتداخؿ النصكص، فككف 
المقدمة الطممية تقتضي ذلؾ التقميد الشعرم مف الكقكؼ، ك البكاء فيي تفتح آفاقان كاسعةن لدخكؿ 

، كالتناص محكـك بالتطكر (3)القصائد في فضاء نصي متشابؾ ككجكد تربة خصبة لمتفاعؿ النصي
فالقدماء عمى مختمؼ . التاريخي إٍف في مكاقؼ المتناصيف، أك في مكاقؼ الميتميف مف الدارسيف

أجناسيـ، كأمكنتيـ كاف يغمب عمييـ الدعكة إلى إتباع سنف السمؼ، كىذا يدؿ عمى أف التناص، كسيمة 
تكاصؿ ال يمكف أف يحصؿ القصد مف أٌم خطاب بدكنو، كقد جعؿ المحدثكف العمؿ األدبي بمثابة 

فسيفساء مف )لكحة فنية، كالتناص زينة ليذا العمؿ، فقد عٌرفو المحدثكف تعريفان يظير أىميتو كىك أنو 
فيك كالماء كاليكاء، كالزماف، كالمكاف لئلنساف فبل حياة (4) نصكص أخرل أدمجت فيو بتقنيات مختمفة

نما ىك متكلد مف أحداث  لو بدكنيما، كال عيشة لو خارجيما، فأم عمؿ أدبي ليس منبثقان مف العدـ، كا 
تاريخية، كأدبية، كما قد تتكلد منو أحداثان لغكية الحقة بطرؽ متعددة، فإعادة النماذج كتكرارىا مرتبط 
بأىميتيا كقكتيا اإليحائية كداللتيا، كمف المفاىيـ المرتبطة بالتناص، المعارضات، كالسرقات التي 
: أفاضى النقاد في دراستيا، كذكر أنكاعيا، كقد يككف ابف رشيؽ القيركاني أكثر تركيزان كتكثيفاى لما قاؿ

كىذا بابه متسعه جدان ال يقدر أحد مف الشعراء أف يٌدعي السبلمة منو، كفيو أشياء غامضة إال عمى )
دراؾ القدماء ليذه (5)(البصير الحاذؽ بالصناعة، كأخرل فاضحة ال تخفى عمى الجاىؿ المغفؿ ، كا 

مكانية تداخميا . القضية يدؿ داللة كاضحة عمى إدراكيـ لعبلقة النصكص بعضيا ببعض كا 
مما سبؽ نرل أف التناص أمر المفر منو، كىك نكع مف تكرار المعاني الذم يأتي لفائدة، كيدؿ 
ٌمةو جديدة تتكافؽ مع ذكؽ العصر،  حياء إلبداعيـ، في حي داللة كاضحة عمى تقدير البلحقيف لمسابقيف كا 
كجرير شأنو شأف شعراء عصره، تأثر بمف سبقو مف القدماء، كمف عاصره مف المحدثيف، فكرر منيـ 
. بعض المعاني التي سندرسيا ضمف التناص، الذم يمكننا أف نقسمو إلى تناص ديني، كتناص أدبي

 
:- التناص الديني

 
استمدَّ جرير كثيران مف صكره كتعابيره، مف القرآف الكريـ، كالحديث النبكم الشريؼ، كأقكاؿ 

:- السمؼ الصالح، مما جعؿ قصائده تزخر بالمعاني الدينية المؤثرة
: (1)يقكؿ

                                                 
(2)

.٠221ٕظش،ؽبصَاٌمشهبعٕٟ،ِٕٙبطاٌجٍغبء،ؿ 
(3)

.3/182ِؾّذث١ٕظ،اٌؾؼشاٌؼشثٟاٌؾذ٠ش، 
(4)

.121،ؿ(اعزشار١غ١خاٌزٕبؿ)ِؾّذِفزبػ،رؾ١ًٍاٌخطبةاٌؾؼشٞ 
(5)

.2/280اثٓسؽ١ك،اٌؼّذح، 
(1)

.14عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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 [الكامؿ]
ـٍ    رٍّبى عند مٌد حباًلكي       ما كاف جي

ٍعؼي المتكًف كال اٍنًفصاـه في العرل  يى
 

: (2)كيقكؿ
 [الكافر]

ـٍ قيكاهي  ٍبؿ اهلل تىٍعًصميكي  كحى
 

ًتًو اٍنًفصاما  فال تىٍخشى ًلعيركى
 

: (3) كيقكؿ
 [الكافر]

 إذ مٌدكا بحبمييـ مىدىٍدنا
 

ًتًو اٍنًفصاما ٍبؿو ما لعيٍركى  ًبحى
 

بمَو ): فيذه األبيات فييا تناص ديني مف قكلو تعالى ًْل ِبصَو ٰٔ الَو ا ثْل َو ُْه ةِب الْل َّو كَو بِببلْلعُهسْل سَو خَووْل فَو َودِب اسْل

َِوب كَو ): ، كقكلو تعالى[256: البقرة] (لَو سَو خَووْل يٌن فَو َودِب اسْل سِب َْو هُه ْل ُُه َّو ِب  َِوَُه إِبلَٔو  ا َّو ْل لِبنْل  يْل ُٗهسْل هَو  َّو

 ٰٔ ثْل َو ُْه ةِب الْل َّو الَو ): كفييا تناص مف قكلو تعالى. [22: لقماف] (بِببلْلعُهسْل َّو ً٘عب  وِب ِب  َو بْللِب  ا ْا بِب َو وُه خَوصِب اعْل َّو

ا قُْه [. 103: آؿ عمراف](حَو َوسا
فقد كظؼ التناص الديني في مقاـ مدحو لؤلمكييف حيث كصفيـ بصفات دينية مصدرىا القرآف 
الكريـ، فالحباؿ ىي العيكد كالمكاثيؽ التي قطعكىا عمى أنفسيـ، أما لفظة الحبؿ في البيت الثاني فتدؿ 
عمى ديف اهلل المتمسككف بو، أما في البيت األخير فميا داللة خاصة بالشاًعر فيك متمسؾ بالكالء لبني 

أمية فيـ مصدر النجاة كالفكز، أما تكظيفو عبارة العرل التي ال انفصاـ ليا، فقد جاء في معرض 
تكجيو المـك لمف ابتعد عف نيج األمكييف فتسبب في االنقساـ، كانقطاع العبلقات، أما مف اعتصـ بديف 

الفعؿ "اهلل، كاعتصـ بالكالء لبني أمية فقد فاز بالدنيا، كاآلخرة مف كجية نظر جرير أما استخدامو 
. فيك داللة عمى استمرار كالء الشاعر لبني أمية" مازلت

:- (1)كيقكؿ في مدح الحجاج بف يكسؼ
 [الكافر]

 دعا أىٍىؿ اىلًعراًؽ ديعاءى ىيكدو 
 

اللىةى قىٍكـً ىيكدً  ٌمكا يى قىٍد يى  كى
 

: (2)كيقكؿ
 [الكافر]

اجي ًمٍيؿى ديعاًء نيكحو  جَّ  دىعا الحى
 

 فأىسمعى ذا المىعارًج فاستجابا
 

: (3)كيقكؿ

                                                 
(2)

.566ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.578ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.133عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.30ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.168ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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 [الكامؿ]
ـٍ   الىقىكا بيعيكثى أمير الميٍؤًمنيفى لىيي

 

يح ًإٍذ بيًعيىٍت نحسان عمى عاد  كالرٍّ
 

لِبكُهْا ): األبيات السابقة فييا تناص مف القصص القرآني، كمف قكلو تعالى ُْل ُه ب ٌن فَوأ ب عَو أَوها َّو

ٍس  صَو سْل َوتٍ بِبسِبٍٗح صَو بحِ٘ب نَو )، [6: الحاقة] (عَو ٗحَو الْلعَو ِ٘ب ِِبنُه السِّق ْ٘ل لَو لْلٌَوب عَو سَو بٍ  إِبذْل أَوزْل فِٖب عَو [. 41: الذاريات](َّو
: (4)كيقكؿ أيضان في مدح الحجاج ككصؼ قكتو

 [الكافر]
شىاهي   تىرىل نىٍفسى المناًفًؽ في حى

 

 تيعاًرضي كٌؿ جائفة عىنيكد
 

ـي الٌسييكؼي كما تىسامى  تىحيسُّليي
 

ـً الحىصيد ريؽي الٌنار في أىجى  حى
 

 كتكاد تفارؽ أجسادىـ زحيث صكر المنافقيف مف شدة خكفيـ مف الحجاج، بأفَّ أركاحيـ تيت
ىَو كُهلا ): فتتراجع ثانية، فكأنيـ يمكتكف ثـ يحيكف مرات كمرات كىذا تناص مف قكلو تعالى بُْه سَو َٗو ْل

ِِبنْل  ْ٘ل لَو ٍت عَو ْ٘ل َو ُّّد  ۚ   صَو ُُهنْل  ُُهنُه الْلعَودُه زْل رَو الرؤكس  ، كما صكر السيكؼ كىي تقتطع[4: المنافقكف] (فَوب ْل
فتبيدىا بمييب النار الذم يصؿ إلى ذرل األجاـ اليابسة فيحرقيا كيفنييا، كما استطاع أف يعبر عف 
ليف الرؤكس التي تتطاير بسيكلة، حيث شبييا بالنبات الضعيؼ الذم ال يمكث طكيبلن أماـ النار 

 .(إني ألرل رؤكسان قد أينعت كحاف قطافيا): المشتعمة، كىذا يذكرنا بخطبة الحجاج بف يكسؼ، يقكؿ

(1) 
َوهْل ِب ): كما أف المعنى مقتبس مف قكلو تعالى أَوىْل لَونْل حَو ْليَو بِبباْل ً٘دا كَو صِب َُوب  َو عَولْلٌَوب [. 24: يكنس] (فَو َو

كما كصؼ بعض األعماؿ التي قاـ بيا الكالة مف أمثاؿ خالد بف عبد اهلل القسرم الذم شؽَّ 
األنيار في خبلفة ىشاـ بف عبد الممؾ، فقد صكر ما أحدثو عمى نمط أسمكب القرآف في التصكير، 

: (2)يقكؿ
 [الكافر]

 يىعىٌيكفى األناًمؿى إىٍف رىأىٍكىا
 

 بساتينان يؤاًزريىا الحًصيدي 
 

نىٍخؿو   كًمٍف أىٍزكاًج فىاًكيةو كى
 

مًمًو طىٍمعه نىييدي  في بحى  يككي
 

مَو َٗوعَوطُّد ): فقد استكحى صكرة الحساد بعد أف رأكا ما أحدثو مف عمراف مف قكلو تعالى ْْل َٗو َّو

ثُه  رْل ِٖب احا َو ْ٘لخٌَو َِب َٗو ُْه ُه َٗوب لَو ْٗل ٰٔ َٗودَو لَو ًي  اللابلِبنُه عَو بِ٘ب سُهْ ِب سَو ، كصكرة البساتيف [27: الفرقاف] (هَو َو السا
٘دٌن ): استكحاىا مف قكلو تعالى َِوب غَولْل ٌن ًَوعِب لَو بَوبسِب َوبٍث لَو الٌا ْل ا ): ، كمف قكلو تعالى[10: ؽ] (َّو إِبذَو َّو

ْ٘ل ِب  يَو الْل َو لَو هِب َوبهِب ًَو نُه ااْل ْ٘لكُه لَو ْا عَو عُّد ا عَو ْْل لَو [. 119: آؿ عمراف] ( َو
: (3)كيقكؿ

                                                 
(4)

.134ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.2/290أؽّذصوٟففٛد،عّٙشحخطتاٌؼشةفٟػقٛساٌؼشةاٌضا٘شح، 
(2)

.164عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.168ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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 [البسيط]
ٌمييمـي الشىيطافي قاؿ لييـ  لما أىيى

 

 أىٍخمىٍفتـي عند أمًر اهلل ميعاًدم
 

: (4)كيقكؿ
 [البسيط]

ـي   فييـ مالئكةي الرَّحمف مالىيي
 

 سكل التككُّلؿ كالتسبيح ًمٍف زاد ً 
 

مةو   أنصار حٌؽ عمى بيٍمؽو ميسىكَّ
 

 أمدادي رٌبؾ كانكا خيرى أمدادً 
 

ٍ  لَونْل ): األبيات السابقة تناص ديني مف قكلو تعالى ٌُْه ٍُه بِب ُه ادَو أَٗو َّو َِب  ْ٘ل لَو ُه عَو كِبٌَ٘وخََو ُه سَو ًْل َو َو  ا فَوأَو

َُوب ّْل نْل إِبذْل ): ، كمف قكلو تعالى[40: التكبة] (حَوسَو ْ٘لكُه لَو ِب عَو تَو  ا ّا ًِبعْلوَو كُهسُه ا اذْل ٌُْه ٗيَو آهَو َِوب الارِب ُّد نْل  َٗوب أَٗو حْلكُه بءَو  َو

َُوب ّْل ً ا لَونْل حَوسَو ٌُْه َّو ُه ِِبنْل زِبًٗ ب  ْ٘ل لَو لْلٌَوب عَو سَو ٌُْه ٌن فَوأَوزْل [. 9: األحزاب] ( ُه
: (1)كيقكؿ

 [الكافر]
مىٍعتى ديننا  أميري المؤمنيف جى

 

مـك  كحممان فايالن لذكم الحي
 

 أميري المؤمنيف عمى صراطو 
 

 إذا اعكجَّ المكارد مستقيـ
 

.  تناص ديني مستمد مف صكرة الفاتحة
: (2)كيقكؿ

 [البسيط]
 مف ييده اهلل فال مييؿَّ لو

 

 كمف أيؿَّ فما ييديو مف ىادم
 

خَودِبٕ):  كفيو تناص مستمد مف قكلو تعالى ِْل َْو الْلوُه ُه ُه فَِو دِب  ا ِْل يْل َٗو لِبلْل  ۖ   هَو يْل ُٗهعْل هَو ئِبكَو  َّو
لَوٰ فَوأُّه

ّىَو  سُه بسِب خَودِب ): ، كمف قكلو تعالى[178: األعراؼ] (ُُهنُه الْل َو ِْل َْو الْلوُه ُه ُه فَِو دِب  ا ِْل يْل َٗو لِبلْل  ۖ   هَو يْل ُٗهعْل هَو َّو

ًدا فَولَويْل  شِب سْل لِ٘ب ًب هُه َّو ُه  دَو لََو [. 17: الكيؼ] (حَو ِب
 :(3)كيقكؿ

[الطكيؿ]  

نًَّة الًفٍردكس ميرتفقا  أيٍعطيتى ًمٍف جى
 

 مف فىاز يىٍكمىئذو فييا فىقىٍد خمدا
 

ااِبكِب ): تناص ديني مستمد مف قكلو تعالى َوزَو لَٔو ااْل َِوب عَو يَو فِ٘ب خاكِبئِ٘ب اةُه  ۚ   هُه َْو نَو اللا حَو َو ًب ًِبعْل سْل ٌَوجْل هُه سُه  (َّو َو
[.  31: الكيؼ]

: (4)كيقكؿ

                                                 
(4)

.168ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.568عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.167ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.175ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.51ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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 [البسيط]
 ككنكا كيكسيؼى لما جاء إخكتيوي 

 

 ما في اليكـى تيريبي :  قاؿكاستىٍعرىفكا
 

قي  ِى  اهللي فٌيموي، كاهللي كفَّؽى
 

 تكفيؽى يكسؼى إذ كٌصاهي يىٍعقكبي 
 

. تناص ديني مستمد مف قصة سيدنا يكسؼ عميو السبلـ
: (5)كيقكؿ

 [البسيط]
 كىصاًحًب المكج إذ مالت سفينتوي 

 

عالنا  يىٍدعك إلى اهلل إسراران كا 
 

. تناص ديني مستمد مف قصة نكح عميو السبلـ
 

: (1)كيقكؿ
 [البسيط]

 في آًؿ يربيكعو ييالقي الًمٍصدىقا
 

مىٍينا  نىٍسيي داكدو عى مىقاى كى  حى
 

نْل ): تناص ديني مستمد مف قكلو تعالى كُه يْل بَوأْلسِب نْل هِب ٌَوكُه صِب نْل لِبخُه ْل ٍو لَوكُه ٌْلعَوتَو لَوبُْه ٌَوبٍُه صَو لاوْل عَو : األنبياء] (َّو
80 .]

: (2)كيقكؿ
 [الرجز]

 كأٍنتى ال تيكًردي باألىٍجكاؼً 
 

اؼً   غٍيرى يماني أٍينيؽو ًعجى
 

باٌن ): تناص مف قكلو تعالى بْل ٌن عِب َو ُهيا سَو لُِه بٍى َٗوأْلكُه وَو اٍث سِب بْل ِب بَو َوسَو َوب فِٖب سَو خٌِب
[. 46: يكسؼ] (أَوفْل

:كيقكؿ
(3) 

 [الطكيؿ]
 فال ىيكى مف الدُّلنيا مييٍيعه نصيبىوي 

 

 كال عىرىضي الدنيا عف الديف شاًغميوٍ 
 

اعمؿ لدنياؾ عمؿ مف يعيش أبدان، كاعمؿ آلخرتؾ عمؿ ):  بف العاصمف قكؿ عمركتناص 
. (4) (مف يمكت غدا

: (5)كيقكؿ
 [الكافر]

ـٍ  ٌببىٍتكي ـي قيفٍيرةي رى  كىأٌمكي
 

 بدار المـؤ في ًدمىًف النباتً 
 

                                                 
(5)

.675ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.441عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.416ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.480ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.2/318اثٓػجذسثٗ،اٌؼمذاٌفش٠ذ، 
(5)

.99ط،ؿ.عش٠ش،َ 
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: (6)كيقكؿ
 [الكافر]

ٍيراًء المىغابف مف نيميرً  خى  كى
 

 يىشيفي سكادي محجرًىا الٌنقابىا
 

كقد كرر ىذا المعنى كثيران  في ىجاء نساء خصكمو، كىك تناص مف قكؿ الرسكؿ صمى اهلل 
. (7)(إياكـ كخضراء الدمف): عميو كسمـ

 
 
 

: التناص األدبي
 

كىك تداخؿ نصكص أدبية مختارة قديمة أك حديثة، أك نثران مع نص القصيدة األصمي بحيث 
، كقد استحضر جرير (1)تككف منسجمة، كمكظفة كدالة قدر اإلمكاف عمى الفكرة التي يطرحيا الشاعر

: (2)في ديكانو أبياتان مف الشعر كردت عند بعض مف سبقو مف الشعراء يقكؿ
 [الكامؿ]

 ما لجيمؾ ما لو: قالٍت أمامةي 
 

با؟ بابةي بىٍعدىما ذىىىبى الصٍّ  كيؼى الصَّ
 

 كرأت أمامةي في العظاـ تحٌنينا
 

 بىٍعدى استقامتيا كقصران في الخطى
 

 كرأت بمحيًتو ًخيابان راعىيا
 

 كالكيؿي لمفتياًت مف خيًب المحى
 

: (3)ىذه األبيات فييا تناص أدبي مف قكؿ األعشى
 [الكافر]

ذ قالت قتيمة إذ رأتني  كا 
 

 كقد ال تىٍعدىـ الحسناءي ذامان 
 

 أراؾ كبرت كاستحديت خمقا
 

 ككدعت الككاعب كالمداما
 

 فإف تؾ لمتي يا قىٍتؿي أيحت 
 

 كأفَّ عمى مفارقيا ييغاما
 

فتكرار المعنى كاضح في أبيات جرير، غير أف األعشى اقتصر في أبياتو عمى السرد 
القصصي، أما جرير فقد زاكج بيف األسمكب الخبرم كاإلنشائي، ليعبر مف خبللو عف حالتو النفسية بعد 

                                                 
(6)

.90ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(7)

.2/108ؽذ٠شمؼ١فٌُأعذٖفٟوزتاٌؾذ٠ش،اٌؼمذاٌفش٠ذ، 
(1)

.50أؽّذاٌضػجٟ،اٌزٕبؿٔظش٠بًاٚرطج١مبًا،ؿ 
(2)

14-13عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.193األػؾٝ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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صابتيا بالفزع عندما رأت الخضاب  أف كبر سنو ، كشاب شعره،كما يعكس الحالة النفسية  لصاحبتو، كا 
. في لحيتو، كالمقصكد بالخضاب الشيب كىك داللة عمى ىرمو كعجزه

: (4)كيقكؿ جرير
 [الطكيؿ]

 أغٌرؾ مٌني أنما قادني اليكل
 

ـً   إليًؾ كما عيده لكفَّ بداًئ
 

: (5)كىك تكرار لمعنى قكؿ امرؤ القيس
 [الطكيؿ]

 أغىرَّؾ مني أفَّ حٌبؾ قاتمي
 

 كأىٌنؾ ميما تأمرم القمبى يىٍفعىؿً 
 

كالتكرار عند جرير لـ يقتصر عمى التكرار مف الشعراء، بؿ كرر بعض العبارات النثرية ذات 
. الداللة المكحية، كالتي ارتبطت بشخصيات معينة

: (1)يقكؿ في مدح الحجاج بف يكسؼ
 [الكافر]

 إذا سىعَّر الخميفةي نار حرب
 

 رأل الحجاج أيقبيا شيابا
 

: ىذا البيت فيو تكرار مف قكؿ الحجاج عندما أصبح كاليان عمى العراؽ
إفِّ أميرى المؤمنيف أطاؿ اهلل بقاءه، نثر كنانتو بيف يديو فعجـ عيدانيا فكجدني أمٌرىا عكدان، كأصمبيا )

(2)(مكسران، فرماكـ بي
. 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ٍبعو كىأىنَّو  أىرىٌجٍعتى ًمٍف ًعٍرفاًف رى
 

ٍشـو في ميتيكًف األىشىاًجعً   بىٌقيةي كى
 

جرير ال يتصكر مف ديار أحبتو إال ما يتصكره طرفو مف بقايا الكشـ في ظاىر الكؼ، يقكؿ  ك
 :(4)طرفة

 [الطكيؿ]
 لخكلة أطالؿ ببرقة ييمد

 

 تمكح كباقي الكشـ في ظاىر اليد
 

: (5)كما يرل جرير في الناقة ميربان بمكاجده كىمكمو، يقكؿ
 [الكامؿ]

                                                 
(4)

.634ط،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

33اِشإاٌم١ظ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(1)

.30عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.2/290أؽّذصوٟففٛد،عّٙشحخطتاٌؼشة، 
(3)

.392ط،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

88هشفخثٓاٌؼجذ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(5)

.524ط،ؿ.عش٠ش،َ 
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، كلـ ينـ ـى ٍي ـي ليميؾ يا أمى  أيىنا
 

 ليؿي المطٌي، كسيريىفَّ ذميؿ
 

ـٍ   يكفيؾ إذ سرت اليمكـي، فمـ تىنى
 

 قمصه لكاقح كالقسي كحكؿ
 

:  كىذا تكرار لما كرد في شعر  المتممس كغيره مف الجاىمييف، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 كقد أتناسى اليَـّ عند احتياره
 

 بناجو عميو الصيعرية مكدـ
 

: (6)كيقكؿ جرير
 [الكامؿ]

 إفَّ الخميفة لميتامى ًعٍصمىةه 
 

 كأبك العياؿ يشفَّو اإلقتاري 
 

 
 
 

: (1)تكرار مستمد مف قكؿ أبي طالب في مدح الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
 [الطكيؿ]

ـي بكجيو  كأبيض يستسقى الغما
 

 ربيعي اليتامى عصمة للرامؿ
 

: (2)كيقكؿ جرير في رثاء عبد العزيز
 [الكافر]

 نعكا عبد العزيز فقمت ىذا
 

دثي الكبيري  ِن زء كالحى  جميؿ الرُّل
 

 فيدَّ األرض مصرعىوي فمادتٍ 
 

 ركاسييا كنيًيبت البحكري 
 

: (3)كىذا تكرار مستمد مف قكؿ الميميؿ لٌما قيًتؿى كيميب
 [البسيط]

 لما نىعى الناعي كميبان أظممت
 

 شمس النياًر، فما تريد طمكعان 
 

: كقكلو
 [البسيط]

 :لما نعى النعاة كميب، قمت
 

 مادت بنا األرض أـ مادت ركاسييا
 

: (4)كيقكؿ جرير
 [الكافر]

                                                 
(6)

.236ط،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.75أثٛهبٌتثٓػجذاٌّطٍت،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.246عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.206اًٌٍّٙٙ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(4)

.48ط،ؿ.عش٠ش،َ 
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 ألـ تر مف ىجاني كيؼ يمقى
 

 إذا غىبَّ الحديثي مف العذابً 
 

: (5)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 كليس لسيفي في العظاـ بىقيَّةه 
 

ٍقعىةن مف لسانيا  كلمىسٍَّيؼي أٍشكل كى
 

: (6)كيقكؿ حساف بف ثابت
 [الطكيؿ]

 لساني كسيفي صارماف كالىما
 

 كأبمغي ماال يبمغي السيؼ مذكدم
 

: (7)كيقكؿ
 [الكافر]

 فنحكـ بالقكافي مف ىجانا
 

 كنيرب حيف تختمط الدماءي 
 

: (1)كيقكؿ جرير
 [الكامؿ]

 فال يزاؿ مطالبه : ميًطؿى الدُّليكف
 

 يرجك القياء، كما كىعىدفى ايمار
 

: (2)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ـٍ تيًرد  كأقريتي ليمى الكٌد ييمٍَّت ل
 

 لتجزم قىٍريي كالقركضي كدائعي 
 

: (3)تكرار لمعنى قكؿ رؤبة بف العجاج
 [البسيط]

 داينت أركل كالديكف تيقيى
 

 فمطمٍت بعيان كأدت بعيا
 

. فالديف، كالقرض عند جرير، كرؤبة ىك الديف المجازم، الذم ال يكتب كال ييٍشيىدي عميو
: (4)كيقكؿ في ىجاء أـ البعيث

 [الرجز]
ٍمنًتجان   صادؼى منيا مىٍمقحان كى

 

ٍنبيجا لدت أعشى يركطان عى  فىكى
 

: (5)كىي صكرة مكررة مف كصؼ زىير بف أبي سممى لمحرب
 [الطكيؿ]

                                                 
(5)

.689ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

.114ؽغبْثٓصبثذ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(7)

.40ْ،ؿ.ؽغبْثٓصبثذ،َ 
(1)

.235عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.401ْ،،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.79سإثخثٓاٌؼغبط،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(4)

.107ط،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.109ص١٘شثٓأثٟعٍّٝ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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 فتعرككـ عرؾ الرحى بيفاليا
 

 كتمقح كشافان يـ تنتي فتتئـ
 

ذا  كمف المعاني التي كررىا جرير، أف عقكؿ قكمو ترجح عقكؿ اآلخريف كتزيد عمييا، كا 
. استثيركا بالباطؿ جيمكا

 [الكامؿ]
 إنما تزيد عمى الحمـك حمكمنا

 

 فيالن كنجيؿ فكؽى جيؿ الجاىؿ
 

 :(6)كيقكؿ 
 [الكامؿ]

 أحالمنا تزفي الجباًؿ رزانةن 
 

ٌيؿً   كيفكؽ جاىمنا فعاؿى الجي
 

 
 
 

  :(1)كاألبيات السابقة تكرار لمعنى قكؿ عمرك بف كمثكـ
 [الكافر]

 أال ال يجيمفَّ أحده عمينا
 

 فنجيؿ فكؽ جيؿ الجاىمينا
 

: (2)كفي مكطف آخر يقكؿ جرير
 [البسيط]

 خؼَّ القطيف فقمبي اليـك متبكؿ
 

 باألعزليف كشاقتني العطابيؿي 
 

كىذا البيت ال يخفي عمى أحد أنو بمثابة تكرار، كمعارضة لقكؿ كعب بف زىير في مدح 
: (3)الرسكؿ

 [البسيط]
 بانت سعادي فقمبي اليـك متبكؿ

 

ـه إيرىا لـ ييٍفدى مكيكؿ  مييَّ
 

: (4)كما كرر معاني جميؿ بثينة، التي انتحميا الفرزدؽ لنفسو، يقكؿ جرير
 [البسيط]

 ىذم البريٍّة تريى ما رييت ليا
 

ف   قمت اربعكا كقفكاإٍف ًسٍرت ساركا كا 
 

: (5)كيقكؿ الفرزدؽ
 [الطكيؿ]

                                                 
(6)

.492ط،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.78ػّشٚثٓوٍضَٛ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.457عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.84وؼتثٓص١٘ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(4)

.427ط،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.2/82اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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 ترل الناس ما سرنا يسيركف خمفنا
 

ف نحف أكمأنا إلى الناس كقفكا  كا 
 

: (6)كما كرر جرير معاني بعض األمثاؿ الشعبية، يقكؿ
 [الكافر]

 ىىبىنَّقىةي الذم ال خيرى فيوً 
 

ٍعؿي السَّقيـً إلى الصحيح  كما جى
 

. (7) (أحمؽ مف ىىبىٌنقة):  كفيو تناص مف المثؿ الشعبي
: (8)كيقكؿ

 [الكافر]
ـٍ  دٍَّعت صخرةى مف رماكي  لقد صى

 

ميبي   كقد يرمى بي الحجري الصَّ
 

قىٍد قطع الحديد فال تماركا  كى
 

ده ال ييٍفٌؿ كال يىذكبي  ِى ًفرٍف
 

. (ال يفٌؿ الحديد إال الحديد):  كفيو تناص مف المثؿ الشعبي
: (1)كيقكؿ جرير

 [الكامؿ]
 أشككا إليؾ ك ربَّما تكفكنىني

 

عضَّ الزَّماف كًيٍقؿى ديًف المىٍغرىـ 
 

 : (2)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 تمـك عمى عٌض الزماف كلـ تدعٍ 
 

ا مفى العظـً كارينا  سىنامنا كال ميخًّ
 

: (3)تكرار لمعنى قكؿ الفرزدؽ
 [الطكيؿ]

 كعضَّ زماف يا ابف مركاف لـ يدع
 

رَّؼ  مف الماًؿ إال ميسحتان أك ميجى
 

 : (4)كيقكؿ جرير
 [البسيط]

ـه تيريى حككمتيو كى ـي حى  ما فيكي
 

لممسمميف كال ميٍستىٍشًيدو شارم 
 

: (5)تكرار لمعنى قكؿ الفرزدؽ
 [البسيط]

                                                 
(6)

116ط،ؿ.عش٠ش،َ 
(7)

.1/323أثٛ٘الياٌؼغىشٞ،عّٙشحاألِضبي، 
(8)

.55ط،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.550عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.262ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.2/75اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(4)

.341ط،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.1/190ط،.اٌفشصدق،َ 



 94 

 ما أنت بالحكـ التريى حككمتو
 

دىًؿ  كال األصيؿ كال ذم الرأم كالجى
 

 : (6)كيقكؿ
 [الكافر]

 أال حٌي الديارى بسعد إٌني
 

ٌب فاطمةى الديارا  أحبُّل لحي
 

: (7)تكرار لمعنى قكؿ قيس بف الممكح
 [الكافر]

 أمرُّل عمى الٌديار ديارى ليمى
 

 أيقىٌبؿي ذا الجدار كذا الجدارا
 

 كما حبُّل الديار ممكف قمبي
 

كلكف حٌب مف سكف الديارا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  (1) :كيقكؿ
 [الكامؿ]

فىتىعمَّقىٍف ببنات نعشو ىاربان 
 

 أك بالبحكًر كشدًَّة األمكاج
 

: (2)تكرار لمعنى قكؿ طرفة بف العبد
 [الكامؿ]

 قؿ لمجباف إذا تأٌخرى سرجو
 

ىؿ أنت مف شرؾ المنية ناجي 
 

: (3)كصؼ حصانوكيقكؿ جرير في 
[ الطكيؿ]

 يقطع بالجرم أنفاسيـ
 

بيني العناف كلـ يجيىًد 
 

ىذا البيت تكرار لمعنى بيت عمقمة الذم حكمت لو زكجة امرؤ القيس بتفكقو عمى زكجيا ألنو 
: أدرؾ غرضو بفرسو دكف أف يجيده، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 فأدركيف يانيان مف عنانو

 

يمرُّل كمٌر الرائح المتحمب 
 

 
 
 
 

                                                 
(6)

.306ط،ؿ.عش٠ش،َ 
(7)

.115ل١ظثٓاٌٍّٛػ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(1)

.104ط،ؿ.عش٠ش،َ 
(2)

.46هشفخثٓاٌؼجذ،د٠ٛأٗ،ؿ 
(3)

.124ط،ؿ.عش٠ش،َ 
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: تكرار الصكرة: ياليان 
 

تحتؿ الصكرة مكانة مميزة في الدراسات األدبية، كالنقدية، كالببلغية، مف حيث أىميتيا 
ككظيفتيا في العمؿ األدبي، كنظران ليذه المكانة التي تتمتع بيا الصكرة ال بيدَّ مف إعطاء مكجز مبسط، 

نتعرؼ مف خبللو عمى المحاكالت األكلى لدراسة الصكرة في النقد العربي القديـ كالحديث، إذ حفمت 
مصادرنا النقدية كالببلغية بكمضات مشرقة يتضح مف خبلليا الجيد الذم بذلو الباحثكف في ىذا 

. المجاؿ
تستخدـ عادة لمداللة عمى كؿ مالو صمة بالتعبير الحسي، كتطمؽ أحيانان مرادفة )فكممة الصكرة 

لبلستعماؿ االستعارم لمكممات، كىي كسيمة الشاعر كاألديب في نقؿ فكرتو كعاطفتو معان إلى قٌرائو 
، كالصكرة الفنية طريقة خاصة مف طرؽ التعبير، أك كجو مف أكجو الداللة تنحصر (1)(كمستمعيو

أىميتيا فيما تحدثو في معنى مف المعاني مف خصكصية كتأثير، كلكف أٌيان كانت ىذه الخصكصية، أك 
ذاؾ التأثير، فإف الصكرة لف تغير مف طبيعة المعنى في ذاتو إنيا ال تغير إال مف طريقة عرضو 

ككيفية تقديمو، كىي بذاتيا ال يمكف أف تخمؽ معنى، بؿ إنيا يمكف أف تحذؼ دكفى أف يتأثر المعنى 
، كالصكرة الشعرية عند القدماء جزئية متناثرة يستدعي بعضيا بعضان، كما اعتمدت عمى (2)الذم تزينو

الجماؿ الشكمي، كابتعدت عف الخياؿ، فكانت صكرىـ حسٌية بالكممات، كمجازية إلى حٌد ما، كتعتمد 
عمى التشبيو كاالستعارة، كالكناية، كالمجاز لذلؾ أجمع بعض النقاد عمى أىمية المجاز، فتحدث 

 عف أىمية الكناية، كالتعريض، كالتمميح كتكقؼ ثعمب عند لطافة (5)، كابف المعتز(4)، كالمبرد(3)الجاحظ
                                                 

(1)
.3ِقطفٝٔبفف،اٌقٛسحاألدث١خ،ؿ 

(2)
.323عبثشػقفٛس،اٌقٛسحاٌف١ٕخفٟاٌزشاسإٌمذٞٚاٌجالغٟػٕذاٌؼشة،ؿ 

(3)
.٠1/307ٕظش،اٌغبؽع،سعبئًاٌغبؽع، 

(4)
.٠2/290ٕظش،اٌّجشد،اٌىبًِ، 
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، (6)(كؿ ما يدؿ عمى اإليماء الذم يقكـ مقاـ التصريح لمف يحسف  فيمو كاستنباطو)المعنى كألحؽ بو 
كتحٌدث األمدم، كالرماني، كابف جني، كالحاتمي، كالعسكرم، كابف فارس، كذلؾ عف المجاز كفائدتو، 

، كما أشار صاحب (7)كأجمعكا عمى أنو يفيد ما ال تفيده الحقيقة، كلكال ذلؾ لكانت الحقيقة أكلى منو
الكساطة إلى أفَّ االستعارة أحد أعمدة الكبلـ، فعمييا، المعكؿ كالتصرؼ، كبيا يتكصؿ إلى تزييف المفظ 

أنو ال ينبغي لمشعر أف يككف مغسكالن مف ىذه الحمى : ، أما ابف رشيؽ، فقاؿ(8)كتحسيف النظـ كالنثر
أما عبد القاىر الجرجاني، فقد درس الصكرة كٍفؽى منيج متميز عما سبقو مف العمماء العرب (9)فارغان 

" أسرار الببلغة"عمى الرغـ مف إفادتو الكبيرة مف جيكدىـ، فقد أفاض في حديثو عف الصكرة في كتابيو 
أنيا تبرز البياف في صكرة مستجدة تزيد قدره نببل، كتكجب ): فمف إشارتو إلييا قكلو" دالئؿ اإلعجاز"ك 

، ذكر ذلؾ كىك يتحدث عف االستعارة المقيدة، ثـ نراه في نص آخر يربط (1)(لو بعد الفضؿ فضبل
الصكرة بدكافع نفسية باإلضافة إلى الخصائص الحسيَّة حيث تجمع جميعان عبر صبلت كركابط لتعطي 

ألف التمثيؿ إذا جاءى في أعقاب المعاني، أك برزت ىي باختصار )الصكرة شكبلن، كركنقان، كعمقان مؤثران 
في معرضو، كنقمت عف صكرىا األصمية إلى صكرتو، كساىا أبيَّة، ككسبيا منقبة، كرفع مف أقدارىا، 
كشبَّ مف نارىا، كضاعؼ قكاىا في تحريؾ النفكس ليا، كدعا القمكب إلييا، كاستثار ليا مف أقاصي 

. (2)(األفئدة صبابة ككمفان، كقصر الطباع عمى أف تعطييا محبة كشغفان 
كيبمغ الجرجاني ذركة إبداعو الفني كالنقدم في دراستو لمصكرة حينما ينظر إلييا نظرة متكاممة 

: ال تقكـ عمى المفظ كحده، أك المعنى كحده بؿ إنيما عنصراف مكمبلف لبعضيما إذ يقكؿ في ذلؾ
، كالصكرة الشعرية ىي الميداف الذم (3)(كالصكرة تمثيؿ لما نعممو بعقكلنا عمى الذم نراه بأبصارنا)

يبرز مقدرة الشاعر، كمدل تمكنو مف الصنعة، كىي ليست جديدة فإف الشعر قائـ عمى الصكرة منذ أف 
، كالتصكير يختمؼ باختبلؼ المغات، كيختمؼ (4)كجد، كلكف استخداـ الصكرة يختمؼ بيف شاعر كآخر

: بو الناس، كىك يشمؿ أمريف
العبارة المغكية نفسيا التي يصكرىا المعنى تصكيران منطقيان محدكد األلفاظ، مستكعبان لممعاني، :- أكليما

إيراد المعنى في أسمكب أدبي يضـ إلى جانب رعايتو لممعنى جماؿ األداء، فالشعراء عمى :- كثانييما
اختبلفيـ يتناكلكف مادة، أك مكاد متشابية، كلكف اختبلؼ الصكر التي تعرض فييا المادة ىي التي 

المعاني مطركحة في الطريؽ يعرفيا ): ، كىذا ما أكده الجاحظ في قكلو(5)تعطييا قيمة جمالية مختمفة
                                                                                                                                                    

(5)
.65-٠64ٕظش،اثٓاٌّؼزضاٌجذ٠غ،ؿ 

(6)
.44صؼٍت،لٛاػذاٌؾؼش،ؿ 

(7)
،اٌقبػز١ٓ،13،اٌقبؽجٟ،ؿ72-69،اٌشعبٌخاٌّٛمؾخ،ؿ2/442،اٌخقبئـ79،إٌىذ،ؿ٠234ٕظش،اٌّٛاصٔخ،ؿ، 

.295ؿ
(8)

.428اٌغشعبٟٔ،اٌٛعبهخث١ٓاٌّزٕجٟٚخقِٛٗ،ؿ 
(9)

.286-1/285اثٓسؽ١ك،اٌؼّذح، 
(1)

.39ػجذاٌمب٘شاٌغشعبٟٔ،أعشاساٌجالغخ،ؿ 
(2)

.85ْ،ؿ.ػجذاٌمب٘شاٌغشعبٟٔ،َ 
(3)

.330اٌغشعبٟٔ،دالئًاإلػغبص،ؿ 
(4)

.230اؽغبْػجبط،فٓاٌؾؼش،ؿ 
(5)

.214ػضاٌذ٠ٓاعّبػ١ً،األعظاٌغّب١ٌخفٟإٌمذاٌؼشثٟ،ؿ 
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نما الشأف في إقامة الكزف، كتخير المفظ، كسيكلة  العجمي، كالعربي، كالبدكم، كالقركم، كالمدني، كا 
المخرج، ككثرة الماء، كفي صحة الطبع كجكدة السبؾ فإنما الشعر صناعة، كضرب مف النسج، كجنس 

، فقكؿ الجاحظ يؤكد عمى أىمية التصكير، كأثره في إغناء التجربة الشعرية، بصكرة (6)(مف التصكير
مميزة تعطي الشعر قيمة فنية، كجمالية، كتؤثر في نفس المتمقي، كبالتالي فإفَّ المعاني متداكلة بيف 

الناس، كلكف أكثرىـ ليسكا شعراء، ألنو ال بيدَّ لؾ لكي تككف شاعران مف أف تعبر عف المعاني بأسمكب 
جميؿ، كألفاظ منتقاة، كصياغة ال تكمؼ فييا، فالصكرة الشعرية تتككف مف الداللة المعنكية لؤللفاظ، 
كالعبارات، كيضاؼ إلى ذلؾ مؤثرات أخرل يكمؿ بيا األداء الفني، كىي اإليقاع المكسيقي لمكممات، 

كالعبارات، كالصكر، كالظبلؿ التي يشعيا التعبير، ثـ طريقة تناكؿ المكضكع، أم األسمكب الذم 
. تعرض بو التجربة األدبية

كالصكرة المثيرة لبللتفات ىي القادرة قدرة كاممة عمى التعبير عف تجارب األديب كمشاعره، )
كالتي تتجمع فييا ركعة الخياؿ، كالمكسيقى، ككحدة العمؿ األدبي، كشخصية األديب، كتخيره لؤللفاظ 

، كتكرار الصكرة مف أكثر أشكاؿ التكرار صعكبة كتعقيدان، كقد كاف الشعراء (1)(تخيران فنيان دقيقان 
الجاىميكف يكرركف كثيران مف الصكر في أشعارىـ، فإذا اىتدل شاعره منيـ إلى صيغة جديدة، أك تشبيو 
مبتكر أك مجاز بديع أصبح ذخيرة مباحة لآلخريف، بؿ قد يعجب الشاعر بما ابتكره مف صيغ كصكر 

: (3)، في أكثر مف قصيدة كمنو قكؿ امرؤ القيس(2)فنية فيكررىا أكثر مف مرة
 [الطكيؿ]

 قفا نبؾ مف ذكرل حبيبو كمنزؿ
 

بسقط الٌمكل بيف الٌدخكؿ فحكمىًؿ 
 

: (4)كقد كرره في مكطف آخر، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 قفا نبؾ مف ذكرل حبيبو كعرفاف
 

كرسـو عفت آياتو منذ أزماًف 
 

 : (5)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 لو أيطال ظبي كساقا نعامة
 

رخاء سرحاف كتقريب تتفؿ  كا 
 

 : (6)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

                                                 
(6)

.3/67اٌغبؽع،اٌؾ١ٛاْ، 
(1)

.47ػجذإٌّؼُخفبعٟ،إٌمذاألدثٟاٌؾذ٠شِٚزا٘جٗ،ؿ 
(2)

.344ػجذاٌمبدساٌمو،فٟاٌؾؼشاإلعالِٟٚاألِٛٞ،ؿ 
(3)

.15اِشإاٌم١ظ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(4)

.24ْ،ؿ.اِشإاٌم١ظ،َ 
(5)

.35ْ،ؿ.اِشإاٌم١ظ،َ 
(6)

.61ْ،ؿ.اِشإاٌم١ظ،َ 
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 لو أيطال ظبي كساقا نعامة
 

ٍرقىب  ٍيرو قائـ فكؽ مى كصيكة عى
 

 : (7)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 كقد أغتدل كالطير في ككناتيا
 

بمنجرد قيد األكابًد ىيكؿ 
 

 
 
 

 

 : (1)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 كقد أغتدل كالطير في ككناتيا
 

لغيث مف الكسمي رائدهي خاؿو 
 

 :  (2)كيقكؿ النابغة
 [الطكيؿ]

 رماد ككحؿ العيف ما إف تبينو
 

 كنؤم كجذـ الحكض أيمـ خاشع
 

: (3)كقد كرره زىير بف أبي سممى، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 أيافيَّ سيٍفعان في ميعىٌرس مرجؿو 
 

كنؤيا كجذـ الحكض لـ يتيمـ 
 

 : (4)كقكؿ زىير في معمقتو
 [الطكيؿ]

 عمكف بأنماط عتاؽو كًكٌمةو 
 

كرادو حكاشييا مشاكية الدـ 
 

 : (5)كقد كرره األعشى، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 عمكف بأنماط عتاؽ كعقمو
 

ٍرده كميٍشرىبي : جكانبيا لكناف كى
 

األبيات السابقة دليؿ كاضح ال مجاؿ لمشؾ فيو عمى أف شعراء العصر الجاىمي اعتمدكا عمى 
التكرار سكاءن كاف مف أنفسيـ، أك مف غيرىـ، فنبلحظ عندىـ تكراران  لمصكرة الفنية، كتركيبيا، كبناء 

كلعٌؿ أىـ ما يتميز بو تكرار الصكرة، ىك كثافة الشعكر المتراكـ زمنيان في نفس )العبارة الشعرية، 

                                                 
(7)

.33ْ،ؿ.اِشٚئاٌم١ظ،َ 
(1)

.51اِشإاٌم١ظ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.43إٌبثغخ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.106ص١٘ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(4)

.106ْ،ؿ.ص١٘ش،َ 
(5)

.14األػؾٝ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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الشاعر فالصكرة تبدأ بسيطة، عند أكؿ استخداـ ليا، ثـ تبدأ بالتكرار لشدة إلحاحيا عمى الشاعر، 
كىناؾ تبرز براعتو في التعمية عمييا، أك إعادة صياغة معناىا كتشكيمو عمى نحك تبدك فيو الصكرة 

جديدة، فالشاعر ال يبتكر صكرة جديدة كؿ يكـ، كلكنو قادر عمى امتبلؾ آلية يكرر فييا الصكرة نفسيا 
فالصكرة األصمية تبقى مصدر إيحاء لمشاعر يبني عمى أساسيا ،(6)(بحيث تبدك جديدة في كؿ مرة

ٌمةو جديدة كٍفؽى السياؽ الذم ترد، فيي بمثابة كممة مفتاحية تعيف  كثيران مف الصكر، فيخرجيا في حي
مزية في أسمكب الشاعر، فالصكرة تنمك تدريجيان في فكر  الشاعر في النظـ، كمثؿ ىذه اآللية تيعىٌد ي

الشاعر كتتطكر، فيي تشبو مراحؿ تطكر اإلنساف، كنتيجة ليذا التطكر، كتخمر الفكرة كالصكرة في 
فيك يكيؼ العنصر )ذىف الشاعر، يستطيع أف يصكغ منيا صكران جديدة مميزة تخدـ الغرض الشعرم، 

، فالتكرار كسيمة يحاكـ بيا النص (1)(، كلكف اتحاد اإلحالة يظؿ كاحدان بكيفية بيئتو السياقيةالمكرر 
الشعرم، انطبلقان مما سبقو أك لحقو مف نتاج الشاعر نفسو، كىذه مسألة تتطمب كعيان كدراية عمى 

أفَّ الشاعر بتكرار بعض الكممات يستطيع أف يعيد صياغة بعض الصكر الفنية مف جية، )اعتبار، 
،  فغاية الصكرة أف تمكف المعنى في (2)( اإليحائية لمنص مف جية أخرلةكما يستطيع أف يكثؼ الدالؿ

النفس، ال عف طريؽ الكضكح، كلكف عف طريؽ التأثير، فتترؾ في النفس انطباعان جميبلن مبيمان أشبو 
بما يتركو منظر مف مناظر الكجكد الرائعة في نفس اإلنساف، كما الصكرة سكل ىذا األثر الذم يعمؽ 

 ، كالصكرة ىي المقطة التي تسجؿ كضعان معينان لشيء، سكاءه أكاف كائنان حٌيان أـ ظكاىر (3)بالنفس
. (5)، كىي كسيمة الشاعر أك األديب في نقؿ فكرتو، كعاطفتو إلى ٌقرائو كسامعيو(4)طبيعية

كالتكرار ال ييعىدُّ عيبان، إذا تـ تكظيفو، بشكؿ صحيح، كبما يخدـ الغرض الفني، فالشاعر أك 
األديب ال ينطمؽ في عممو األدبي مف نقطة الصفر، فبل بيدَّ أف يككف عنده أساس يستند عميو، كمف 

إفَّ الناس لك استغنكا عف ): العيب أف ال يطمع كال يتأثر بأعماؿ اآلخريف، كصدؽ الجاحظ حيف قاؿ
التكرار، ككفكا مؤكنة البحث كالتنقير لقؿَّ اعتبارىـ، كمىٍف قؿَّ اعتباره، قؿ عممو، كمف قؿ عممو، قؿ 

 كلك كاف التكرار عيبان، لعيبى الشعر الجاىمي الذم ما يزاؿي (6)(فضمو، كمف قؿ فضمو، كىثيرى نقصو
خالدان، ينيؿي منو كثير مف الشعراء، فيأخذكف مف أشعارىـ ما يتكافؽ مع كاقعيـ الشعرم، كما التناص 

الذم يمجأ إليو المحدثكف إال لكف مف ألكاف التكرار 
أما التكرار في ديكاف جرير، فقد سبؽ أف أشرت إلى أف ديكانو قائـ عمى التكرار  بشكؿ عاـ، 

كتكرار الصكرة بشكؿ خاص، فكثير مف صكره متشابية كمكررة تكراران يكاد يككف تامان، كما يميز صكرة 
عف أخرل في ديكانو، ىي طريقة التعبير التي سمكيا، مف حيث استخدامو لممكسيقى الداخمية التي تنبع 

                                                 
(6)

.133فٙذٔبفشػبؽٛس،اٌزىشاسفٟؽؼشِؾّٛددس٠ٚؼ،ؿ 
(1)

.305سٚثشددٞثٛعشأذ،إٌـٚاٌخطبةٚاإلعشاء،ؿ 
(2)

.81ِٕزسػب٠ؼ،ِمبالدفٟاألعٍٛث١خ،ؿ 
(3)

.79ٔبفغػجذاٌفزبػفبٌؼ،اٌقٛسحفٟؽؼشثؾبسثٓثشد،ؿ 
(4)

.١ِٕ148شعٍطبْ،اٌقٛسحاٌف١ٕخفٟؽؼشاٌّزٕجٟ،ؿ 
(5)

.242أؽّذاٌؾب٠ت،أفٛيإٌمذاألدثٟ،ؿ 
(6)

.181،ؿ3اٌغبؽع،سعبئًاٌغبؽع،ط 
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مف مزج األلفاظ بعضيا ببعض، فتكٌكف أصكاتان منسجمة، تطرب األذاف، فنستمتع بكقعيا، كال نمتفت 
كينبغي أف )إلى تكرارىا، ألف الًشعر يجب أف يحقؽ قيمة فنية، كمشاركة كجدانية بيف الشاعر كالقارئ، 

يككف ىناؾ اتحاد بيف الذات المعبرة، كالمكضكع المعبر عنو بحيث يعيش الشاعر مكضكعو بكؿ 
أحاسيسو، كانفعاالتو، كيعكس ما أحٌس بو ليجعمنا نعيش في شعره فنحس بما أحس، كننفعؿ بما انفعؿ 

فالصكرة يمكف استثارتيا مرة عمى سبيؿ المجاز، )، كتكرار الصكرة بحٌد ذاتو يأخذ بيعدان رمزيان ،(7)(بو
لكنيا إذا عاكدت الظيكر بإلحاح، كتقديـ كتمثيؿ عمى السكاء ،فإنيا تيعىٌد رمز، كقد تصبح جزءان مف 

، فالصكرة الشعرية تنقؿ لنا رؤية الشاعر، كفمسفتو في الحياة، كلكفَّ تكرار (1)(منظكمة رمزية أسطكرية
بعض الصكر يجعميا تصبح رمزان شعريان يحمؿ داللة رمزية محدكدة، ثـ تتعمؽ ىذه الداللة مرة بعد 

: أخرل، كمف الصكر التي تكررت في ديكاف جرير
 

 :صكرة المكاف

 
لممكاف حضكر بارز في الشعر العربي، كذلؾ لمالو مف أىمية بالنسبة لمشاعر فيك مرحمة مف 
مراحؿ حياتو، يستطيع مف خبللو الكشؼ عما يعانيو مف ألـ نتيجة الفراؽ كاالبتعاد عنو، باإلضافة إلى 

فمـ يكف المكاف يكمان إال امتحانان ذاتيان )ارتباطو بأحداث ذات صمة كثيقة بنفسية الشاعر، كذكرياتو، 
لمكاجية النص المعقد، ككانت مكاجية فييا مف أحكاـ الذات الشيء الكثير، ككشفت عبر الممارسة 
النقدية أف الفف إذا ما ابتعد عف احتكاء المكاف فقد كاقعيتو، كأف الفف إذا ما تنكر لممكاف عاش في 

، كاألطبلؿ ىي المكاف الذم كرره جرير في شعره، كما كررىا غيره مف شعراء (2)(تاريخ البلتاريخ
العصريف الجاىمي كصدر اإلسبلـ ،فقد صكر األطبلؿ متذكران ما مٌر معو فيي قطعة مف أحبائو 

كزمانو الذم مضى ككلٌى، فالمكاف يذٌكر بالزماف كالمحظات التي مضت، كىي مصدر يثير المشاعر 
كيؤججيا بما تحممو مف ذكريات جميمة في نفس الشاعر، كقد تفكؽ جرير عمى غيره مف شعراء العصر 

فيك دائمان ممسؾ بقيثارتو يستخرج منيا تمؾ األنغاـ، كيحسُّ )األمكم، إذ تغنى باألطبلؿ غناءن حزينان، 
اإلنساف إحساسان قكيان أنو كاف ينيؿ مف منيؿ صاؼو ال يجؼ، فينساب منو كصفو لؤلطبلؿ انسيابان ال 

تكدره شائبة كتصكيره لؤلطبلؿ ال ييبارل، فما أكثر مف أثنكا عميو ثناءن مميزان معترفيف بقدرتو عمى 
، كقد ربط جرير كصفو لؤلطبلؿ ببعض (3)(الطيراف، كالتحميؽ حتى يعمك عمى غيره عمكان كبيران 

                                                 
(7)

.52ػجذاٌفزبػفبٌؼٔبفغ،اٌقٛسحفٟؽؼشثؾبسثٓثشد،ؿ 
(1)

.201ِذؽذعؼذِؾّذاٌغ١بس،اٌقٛسحاٌؾؼش٠خػٕذأثٟاٌمبعُاٌؾبثٟ،ؿ 
(2)

.٠8بع١ٓإٌق١ش،اؽىب١ٌخاٌّىبْفٟإٌـاٌؼشثٟ،ؿ 
(3)

.50ؽغ١ٓػطٛاْ،ِمذِخاٌمق١ذحفٟاٌؾؼشاألِٛٞ،ؿ 
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إفَّ ): األساطير القديمة، كأسطكرة الغراب كالحماـ، فكثيران ما كاف يذكر الغراب في مقدماتو، كقكلو
: (4)كنعيقو رمز، بؿ إيذاف بارتحاؿ القكـ، يقكؿ (الغرابى نعؽ

 [الكامؿ]
 بافى الخميطي فما لوي ًمٍف مىٍطمىبً 

 

ًذٍرتي ذلؾ مف أميرو مشغب حى  كى
 

 نىعىبى الغرابي فقمتي بيفه عاجؿه 
 

  ما شئت إذ ظعنكا لبيفو فانعًب 
فقد تكررت صكرة الغراب مقترنة بكصؼ الرحمة كعناصرىا كالفرس، كالناقة، كىي صكرة 

تجعمنا نسأؿ عف سبب حرص جرير عمى تكرارىا، كمما ال شؾ فيو أف تكرار ىذه الصكر عند جرير، 
نما حاكؿ مف خبلليا البحث عف الجديد في ابتكار المعاني كالصكر كالتشبييات،  لـ يكف تقميدان، كا 
فالغراب رمز لمنحس كالشؤـ، فقد استغؿ جرير ىذا الرمز األسطكرم كاعتمد عميو في رسـ صكرة 

األطبلؿ، رابطان بينو كبيف تييؤ القكـ لمرحيؿ، كسبب استعدادىـ ككجيتيـ التي يقصدكنيا، فذكر الغراب 
، ألنو إذا بافى (غراب البيف)ينقمنا إلى لحظة الفراؽ، كما يرافقيا مف مشاعر الحزف كاأللـ، فقد سمكه 

، كىـ ال يذكركف شيئان (1)أىؿ الدار كقع في مكاقع بيكتيـ يمتمس كيقمقـ، فيتشاءمكف بو كيتطيركف منو
مما يتطيركف منو إال ذكركا الغراب معو، ألنو عندىـ أنكد منو، كيركف أف صياحو أكثر إخباران كأفَّ 

، كلقد شيًغؿى جرير بيذا الرمز األسطكرم، كذلؾ لما يثيره في النفكس مف الخكاطر، (2)الزجر فيو أعـ
كما يبعثو فييا مف المعاني التي تتبلءـ مع مشاىد االرتحاؿ كالفراؽ، لذلؾ كرره كثيران كألح في ذكره في 

 :(3)كثير مف مقدمات قصائده، يقكؿ
 [الكامؿ]

دَّعكا  بافى الخميطي برامتيف فىكى
 

 أك كيمَّما رفعكا لبيفو تٍجزىعي 
 

 نعبى الغرابي فقمتي بيفه عاجؿه 
 

رىدي الغيداةي األىٍلمىعي  كجرل بو الصُّل
 

فنعيؽ الغراب ، دليؿ كاضح عمى لحظات الفراؽ، كأنو لغراب شـؤ فإذا نعؽ 
فإنيـ ال يستمركف مجتمعيف، بؿ يتفرقكف، كىذا السبب جعمو يتخذ الغراب رمزان في مقدمات 

: (4)قصائده، إذ كرر صكرتو في أكثر مف مكطف، يقكؿ جرير
 [الكامؿ]

 ىاجى اليكل لفؤاًدؾى الميٍيتاجً 
 

 فاٍنظير ًبتيكًيحى باكرى األٍحداجً 
 

ِي   ىذا ىكنل شغؼى الفؤادي ميبىرٍّحي
 

 كنكنل تقاذىؼي غٍيري ذات ًخالجً 
 

 إفَّ الغرابى ًبما كىرًٍىتي لىمكلىعه 
 

ـي التىٍشحاجً   بنكل األحبًَّة داًئ
 

                                                 
(4)

.32-31عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ، 
(1)

.2/316اٌغبؽع،اٌؾ١ٛاْ، 
(2)

.3/443ْ،.اٌغبؽع،َ 
(3)

.370عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ، 
(4)

.103ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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 ليتى الغيرابى غداةى البيًف يىٍنعىبي بالنَّكل
 

 كاف الغرابي مقطَّعى األىٍكداجً 
 

فرحيؿ أحبتو أىاج الشكؽ في نفسو، فأخذ يراقب المكاف الذم ستستقر فيو القكافؿ، لعمو يرل 
محبكبتو، كىذا يؤكد عمى أف الفراؽ أمره ال شؾ فيو، كال مجاؿ لتغيير الكاقع، فالغراب ما زاؿ ينعب 
داعيان لميجر كالبعد، فيك مكلىع بفراؽ األحبة، لذا يتمنى الشاعر أف تقٌطع عركؽ عنقو قبؿ نعيبو، 

كصكرة الفراؽ عند جرير ماثمة في كثير مف مطالع قصائده، فقد كقؼ عمى األطبلؿ باكيان متفجعان، 
. يستسقي الديار لعؿَّ المطر يبث فييا الحياة بعد أف اندثرت معالميا

 
 

: (1)يقكؿ
 [البسيط]

 ماذا يىٍييجيؾ مف دارو كمنزلةو؟
 

 أـ ما بكاؤؾ، إذ جيرانؾ ابتكركا
 

 نادل المنادم ببىٍيف الحٌي فابتكركا
 

 مٌنا بيككران، فما اٍرتابكا كما اٍنتظركا
 

ـي باألمًس، إذ بكركا  حاذٍرتي بينيي
 

ذىري   مٌنا، كما يٍنفعي اإلشفاؽي كالحى
 

 : (2)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 عىًجٍبت ليذا الزٌائر المترٌقب
 

نُّلبً  ـر بىٍعدى التَّجى دالًلو بالصَّ  كا 
 

 أرل طائران أٍشفىٍقتي ًمٍف نىعىباًتوً 
 

 فإٍف فارقكا غىٍدران فما ًشٍئتى فاٍنعىبً 
 

فنعيب الطير يكحي بالتشاؤـ، كرغـ ذلؾ فإنو لف يخشاه، ألف مف يخاؼ فقدىـ، كفراقيـ قد 
رحمكا، فعبلـى الخشية مف النعيب إذف؟ فمتنعب أييا الطير ما تشاء كما تريد، كالتشاؤـ مف نعيب الطير 

عادة مف عادات العرب في الجاىمية، كىذا دليؿ عمى أف نسيج القصيدة كطبيعة تككينيا عند جرير 
يتشابو مع نسيج القصيدة الجاىمية تشابيان يكاد يككف تامان، فيك عندما يذكر أماكف محبكبتو ال يتصكر 

: (3)منيا إال ما تصكره شعراء العصر الجاىمي مف ديار أحبتيـ، يقكؿ جرير
 [الطكيؿ]

 أرٌجٍعتى ًمٍف عرفاًف رٍبعو كأنَّوي 
 

 بقيةي كشـو في ميتيكًف األشاًجعً 
 

 متى أٍنتى ميٍيتاجو بحممؾ بعدما
 

 كصمتى بًو حبؿى القريف المينازعً 
 

                                                 
(1)

.279عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 

 
(2)

.34ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.392ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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فأثار الديار كالكشـ في ظاىر الكؼ، كىك التصكر نفسو الذم رسمو طرفة بف العبد في 
: (4)معمقتو

 [الطكيؿ]
 لخكلة أطالؿ ببرقة ييمد

 

تمكح كباقي الكشـ في ظاىر اليد 
 

 : (5)كيقكؿ جرير
 [الكامؿ]

 إفَّ الشَّكاًحيى باليحى ىيَّجنني
 

 في دار زينب كالحماـ الكٌقعي 
 

 بىٍيفه عاجؿه : نعب الغراب فقمت
 

رىدي الغداةى األلمعي   كجرل بو الصُّل
 

ـٍ   إفَّ الجميع تفرَّقت أىكاؤىي
 

ع  إفَّ النَّكل بيكل األحبة تىفجُّل
 

 : (1)كمف ذكره لؤلماكف، قكلو
 [البسيط]

 خؼَّ القطيف فقمبي اليـك متبكؿ
 

 باألعزليف، كشاقتني العطابيؿ
 

مف خبلؿ ىذا المطمع نبلحظ اف جرير تأثر بالشاعر كعب بف زىير في قصيدتو التي 
:                                                                             مطمعيا

 [البسيط]
 بانت سعاد فقمبي اليـك متبكؿ

 

متيَّـ إيرىا لـ ييفد مكبكؿي 
 

 : (2)كيقكؿ جرير
 [الكافر]

 كىاج البرؽ ليمة أذرعاتو 
 

 ىكنل ما تستطيع لو ًطالبا
 

 فكمفت النكاعي كٌؿ يكـو 
 

 مف الجكزاء يمتيب التيابا
 

 يذيب غركرىف، كلك ييصمىٌ 
 

ِي األقكليف بو لذابا  حديدي
 

فالبرؽ الذم يكمض مف مدينة أذرعات الشامية يثير في نفسو مشاعر الشكؽ كالحنيف، كيذكره 
بمحبكبتو التي رحمت، كلـ يىعيٍد باستطاعتو رؤيتيا فيي كالبرؽ الذم يراه كال يدركو، كمف األماكف التي 

. (3)(بيدانا)ك (سممانيف)، ك(الغكر)،ك (حكراف)، ك(جبؿ الرياف):كررىاجرير في قصائده 
 [البسيط]

 يا حبَّذا جبؿي الٌرياف مف جبؿو 
 

 كحبَّذا ساكفي الٌرياف مٍف كانا
 

                                                 
(4)

.88هشفخثٓاٌؼجذ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(5)

.370ط،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.475عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.85ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.680-679ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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 كحٌبذا نفحاته مف يمانيةو 
 

 تأتيؾ مف ًقبىؿ الٌرياف أحيانا
 

ـي   ىبَّت شماالن فذكرل ما ذكرتكي
 

ٍكرانا  فاًة التي شرقيَّ حى عٍند الصَّ
 

 : (4)كيقكؿ
 [البسيط]

حو  ِن  تييدم السالـي ألىؿ الغكر مف منؿى
 

ىييات مف مىمىحو بالغكر ميدانا 
 

 كاد اليكل يكـى سممانيف يقتيمني
 

ككاد يقتيمني يكمان ببيدانا 
 

 
، ليست مجرد عناصر كأماكف يصفيا جرير دكفى (الغكر)،ك (حكراف)، ك(الرياف): فيذه األماكف

مغزل أك داللة، بؿ ىي مثيرات بيئية تربط الشاعر ربطان كثيقان بعنصرم المكاف كالزماف في الحياة 
العربية، كىي تربطو بعنصر المكاف، فيذه المعالـ تمثؿ لو رمكزان ميمة تنقمو إلى تمؾ البيئة بكؿ 

مشاعرىا الكجدانية، كذكرياتيا المميزة، كما أنيا تربطو بعنصر الزماف، فيي تصمو بالماضي كتشده 
إلى تراثو، كتقاليده، كىي تؤدم الكظيفة التي تؤدييا ذكر األماكف في القصيدة الجاىمية،فديار أـ أكفى 

عند زىير بف أبي سممى، تبرز لنا آثار الحرب التي حكلت ديار المحبكبة إلى خراب بعد أف كانت 
. الخ... نابضة بالحياة، ككذلؾ األماكف التي ذكرىا طرفة بف العبد، كامرؤ القيس، كلبيد بف ربيعة

أما بالنسبة لتكرار الحديث عف الغراب الذم ييعىدُّ رمزان أسطكريان، فيك دليؿ كاضح عمى تأثر 
جرير بالشعر الجاىمي، كعاداتيـ كىذا يقكدنا إلى أف الصكرة الشعرية ال ترتكز عمى الناحية الببلغية 

فقط، كقد أشار إلى ذلؾ عمي البطؿ، حيف رفض ربط الصكرة بالناحية الببلغية فقط، ألنيا تسعى نحك 
، كىذا الرأم فيو جانب مف الصكاب ألننا لك جعمنا الصكرة الشعرية حكران (1)التقنيف النظرم لمصكرة

الصكرة تحمؿ )عمى المجاز كاالستعارة كالتشبيو، فإننا نحجر عمى خياؿ الشاعر كنقيده، كبالتالي فإف 
، فالرمز (2)(، كعف الببلغةصندكؽ األصباغفي خباياىا حقائؽ تنأل بيا عف الزخرؼ الشعرم، كعف 

صكرة تدؿ عمى صكرة مادية بينيما تشابو، كتركيز جرير عمى الغراب ىك جانب تقميدم سار فيو عمى 
نيج القدماء كتشاؤميـ منو، ككاف مف الممكف أف يأتي بأمكر أكثر دقة كتناسب البيئة اإلسبلمية، 

فنظرة اإلسبلـ لمغراب ليست تشاؤمية، فقد كردى ذكره في القرآف الكريـ ألخذ العبرة كالعظة، 
ازِبٕ) :قاؿ تعالى َْو ْ٘ل َو ُٗه ُه كَو ُهسِبََٗو ضِب لِ٘ب َوزْل ثُه فِٖب ااْل ابًب َٗوبْل َو سَو ُه  ُه َِب  فَوبَوعَوثَو  ا ٘ ةَو أَو ِب ءَو ْْل قَوب َو َٗوب  ۚ   سَو

ثُه أَوىْل أَوكُهْىَو  ْٗللَوخَوب أَوعَو َو ْل ٖ َّو ةَو أَو ِب ءَو ْْل َٕو سَو ازِب َّو ُه اةِب فَوأ ا الْل ُهسَو رَو َُوٰ لْللَو  بَوحَو  ۖ   هِب ٘يَو  فَوأَوصْل هِب يَو الٌاب ِب  (هِب
[.  31: المائدة]

                                                 
(4)

.676-675ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.8ػٍٟاٌجطً،اٌقٛسحفٟاٌؾؼشاٌؼشثٟ،ؿ 
(2)

.5ٔقشدػجذاٌشؽّٓ،اٌقٛسحاٌف١ٕخفٟاٌؾؼشاٌغبٍٟ٘فٟمٛءإٌمذاٌؾذ٠ش،ؿ 
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كعمى العمكـ فإفَّ جريران اعتمد القصيدة الجاىمية اعتمادان كاضحان، كىذا يظير مف خبلؿ ديكانو 
حدل كأربعيف قصيدةالذم يضـ  ، جميعيا تبدأ بما تبدأ بو القصيدة الجاىمية مف ذكر  (3) مطكلةمائة كا 

األماكف، كبكاء الديار كمكاقؼ الكداع كالرحيؿ، كتسع مف ىذه القصائد فقط بدأت مباشرة بالفخر أك 
اليجاء أك المديح دكف مقدمات، كمف ىذه التسع، ثبلث في ىجاء الفرزدؽ، كاثنتاف في مدح المياجر 

، ككاحدة في رثاء زكجتو، ثـ كاحدة ييجك فييا تيمان، كأخرل في ىجاء بني (4)بف عبد اهلل الكبلبي
. حنيفة

: أةتكرار صكر المر
 

احتمت المرأة مكانة مميزة في الشعر العربي منذ العصر الجاىمي، كحتى عصرنا الحاضر، 
كقد أبدع الشعراء في رسـ صكرة المرأة في أشعارىـ، فقد ذكر كؿي شاعر منيـ محبكبتو مصكران مكاطف 
الجماؿ فييا، كأثرىا عمى نفسيتو، فشبيكىا بتشبييات مستكحاة مف بيئتيـ، غير أنيـ تفاكتكا في التعامؿ 

سباغ ثقافتيـ كثقافة عصرىـ عمييا، فمف خبلؿ معمقة امرلء  مىعى ىذه الصكرة، كذكر تفصيبلتيا، كا 
القيس تيًطؿُّ عمينا محبكبتو فارعة القكاـ، بيضاء الكجو، دقيقة الخصر، ضامرة البطف، ممتمئة الساقيف، 
أسيمة الخد، عيناىا كعيني ظبية، كجيدىا كجيد الرئـ، إال أنو ميحمَّى بالقبلئد، كىي مترفة ناعمة، يكثير 
دىـ يعتنكف بيا، فيي تناـ الضحى غير مبالية، فبل تنيض  فتات المسؾ عمى فراشيا، كىي مدلمة ليا خى

: (1)مبكران لمعمؿ، كذلؾ لعدـ حاجتيا لو، يقكؿ امرؤ القيس
 [الطكيؿ]

 ميفيفةه بيياءيغيري ميفايةو 
 

 ترائبييا مصقكلةه كالسَّجنجؿً 
 

 تصٌد كتبدم عىٍف أسيؿو كتتَّقي
 

 بناظرةو ًمٍف كٍحشو كٍجرىةى ميٍطفىؿً 
 

 كجيدو كجيًد الرٍّئـ ليسى بفاحشو 
 

تو كال بمعٌطؿً  ٌِ  إذا ىي نصَّ
 

ِو   كفرعو يغٌشي المتفى أسكدى فاحـو
 

 أييًث كقنك النَّخمًة الميتىعىٍيًكؿً 
 

 كتييحي فتيتي المسؾ فكؽ فراًشيا
 

ًؿ  نؤكـي اليُّلحى لـ تىٍنتىطٍؽ عف تفيُّل
 

  كما شبو طرفة بف العبد محبكبتو بالظبي في كحؿ عينييا، كسمرة شفتييا، كطكؿ عنقيا، كشبو 
: (2)فميا باألقحكاف الندم، يقكؿ طرفة

 [الطكيؿ]
 كفي الحٌي أحكل ينفضي المردى شادفه 

 

دً   ميظاًىري ًسٍمطٍي لؤلؤو كزبرجى
 

                                                 
(3)

.٠ٕظش،عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ 
(4)

(.٠8/93ٕظش،األغبٟٔ،)اٌّٙبعشثٓػجذهللا،ٚاٌٟا١ٌّبِخٚاٌجؾش٠ٓفٟخالفخ٘ؾبَ،ٚا١ٌٌٛذثٓػجذاٌٍّه،وبْع١ًّاٌقٛسح 
(1)

.27اِشإاٌم١ظ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.91هشفخثٓاٌؼجذ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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ذكؿه تراعي ربربان بخميمةو   خى
 

 تناكؿي أطراؼى البرير كتىٍرتىدم
 

ران  ـي عٍف أىٍلمىى كأىفَّ منَّكَّ  كتىٍبًس
 

تخمَّؿ حٌر الرَّمًؿ ًدٍعصه لوي نىدم 
 

: كيزيد طرفة في كصؼ محبكبتو بأف يقكؿ كبلمو الكاضح
 [الطكيؿ]

 ككٍجوه كأىفَّ الشَّمسى ألقٍت رداءىا
 

ـٍ يىتىخدًَّد  عميو نىًقيُّل المكف لى
 

 
أما عنترة بف شداد فقد رسـ صكرة محبكبتو عبمة، كاصفان مبلمحيا كصفان مميزان، يقكؿ عنترة 

(1) :
 [الطكيؿ]

 أشارت إلييا الشمسي عند غركبيا
 

 تقكؿ إذا اسكد الدُّلجى فاطمعي بعدم
 

 أال أسفرم: كقاؿ ليا البدر المينيري 
 

 فإٌنؾ ميمي في الكماًؿ كفي السىٍعدً 
 

 ميرىنَّحةي األعطاؼ مييكمة الحشا
 

 منعمة األطراؼ مائسة القدٌ 
 

 يبيت فتاتي المسؾ تحت لياميا
 

 فيزداد مف أنفاسيا أٍرج الٌندٍّ 
 

 كيطمع يكء الصبح تحت جبينيا
 

 فيغشاه ليؿ مف دجى شعرىا الجعد
 

 كبيف يناياىا إذا ما تبسمت
 

 مديري ميداـو يمزج الراح بالشيدً 
 

كما كصؼ عمرك بف كمثـك مشية النساء المرافقات ليـ في الحرب ضد عمر بف ىند، 
: (2)يقكؿ

 [الكافر]
ٍينى  إذا ما ريٍحفى يمشيف اليكى

 

كما ايطَّربت متكفي الشاربينا 
 

: (3)كقد تمٌنى النصر في معاركو ليناؿى فتاه بيضاء، ممتمئة، قامتيا طكيمة، كأردافيا ثقيمة، يقكؿ
 [الكافر]

 تيريؾ إذا دخمتى عمى خالءو 
 

 كقد أىًمنىت عيكفى الكاشحينا
 

ٍيطىؿو أدماءى ًبكرو   ذراعي عى
 

 ًىجاًف المكف لـ تقرًأ جنينا
 

ٍتنىيٍي لىٍدنةو سىمىقىٍت كطالت مى  كى
 

لينا  ركاًدفييا تىنكءي بما كى
 

 كمأكىمةو يييؽي البابي عنيا
 

نكنا  ًنٍنتي بو جي ككشحان قٍد جي
 

  فصكرة المرأة عند الشعراء في العصر الجاىمي، صكرة مكررة عند معظميـ، فقد كانت المرأة 
ٍعمىمان مف معالـ حياة العربي، يستمدُّ منيا القكة كالشجاعة، تطؿُّ عميو مف بيف الخياـ، كتسير معو في  مى

                                                 
(1)

.110ػٕزشح،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.87ػّشٚثٓوٍضَٛ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.68ْ،ؿ.ػّشٚثٓوٍضَٛ،َ 
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القافمة كقت الرَّحيؿ، كتساىره عمى ضكء القمر كالنجكـ، كتركبي ىكدجيا تاركة الٌديار، فتثير شكقو 
دى لنا أبرز معالـ جماليا، كيستحضر أبرز المكاقؼ معيا، كقد بقيت  كحنينو، فتجكد قريحتو، ليرصى

صكرة المرأة عند الجاىمييف معينان ال ينضب يستمدُّ منو شعراء العصكر البلحقة صكرىـ كتشبيياتيـ، 
كصكرة المرأة عند جرير تكرار لتمؾ الصكرة التي أجمع عمييا الشعراء في العصر الجاىمي، غير أفَّ 
ىناؾ تفاكتان في التعامؿ مع ىذه الصكرة، حيث أضاؼى إلييا أصباغان كألكانان بحيث تتبلءـ مع ثقافتو 
كثقافة عصره، كقد كصؼ جرير معالـ جماؿ المرأة جممة كتفصيبلن فكصؼ قكاميا، كما يحممو مف 

ٍسف، كما كصؼ كجييا كما فيو مف جماؿ  فإذا كاف القكاـ ىك الرمز األكؿ لجماؿ المرأة، فإفَّ الكجو )حي
. (1)(ىك الرمز الثاني الكتماؿ ىذا الجماؿ

لذلؾ كصؼ جرير كجو محبكبتو، كما فيو مف معالـ الجماؿ كصفان دقيقان، مبرزان جماؿ كٌؿ جزء 
، يشٌع نكران، يشبو القمر،كيحاكي الشمس، كما كصؼ عينييا كأسنانيا  منو، فكجو محبكبتو نقي صاؼو
كصفحة خدىا، كفميا، كعذكبة طعمو، كرائحة ثيابيا، كجميعيا أكصاؼ كررىا مف سبقو مف الشعراء 

ليس المرأة الجميمة التي ): في كصؼ محبكباتيـ، فغدت ككأنيا مقاييس عامة لجماؿ المرأة، ليذا قالكا
تأخذ ببصرؾ جممة عمى بيٍعد، فإذا دنت منؾ لـ تكف كذلؾ، بؿ الجميمة التي كمما كررت بصرؾ فييا 

، كالكجو ىك الجزء األكثر ظيكران في اإلنساف، بؿ ىك أكؿ ما يمحظو الناظر مف (2)(زادتؾ جماالن 
اآلخريف، فما بالؾ إذا كاف الناظر شاعران خبيران بالمعاني المعبرة عف الجماؿ، فقد كصؼ جرير كجو 

: (3)محبكبتو، كلكنو كما فيو مف مبلمح جمالية، يقكؿ
 [الكافر]

 إذا سىفىرىٍت فمسفرىا جميؿي 
 

كيريى العيَّ مرجعيا المياما 
 

فكجو محبكبتو جميؿ عندما تسفر عنو، كال يقٌؿ جماالن عندما تضع عميو الحجاب، كقد استمدَّ 
منح صكره الكاقعية، كالكضكح، فتارة يشبييا جرير كثيران مف صكر محبكبتو مف البيئة المحيطة بو، مما 

بالغزاؿ، كتارة أخرل بأشعة الشمس يكـى رمي الجمار في مكة، كربطو لصكرة المحبكبة بصكره الشمس 
، يعطي المرأة صفة القداسة الدينية، رغـ أننا ال نجد عبلقة بيف المرأة (مكسـ الحج)في ذلؾ الكقت ،
 في ظؿ اإلسبلـ، كقد أشار الدكتكر عمي البطؿ إلى أفَّ ىذه الصكرة مف آثار احتذاء كالمعتقدات الدينية

الشعراء لنماذج فنية سابقة لـ تصمنا كثيقة الصمة بالديف، أك بمعنى آخر لقد تحكلت الصكر الدينية إلى 
قكالب كتقاليد فنية، قد تخالؼ أحيانان النماذج القديمة، كلكنيا في كثرتيا، تشي بتتبع ليذه النماذج مف 
حيث ظيكر الصكرة المقدسة لؤلـ عند حديثيـ عف المرأة، إذ اجمعكا ليا صفات الخصكبة كاألمكمة 

، أما بالنسبة لمكقؼ اإلسبلـ مف المرأة، فقد (4)المعبكدة التي ارتبطت بالٌربة الشمس في الديف القديـ

                                                 
(1)

.118خ١ًٍػٛدح،فٛسحاٌّشأحفٟؽؼشػّشثٓأثٟسث١ؼخ،ؿ 
(2)

.2/256األثؾ١ٟٙ،اٌّغزطشففٟوًفِٓغزظشف 
(3)

.562عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(4)

.٠57ٕظش،ػٍٟاٌجطً،اٌقٛسحفٟاٌؾؼشاٌؼشثٟ،ؿ 
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أكصى بضركرة االىتماـ بيا، كىي حرمة مف الحرمات التي يجب المحافظة عمييا، كرغـ ىذه العناية 
ال نممس لممرأة صفة القداسة الدينية التي تدعك جرير إلى أف يربط صكرتيا بصكرة الشمس في يـك 

.  عرفة
 
 

: (1)يقكؿ
 [البسيط]

 كأفَّ في الخٌد قرف شمس طالعة
 

لٌما دنا ًمٍف جمار الٌناس تحصيب 
 

: (2)كيقكؿ
 [الكامؿ]

ٍيننا  لكال مراقبةي العيكًف أرى
 

ميقىؿى الميا كسكالؼ اآلراـ 
 

: (3)كيقكؿ
 

 
 [الكافر]

ٍعًقًد السَّمطيف ًمٍنيا  أىسيمىةي مى
 

كرٌيا حيثي تعتقدي الحقابىا 
 

: (4)كيقكؿ
 

 
 [الكامؿ]

 راحكا ًمٍف أجمؾ ميٍقًصديفى كقد رأكا
 

دكدا مىؿى الًحجاًؿ سكاًلفان كخي  خى
 

 : (5)كيقكؿ
 [الكامؿ]

ـي كخالطت  بيضه ترببُّليا النَّعي
 

 عٍيشان كحاشيًة الًفًرٍنًد غريرا
 

 : (6)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

يبىةو  ٍيًر رى  لياًليى تىٍسبي القىٍمبى ًمٍف غى
 

 إذ سىفىرىٍت عىٍف كاًيح المكًف أىٍزىرا
 

 : (7)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

                                                 
(1)

.49عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.624ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.85ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.184ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.314ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

.262ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(7)

.505ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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 ليا ميؿي لكف البدر في ليمة الدُّلجى
 

زامى في ًدماثو ميسيًَّؿ  كريحي الخي
 

كذلؾ لجماؿ المرأة في  (ناحية مقدـ العنؽ)فقد صكر جرير كجو محبكبتو، كقد فيًتفى بالسالفة 
ذلؾ المكضع، حينما تبدك لناظرىا، ككأنما أظيرت جزءان كاخفت آخر، أك تحاكؿ أف تنفر مف رائييا 

كتختفي سريعان، فيظير منيا كاضحان المعان، كىذه الصكرة تكررت عند شعراء العصر األمكم كالعصر 
الجاىمي، كمف شعراء العصر األمكم الذيف تكررت عندىـ ىذه الصكرة، ذك الرّْمة، الذم كصؼ كجو 

: (1)محبكبتو المشرؽ، كنعكمتو كخمكه مف الندكب، كما شابييا بإشراؽ الشمس، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 بكجوو كقرف الشمس حٌر كأنما 
 

تييض بيذا القمب لمحتو كسىرا 
 

أما النابغة الشيباني، فقد شبو كجو محبكبتو بالدينار، كناية عف استدارتو، كما شبو نعكمتو 
شراقو بكجو الغزاؿ، يقكؿ : (2)كا 

 [البسيط]
 ليا سكالؼ غزالف كأكجييا

 

ميؿ الدنانير حرٌات األشانيب 
 

 
كفي الحديث عف صكرة المرأة في العصر األمكم، يجب عمينا أف ال ننسى شاعر الغزؿ عمر 
بف أبي ربيعة، الذم تأمؿ كجو المرأة ككصفو كصفان مفصبلن مبرزان معالمو الجمالية، فكجو محبكبتو نقي 

، كالقمر جماالن، يقكؿ : (3)صاؼو
 [الخفيؼ]

 إفَّ كجيا أبصرتو ليمة البد
 

الٌ  حى  ر عميو ابتنى الجماؿ كى
 

 كجيؾ الكجو لكبو ييٍسأؿي الميزٍ 
 

ٍسًف كالجماؿ استيال  في مف الحي
 

: (4)كقد كرر جرير ىذه الصكرة، في قكلو
 [البسيط]

 كأنَّيا مزنةه غرٌاءي كايحةه 
 

أك دٌرةه ال ييكارم، يكءىا الصدؼ 
 

فمحبكبتو كالغمامة في كضكح كجييا، كما تجمبو مف الخير، أك المؤلؤة التي ال يحجب 
: (5)الصدؼ كىج بريقيا، كتشبيو المحبكبة بالدرة الثمينة، ذكره األعشى، يقكؿ

 [البسيط]
 مف كؿ مرجانة في البحر أخرجيا

 

 غكاٌصيا ككقاىا طينيا الصَّدؼ
 

                                                 
(1)

.181رٚاٌشِخ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.165إٌبثغخاٌؾ١جبٟٔاٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.360ػّشثٓأثٟسث١ؼخ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(4)

.360عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(5)

.53،55األػؾٝ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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 كأنيا درة زىراء، أخرجيا
 

غكاص داريفى يخشى دكنيا الغرؽ 
 

 
 

كىناؾ كثير مف الصكر التي أظير مف خبلليا عمر بف أبي ربيعة جماؿ المرأة، كىي صكر 
.  (1)تتكافؽ معيا صكرة المرأة عند جرير

كعمى العمـك فإف كصؼ جرير لكجو محبكبتو ىك كصؼ عاـ، انتقؿ منو إلى تخصيص كؿ 
: (2)جزء بالكصؼ الذم يناسبو، حيث كصؼ أسناف محبكبتو، كعذكبة ريقيا، يقكؿ

 [الطكيؿ]
ٌفقو الٌصبا  كما يىٍغبه باتىٍت تيصى

 

 بصرٌاء ًنٍيي أىٍتأىفىٍتوي الٌركايحي 
 

 بأطيب مف فييا كال طعـ قرقؼو 
 

بٌرماف لـ ينظر بيا الشَّرؽ صابحي 
 

الذم أدخمو عمى الثغب، كىك الماء الناقع بعد انحسار  (ما)حيث بدأ تشبييو بحرؼ النفي، 
 (اسـ المكاف)السيؿ كانقطاعو، ثـ مضى يصؼ أحكاؿ ىذا الثغب، حيث تصفقو رياح الصبا بصٌراء 
بأطيب مف : حيث مؤلتو أمطار السحب، كىذا أفضؿ لمماء مف حيث النظافة كالنقاء، ثـ ختمو بقكلو

باكرىا صاحبيا فشربيا أطيب مف ريؽ  (برماف)فييا، فبل ىذا الماء، كال الخمرة المركزة المكجكدة 
: (3)محبكبتو، كقد كرر ىذه الصكرة في ديكانو، يقكؿ

 [الكافر] 
ـى فييا  كأفَّ المسؾى خالطى طع

 

بابا  بماًء الميٍزف يٌطردي الحى
 

: (4)حيث شبو ريؽ محبكبتو بماء المطر عند سقكطو، كبرائحة المسؾ الزكية، يقكؿ
 [البسيط] 

 ميمكجة الٌريؽ بعد النَّـك كايعةن 
 

عمى ذم ميافو تمٌي المسؾى كالبانا 
 

 كيقكؿ 
 [البسيط]

ـٍ يرضى خازنو  قد كاف يشفيؾ لٍك لى
 

 (5)راحه ببرًد قراح الماًء مقطكبي 
 

فرضاب محبكبتو عذبه بارده، كالخمرة التي مزجت بالماء البارد، كعندما ترفع خمارىا عند 
النكـ، تفكح منيا رائحة المسؾ كالباف، كقد جعؿ ىذه الرائحة تفكح مف فـ محبكبتو بعد النكـ، في الكقت 
الذم تتغير فيو عادة رائحة األفكاه، إشارة منو إلى تفرد محبكبتو كتميزىا عف غيرىا مف الناس، فرائحة 

                                                 
(1)

.128،176،188،242،481،496-127ػّشثٓأثٟسث١ؼخ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.113عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.29ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.678ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.48ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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فميا عذبة في كؿ كقت مف أكقات النيار، كحتى الميؿ، كىذا فيو داللة عمى أف طيب الرائحة، كعذكبة 
. الطعـ صفات مبلزمة لفـ محبكبتو في كؿ األكقات

 
: (1)كما كصؼ األسناف كجماليا، حيث شبييا بحبات البرد البلمعة، كزىر األقحكاف، يقكؿ

 [البسيط]
ٌنٍت ًبنائمو  إفَّ الٌشفاء الذم يى

 

فىٍرعي البىشاـ الذم تجمكبو البىرىدا 
 

 : (2)كيقكؿ
 [الرجز]

 تيحؾي عٍف ذم أيشيرو برٌاؽ
 

كاألقحكاًف اىتٌز في الًبراًؽ 
 

كالصكرة التي رسميا جرير لفـ محبكبتو ىي صكرة مألكفو، ذكرىا كثير مف الشعراء، فيي 
صكرة مكررة عند عمر بف أبي ربيعة، ككثير عزة، كذم الرمة، كاألعشى كغيره، يقكؿ عمر بف أبي 

: ربيعة
 [البسيط]

 تنكؿ عف كايح األنياب متسؽو 
 

عذب المقبٌؿ، مصقكؿ لو أشر 
 

 كالمسؾ سيب بذكب النحؿ يخمطو
 

يمي بصيباء، مما عتقت لو جذري 
 

: (3)كريؽ محبكبتو كالمسؾ الممزكج بالعسؿ، كالمخمكط بالثمج، كالخمر المعتقة، كيقكؿ
 [البسيط]

 تفترُّل عف ذم غىركبو طعمو عسؿه 
 

 مفمي النبت رفاؼو لو أيشيري 
 

 كأفَّ فاىا إذا ما جئتى طارقيا
 

خمرةي بيسافى أك ما عتقت جدري 
 

 : (4)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 شتيت نباتوكتبسـ عف غيٌر 
 

لو أشٌر كاألقحكاف المنٌكر 
 

: (5)كىي نفس الصكرة عند كثير عزة، حيث يقكؿ
 [الطكيؿ]

ٍذًب الٌرياب كأنَّو ذك أشىرو عى  كى
 

 إذا غار أرداؼي اليريا السكابح
 

 مجاجة نحؿ في أباريؽ صفقت
 

بصفؽ الغكادم شعشعتو المجادح 
 

                                                 
(1)

.174عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.430ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.91ػّشثٓأثٟسث١ؼخ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(4)

.121ْ،ؿ.ػّشثٓأثٟسث١ؼخ،َ 
(5)

.186وض١شػضح،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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فعذكبة ريقيا تشبو عسؿ النحؿ الممزكج بالماء المأخكذ مف ماء السحب الصافي، كقد زاد في 
. صفائو تؤللئو إبريؽ مزج الشراب، كمما زاد في عذكبة ريقيا الزمف الذم حدده، كىك كقت السحر

: (1) كفي مكطف آخر يقكؿ
 [الكافر]

 كتبسـ عف أغرٌ لو غركبه 
 

 فرات الريؽ ليس بو فمكؿ
 

 كأفَّ صبيب غادية بمصبو 
 

تشيُّل بو شآمية سىميكؿي 
(2) 

 

 عمى فييا إذا الجكزاء كانت 
 

 ميحٌمقةن كأردٌفيا رعيؿي 
 

فعذكبة ريقيا تشبو ماء المصاب شديد الصفاء الممزكج بخمر شامية ذات رائحة شديدة، كقد 
أضاؼ إلى ىذه الصكرة ما يميزىا عف الصكرة السابقة حيث أضاؼ إلى عذكبة الريؽ ذم الطعـ 

. الطيب، الرائحة الطيبة التي تدكـ إلى كقت متأخر مف الميؿ
: (3)أما ذك الرٌمة، فقد شبو ريؽ محبكبتو برجاجة خمر طيبة المذاؽ، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 كأفَّ عمى فييا كما ذقت طعمو

 

زجاجة خمر طابى فييا مداميا 
 

كىذه الصكرة استمدىا ىؤالء الشعراء جميعان مف مصدرىا األساسي كىك الشعر الجاىمي، يقكؿ 
: (4)األعشى

 [البسيط]
ٍزًف معشبةه   ما ركيةه مف رياض الحى

 

 خيراءي جادى عمييا ميٍسًبؿه ىًطؿي 
 

 يياحؾي الشمسى منيا كككبه شىًرؽه 
 

ره بعميـ النَّبت ميٍكتىيؿي   مؤزَّ
 

 يكمان بأطيب منيا نشرى رائحةو 
 

كال بأحسفى منيا إذ دنا األصؿي 
 

 
، فقد أبدع الشعراء عمى مٌر العصكر بتصكيرىا، فيي مصدر مف مصادر عيكف المحبكبةأما 

السحر يشدُّ الشاعر نحك محبكبتو، لذلؾ أكثركا مف كصفيا كفعميا في قمكبيـ، كقد تفننكا في كصؼ 
ىي النافذة التي ييًطؿُّ منيا الشاعر )نظرات المحبكبة، تمؾ النظرات التي أكقعتيـ في حباليا، فالعيكف 

 فقد كصفكا العيكف الحكر، كالعيكف الناعسة التي تشبو العيكف (5)(عمى محبكبتو، كتطؿ منيا عميو
المريضة، كلكف دكفى أف يككف بيا مرض، كقصدكا بيا تمؾ النظرة المخصكصة التي تشبو في تذلميا 
كفتكرىا نظرة المريض، ىذه النظرة التي تشٌدىـ إلييا، كتفعؿي فييـ فعؿ السحر، بؿ أثرىا أعمؽ، كأقكل 

                                                 
(1)

.120-119وض١شػضح،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

(٠ٕظش،ِبدحٌَِقتَ).اٌجئشاٌن١مخاٌجؼ١ذحاٌمؼش:اٌٍقبة 
(3)

.529رٚاٌشِخ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(4)

.105األػؾٝ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(5)

.43أؽّذاٌؾٛفٟ،اٌغضيفٟاٌؼقشاٌغبٍٟ٘،ؿ 
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مف أثره، كقد تفنف جرير في كصؼ عيكف محبكبتو، كأبدع في تصكيرىا، كقد تميز عف غيره بأسمكبو 
الرقيؽ، الذم كصؼ بو عيكف محبكبتو، كما ليا مف أثر في نفكس السامعيف فأبياتو ليا بريؽ خاص 

يخطؼ السمع كالبصر، فيك ببل شؾ متمكف في صياغة الكممات، كنسج الجمؿ، حتى يمتفت ليا القمب 
كالعقؿ، فالنفكس ال يحركيا أمُّ كبلـ، كال ييزىا أم حديث، ألف اهلل خمقيا عارفة مميزة، تفٌرؽ بيف 

الجميؿ كالقبيح، كالجيد كالردمء، كالشعراء درجات في قدرتيـ عمى مخاطبة النفكس، كأظفُّ أف جرير 
بمغ الغاية في إلياب نفكس سامعيو، كتحطيـ الحكاجز بينو كبيف محبيو فقد سبقو الكثير مف الشعراء 

إلى كصؼ العيكف، كأجادكا، لكفَّ جرير أخذ الكثير مف صكرىـ فكساىا ركنقان كحياة كمتعة، فما تيذكىري 
: (1)أغزؿي أبيات قالتيا العرب، إال كأبيات جرير في طميعتيا، يقكؿ

 [البيسط]
ره  كى  إفَّ العيكفى التي في طرفيا حى

 

َـّ لـ يحييفى قتالنا  قتمننا ي
 

فالعيكف عنده إنساف يىٍقتيٍؿ، كأداة القتؿ سحرىا، كرغـ ذلؾ لـ تقدـ لو الدكاء الذم يشفيو، 
: (2)كيقكؿ

 [البسيط]
 قىتمننا بعيكفو زانيا مرضه 

 

كفي الًمراض لنا شجكه كتعذيبي 
 

ىذه الصكرة تكرار لمصكرة السابقة، غير أفَّ العيكف ىنا ناعسة فاترة تبدك ككأنيا مريضة 
لدالليا، ففي ىذه العيكف ما يؤجج العاطفة، كفي ىذا الفتكر حزف كتعذيب لقمبو المتيـ بيا، كفي مكطف 

: (3)آخر يقكؿ
 [البسيط]

 ىؿ في الغكاني لمٍف قتَّمف ًمٍف قكدو 
 

أك مف دياتو لقٍتًؿ األعيًف الحكر 
 

: (4)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

قىتَّمىتٍ   كتيٍرمى فىتيٍشكييا الرُّلماةي كى
 

ـٍ تىًشٍنيا المىراًصؼي  قيميكبان ًبنىٍبؿو لى
 

 : (5)كيقكؿ
 [الكامؿ]

ٍينىٍي ميٍغًزؿو   نىظىرىٍت إليؾى ًبمٍيؿ عى
 

قىطىعىٍت ًحبالىتىيا بأٍعمىى يىٍميىًؿ 
 

 

                                                 
(1)

.678عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.50ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.274ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.418ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.489ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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:  (1)كيقكؿ

 [الطكيؿ]
 عمى ساعة ليست بساعًة منظرو 

 

دىًؽ النُّلجًؿ  رميفى قمكبى القكـً بالحى
 

: (2)كيقكؿ
 

 
   [الطكيؿ]

 فما ميٍغًزؿه أدماءي تحنك لشادفو 
 

كطكًؽ الفتاًة لـ تشدَّد مفاصميٍو 
 

فالعيف مصدر مف مصادر الجماؿ، تفيض بأنقى األحاسيس، كتتجمع فييا خصائص النفس 
البشرية، ففييا الحب حيث تعبر عف المشاعر دكفى الحاجة إلى المغة، كىي مرآة تعكس الفرح 

كاالبتسامة، كما تعكس الحزف كاأللـ، كقد عبر جرير عف أثر عيكف محبكبتو، باستخداـ صيغة الفعؿ 
، نظرت، رميف)الماضي،  ، لبياف أثر ىذه النظرات عميو، فقد شبو العيكف بإنساف يقتؿ، كرغـ ذلؾ (قىتىؿى

فبل أحد يطالبيف بالثأر، فأمُّ قتؿو ىذا الذم ال ثأر فيو؟ إنو جماؿ العيكف كسحرىا كأثرىا في النفكس، 
فمف تصبو سياميا يقتؿ، كمف تخطئو يبؽ عمى قيد الحياة، كتكرار جرير لصكرة العيكف القاتمة، يعبر 
عف عبقريتو في تكظيؼ ىذه الصكرة، فقد بدت ككأنيا صكرة جديدة في كؿ مرة، كما أف استخدامو 
لمفعؿ الماضي أضفى عمى ىذه الصكرة نكعان مف الثبات، فيك يدؿ عمى الحدث كثباتو، كعمى أفَّ 

، يجعميا تنآل بيا (الماضي)جريمة القتؿ كقعت فعبلن، فربط ىذه الصكرة ضمف كحدة زمنية معينة، 
عف الخياؿ، كما كرر ىذه الصكرة، في سياؽ كصفو الديار، كمف معالـ ىذا الكصؼ كجكد النساء 

: (3)المنعمات، كالمترفات ذكات العيكف الجميمة، يقكؿ جرير
 [البسيط]

 كقد عيدنا بيا حكران مينىعَّمىةن 
 

 لـ تمؽى أعينيما حزنان كال رمدا
 

 إذا كحٌمف عيكنان غيرى مقرفةو 
 

ييدا  با صي رٌيشفى نبالن ألصحاب الصٍّ
 

كىر العيف، كفتكر الطرؼ، الكحؿ الذم ىك جزء مكمؿ لجماؿ العيف،  فقد ذكر إلى جانب حى
: (4)يقكؿ

 [الطكيؿ]
ذا أىٍعييفي مىٍريى ليفَّ رمٌية  كا 

 
فقٍد أيٍقصدت تمؾ القمكبي الصَّحائحي 

 
 

                                                 
(1)

.510عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.532ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.173ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.112ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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: (1)كيقكؿ

 [البسيط]
ٍتني ًبعىٍيًف الٌريـ فىاٍقتىتىمىتٍ   لٌما رىمى

 

قىمبي رىمىٍيتي ًبعىٍيًف اأٌلٍجدىًؿ الٌيارم 
 

 : (2)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 رمت الرماةي فمـ تصبؾ سيامييـٍ 
 

ييكدا  ككجدتي سيمؾ لمرُّلماة صى
 
 

 : (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 لقٍد طاؿى ما صدفى القمكبى بأعيفو 
 

عمى قصب زيًف البيرل كالمعاًيًد 
 

 : (4)كيقكؿ
 [الكافر]

 فما أشكيفى حيفى رمٍيفى قمبي
 

 سيامان لـ يًرٍشفى ليا ًنباال
 

 كلكف بالعيكًف ككيٌؿ خدٍّ 
 

 تخاؿي بو لبيجتو صقاال
 

 : (5)كيقكؿ
 [الكامؿ]

ـٍ تيًصب ًغرٌاًتيا  بقره أكانسه ل
 

نىٍبؿ الٌرماًة كال رماحي المستمي 
 

فقد شبو نظرات المحبكبة المنبثقة مف العيكف الفاترة، بالنباؿ بجامع الفاعمية كالتأثير، فقد رمت 
القمكب بسياميا فأصابتيا كأدمتيا، كعمى العمكـ فإفَّ صكرة العيكف عند جرير ليست جديدة كؿ الجدة، 

: (6)فقد سبقو إلييا كثير مف شعراء العصر الجاىمي، كالعصر األمكم، يقكؿ األعشى
 [الكافر]

 قد خمؽ الجديدي  (قتؿي )أال يا 
 

حَّ كما يبيدي  ِى ـي  كحبُّلؾ ما يى
 

 كقد صادت فؤادؾى إذ رمتوي 
 

 فمك أٌف امرأن دنفا يصيدي 
 

ٍفالن  ِى  أياءٍت أحكرى العينيف ًط
 

ييكىٌدسي في ترائبو الفريدي 
 

 

                                                 
(1)

.340عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.184ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.191ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.452ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.547ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

.63األػؾٝ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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: (1)كيقكؿ كثير عزة

 [البسيط]
 قامٍت تراءل لنا كالعيفي ساجيةه 

 

 كأفَّ إنسانيا في لجة غرؽ
 

 يـ استدار عمى أرجاء مقمتيا
 

 مبادران خمسات الطرؼ يستبؽ
 

 كأنو حيف حار المأقياف بو
 

ديره تحمؿ مف أسالكو نسؽ 
 

: (2)كيقكؿ عمر بف أبي ربيعة
 [الكامؿ]

 نظرت إليَّ بعيف ريـ أكحؿو 
 

عمدان كرٌدت عنؾ دعكة عكىي 
 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 كترنك بعينييا إلٌي كما رنا
 

ٍبربو كسط الخميمة جؤذر  إلى رى
 

، كذلؾ لما لو مف (شىٍعري محبكبتو)كمف معالـ صكرة المرأة التي صكرىا جرير في شعره، 
أىمية في إظيار جماؿ المرأة، كقد استكحى صكرة شعر محبكبتو مف الشعر الجاىمي، كمف معاصريو، 
كال يخفى عمى أحد، أف جماؿ الشعر جزء مكمؿ لجماؿ المرأة، لذلؾ حظي بمكانة مميزة عند الشعراء، 

: (4)يقكؿ جرير
 [الطكيؿ]

ٍحفان كأٌنوي   تعيٌؿ ذكيَّ الًمٍسًؾ كى
 

ـٍ يىٍتميييفَّ قاًطؼي  عناقيدي ًميؿه لى
 

حيث شبو شعر محبكبتو األسكد الكثيؼ بعناقيد متدلية لـ تقطؼ بعد، كرائحة المسؾ تفكح 
منو، مما يدٌؿ عمى اىتماـ المرأة في العصر األمكم، بالطيب، كاستخدامو كذلؾ، نتيجة لمغنى، كالترؼ 
الذم نعمت بو كثير مف النساء في ىذا العصر، فقد أشار إلى الرائحة الطيبة التي تنبعث مف أرداف 
محبكبتو، أك مف أجزاء مف ثيابيا، فالمرأة األمكية لـ تكتؼ برش الطيب عمى جسدىا، بؿ عمى ثيابيا 

: (5)أيضان، كىذا فيو تأكيد عمى ترؼ المرأة كتنغميا كدالليا، يقكؿ جرير
 [البسيط]

زامى في مالحفيا  كأفَّ نشر الخي
 

ـي  قد بٌؿ أجرعيا طٌؿ كتيمي
 

 

                                                 
(1)

.467-466وض١شػضح،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.50ػّشثٓأثٟسث١ؼخ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.85ْ،ؿ.ػّشثٓأثٟسث١ؼخ،َ 
(4)

.418عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(5)

.592ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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: (1)كيقكؿ

 [الكامؿ]
 كلقد أبيتي يجيع كيٌؿ مخيَّبو 

 

رٍخًص األنامًؿ طٌيًب األرداًف 
 

 القيس التي يضحي فتيت المسؾ فكؽ فراشيا، امرئىذه الصكرة تذكرنا بصكرة محبكبة 
كمحبكبة عنترة التي يبيت فتيت المسؾ تحت لثاميا، فانتشار رائحة الطيب مف مبلحؼ المحبكبة 

: (2)كأردانيا، فيو داللة عمى ترفيا كتنغميا كدالليا، كقد تكررت ىذه الصكرة عند جميؿ بثينة، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 تأرج بالمسؾ اآلحـٌ ييابيا
 

إذا غرقت فييا كبالعنير الكرد 
 

: (3)كيقكؿ األخطؿ
 [الكامؿ]

 يجرم ذكيَّ المسؾ في أردانيا
 

كتصيدي بعد تقتؿ كدالًؿ 
 

: (4)كيقكؿ عمر بف أبي ربيعة
 [البسيط]

 فإف نشرت عمى عمدو ذكائبيا
 

أبصرت منو فتيت المسؾ ينير 
 

: (5)كيقكؿ
 [الخفيؼ]

دٍّيتو كالمياني  كًبفٍرع حي
 

ؿَّ بالمسؾ فيك ميؿ السديؿ  عي
 

، شأنو شأف مف سبقو مف الشعراء، حيث كصؼ كثير مشية محبكبتوكاىتـ جرير بكصؼ 
منيـ مشية المرأة، فأحبكا المشية اليادئة المتقاربة الخطى، كشبيكىا بتشبييات مستكحاة مف البيئة، 

كالمشية تعكس شخصية صاحبتيا، فالمشية اليادئة تعبر عف الرزانة كالكقار، كما أفَّ لممشية دالالت 
فالمشية البطيئة تقكؿ أف صاحبتيا جميمة القكاـ تحمؿ أردافان ثقيمة تحكؿ بينيما )أخرل عند العرب، 

كبيف المشي السريع، كتقكؿ أيضان أنيا منعمة مترفة، كالتثني في المشي يقكؿ أف جسـ المرأة لىديف طرم 
.  (6)(كغصف الباف، كفيو رشاقة كلياقة

 
 

                                                 
(1)

.648عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.75ع١ًّثض١ٕخ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.143األخطً،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(4)

.90ػّشثٓأثٟسث١ؼخ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(5)

.182ْ،ؿ.ػّشثٓأثٟسث١ؼخ،َ 
(6)

.140خ١ًٍػٛدح،فٛسحاٌّشاحفٟؽؼشػّشثٓأثٟسث١ؼخ،ؿ 
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: (1)يقكؿ جرير
 [الكامؿ]

 عطر اليٌياب مف العبيًر مذيَّؿو 
 

يمشي الييكينا ًمٍشيىةى السَّكراًف 
 

فمحبكبتو مدلمة تفكح رائحة العطر مف ثيابيا، ثـ صكر مشيتيا شأنو شأف الشعراء الذيف أحبكا 
المشية اليادئة، كفي مكطف آخر شبو مشية المحبكبة كتمايميا بتمايؿ أشجار النخيؿ الطكيؿ عندما 

: (2)تيزىا ريح الجنكب، يقكؿ
 [الكامؿ]

كادؼو  ٍيرى جى ٍسفى غى ِى ري العيكف يىـً كي  حي
 

ـى العىٍيداًف  نيكًب نىكاًع ىىٌز الجى
 

: (3)كيقكؿ
 [الكافر]

 فمكال أنَّيا تمشي اليكينا
 

 كىمىشي مكاعسو كعينا ىياما
 

ـ الحجالًف عنيا  إذان لتقصَّ
 

كظنا في مكانيما ريئاما
(7) 

 

: (4)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 مف البيض لـ تظعف بعيدان كلـ تطأ
 

ًؿ  عمى األرض إال نير مرطو أك ميرَّحى
 

دت  إذا ما مشت لـ تنتيز، كتأكَّ
 

كما انآد مف خيؿو كجو غيري ًمٍنعًؿ 
 

كصكرة محبكبة جرير ال تختمؼ عف صكرة محبكبة امرلء القيس كمحبكبة األعشى اليادئة 
: (5)التي ترفؿ في ذلؾ اإلزار الثميف، يقكؿ األعشى

 [البسيط]
يا  غرٌاءي فرعاءي مصقكؿه عكاريي

 

تمشي الييكينا كما يمشي الكجي الكًحؿي 
 

 كأفَّ ًمٍشيتيا مف بيًت جارتيا
 

ؿي  مرُّل السحابة، ال ريثه كال عىجى
 

: (6)كىي صكرة تكررت عند عمر بف أبي ربيعة، يقكؿ
 [الكامؿ]

 عبؽ اليياب مف العبير مبتؿو 
 

يمشي يميدي كمشية النشكاف 
 

                                                 
(1)

.648عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.647ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.608ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(7)

.ِبغبثذف١ٙٝاألسعً:ٚػضب.اٌشًِاٌّٛهٛء:ِٛاػظ 
(4)

.505ط،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.17األػؾٝ،اٌذثٛاْ،ؿ 
(6)

.199ػّشثٓأثٟسث١ؼخ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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 : (1)كيقكؿ
 [المنسرح]

 تمشي اليكينا إذا مشت فيالن 
 

عىًد  مشي النزيؼ المخمكر في الصَّ
 

 : (2)كيقكؿ
 [المنسرح]

 تمشي اليكينا إذا مشت فيالن 
 

كىي كميؿ العسمكج في الشجر 
 

كما استطاع جرير أف يتخطى تصكير معالـ المرأة الظاىرة كالكجو كالعينيف كالمشية، إلى 
تصكير الساقيف كاألرداؼ كالكفيف، كالبناف ، فقد شبو الردفيف بكثيب الرمؿ، كالساؽ المثاؿ عندىـ ىي 
الساؽ الٌريا الممتمئة القكية، أما الكؼ فمو فعؿ السحر في الجذب كالفتنة، كخاصة إذا أخفت بو المراة 

: (3)كجييا، أك إذا أشارت بو لمكداع، يقكؿ جرير
 [الطكيؿ]

 ليا قصبه رٌيافي قد شجيٍت بو
 

خالخيؿي سممى الميٍصمتاتي كسكرىا 
 

حيث صكر ساقي محبكبتو ممتمئاف يغصاف بما عمييما مف خبلخيؿ، كما مزج بيف فاعمية 
: (4)العيكف كأثرىا، كأثر الخبلخيؿ التي تزيف بيا المعاصـ، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 لقد طاؿ ما صدف القمكب بأعيفو 

 

إلى قصًب زيًف البيرل كالمعايًد 
 

 : (5)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 تيٍشجي خالخميا ًخداؿه فعمةه 
 

كترل السكار تزينيو كالمعيدا 
 

 : (6)كيقكؿ
 [الرجز]

 تقكؿ ذات المطرًؼ اليفياؼً 
 

كالرٍّدؼ كاألنامؿ المطاؼ 
 

 : (7)كيقكؿ
 [الكافر]

رٍّدت فنقا كييبو   إذا ما جي
 

كفي القٌرٌم ىيكمةن ًيناكا 
 

                                                 
(1)

.60ػّشثٓأثٟسث١ؼخ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.124ْ،ؿ.ػّشثٓأثٟسث١ؼخ،َ 
(3)

.320عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(4)

.191ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.198ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

.416ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(7)

.448ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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 : (1)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 ما نظرةه لؾى يكـى تجعؿي دكنيا
 

ـً   فيؿى الرٍّداء، كتتقي بالًمٍعصى
 

كلـ ينسى جرير الخضاب الذم ييعىدُّ كسيمة مف كسائؿ الزينة عند المرأة في العصر األمكم، 
: (2)فيك لـ ينسى التحية، كذاؾ السبلـ ،المذيف أرسمتيما إليو بإشارة مف كفيا المحناة، المخضبة، يقكؿ
 [الكافر]

عمينا  فال ييٍنسىى سالميكيـ ي
 

كال كٌؼ أشرت بو خييبي 
 

كىك  (الًمٍرط)ككصؼ بعض المبلبس التي كانت تمبسيا المرأة في العصر األمكم، فقد ذكر 
كساء مف خز، أك صكؼ ،أك كتاف، كقيؿ ىك الثكب األخضر، كجمعو مركط يؤتزر بيا، كقيؿ المرط 

: (4)، يقكؿ(3)ثكب غير مخيط
 [الكافر]

 كأفَّ الًمٍرط ذا األنياًر ييٍكسى
 

إذا اتَّزرت بو عقدنا ريكاما 
 

شارتو إلى أف المرأة تمبس األساكر في معصمييا، كالخبلخيؿ في ساقييا يدؿ عمى الغنى  كا 
: (5)كالترؼ الذم كانت تعيش فيو المرأة األمكية، كىي تناـ الضحى مطمئنة الباؿ، يقكؿ

 [الرجز]
 كأٌنما يىٍرقىٍيفى في مىرىاقي

 

كاًؽ  نىٍكـى اليُّلحى كايعةى الرٍّ
 

نما (المعالـ الحسية)كجرير لـ يكتًؼ برسـ الصكرة الخارجية لممرأة  ، التي أحٌبيا في المرأة، كا 
ميقٌية، كالقيـ المعنكية، كالمظاىر السمككية، التي تتكامؿ مع الصفات الحسية،  تجاكزىا إلى الصفات الخي

فيي تضفي نكعان مف الجماؿ المعنكم الذم يكمؿ الصكرة المثالية لممرأة، كقد كصؼ جرير حديث 
: (6)المرأة الذم ييعىدُّ مظير مف المظاىر السمككية، يقكؿ

 [الكافر]
 حىصافي ال المريبي ليا خًديفه 

 

كال تيٍفشي الحديثى كال تىركدي 
 

 
 

                                                 
(1)

.547عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.56ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.(ِشه)٠ٕظش،ٌغبْاٌؼشة،ِبدح 
(4)

.607ط،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.429ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

.175ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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فمحبكبتو عفيفة محصنة ال تعاشر أىؿ السكء، كال تفشي أسرار اليكل، كال تزعج الناس بكثرة 
: (1)زيارتيا، ككذلؾ يحٌب صكتيا كمنطقيا الحمك، يقكؿ

 [الكامؿ]
قي   كبمنًطؽو شىغىؼى الفؤاد كأٌفٌِ

 

ٍدف بو بغيًر مزاًج  عىسىؿه يىجي
 

 : (2)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 أٌياـ زينبي ال خفيؼه حممييا
 

ٍمفىعي  ىىٍمشى الحديث كال ركاده سى
 

كمحبكبتو راجحة العقؿ، جميمة الحديث، مترفعة عف االبتذاؿ، كقد كصؼ عفتيا، كتمنعيا، 
: (3)كحياءىا، فيي صعبة المناؿ، يقكؿ

 [البسيط]
ٌمٍقتي   ًجٌنٌيةن ينت ًبنىاًئمياعي

 

فىري  ًمٍف ًنٍسكىةو زىانىييفَّ الدَّؿُّل كالخى
 

كقد أبدع جرير في كصؼ كثير مف الصفات المعنكية لممرأة في قصيدتو التي رثى بيا 
: (4)زكجتو، يقكؿ

 [الكامؿ]
ـٍ يىكيفٍ  لى  كانت ميكرَّمىةى العىشير كى

 

ٍرزىةى جاري  ـٌ حى  يىٍخشى غىكاًئؿى أ
 

لىقىٍد أىراًؾ كيًسيت أىٍجمىؿى مىٍنظىر  كى
 

 كمىعى الجماؿ سكينةه ككقاري 
 

 كالٌريح طيٍّبةه إذا استقبمًتيا
 

ٌكاري   كالًعٍرضي ال دىًنسه كال خى
 

فزكجتو كانت تكرمو، كتكقر جاراتيا فبل يجدفى منيا إال الخير، كىي جميمة ىادئة، تحافظ عمى كقارىا، 
. كتصكف عرضيا

كمف الصكر األخرل التي صكر بيا جرير محبكبتو، ككررىا في أكثر مف مكطف، تشبيييا 
: (5)بنبع الماء العذب، الذم امتنع عميو، فيحس بالعطش يميب أحشاءه، يقكؿ

 [الكامؿ]
ـى صادياتو ىيٌيما كاًئ  تىرىكىٍت حى

 

نع الٌشفاءي، كطابى المىٍشرعي  ِى  ـي
 

 
 
 

                                                 
(1)

.104عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.371ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.309ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.218ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.371ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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: (1)كيقكؿ
 [البسيط]

 حلت ذاغمة ىيماف عف شرعو 
 

لك شئت رٌكل غميؿ اليائـ الٌشرعي 
 

 : (2)كيقكؿ
 [البسيط]

لٍَّتنا عف قراح المزف في رىصؼو   حى
 

لك شئت رٌكل غميؿ اليائـ الٌصادم 
 

 : (3)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 حلت ذا سقـ يرل لشفائو
 

كردان كيمنع أف يرـك كركدا 
 

 : (4)كيقكؿ
 [الكافر]

 كأٌني إف أمامةي حلتني
 

أرل األشرابى آجنةن ًسداما 
 

 كصادو ظؿَّ محتمان لشربو 
 

 فالبى عمى شرائعًو كحاما
 
 

 : (5)كيقكؿ
 [الكافر]

 تركت محٌمئيف رأكا شفاءن 
 

فحامكا يـ لـ يردكا كحاميكا 
 

 : (6)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 إذا ما رجا الٌظمآف كرد شريعة
 

يربف حباؿى المكت دكفى الشَّراًئًع 
 

مف خبلؿ تكرار صكرة المحبكبة، كتشبيييا بنبع الماء العذب الذم امتنع عميو، استطاع أف 
، كما فييا مف نغـ غريب، كفي الكقت نفسو عذبة (حؤل)يعبر عف شدة ىيامو بمحبكبتو، كتكراره لفظة ،

: تستسيغيا األذف، فيي قريبة مف لفظة الحمؽ الذم ىك مصدر اإلحساس بالعطش فكثيران ما نقكؿ
، فمفظة حؤل كلفظة حمؽ بينيما جناس ناقص، كىما تعبراف عما يحسو (جفاؼ الحمؽ مف شدة العطش)

 (الحؤل)الشارب تماـ اإلحساس عند شربو الماء، فالتحمئ فيو الدفع كالمنع بقكة بإحداث صكت كبتقارب،
، صار الحؤل شيئأن خشنان كالٌرماد الذم يخرج مف دلؾ حجريف، فيشعر اإلنساف مف شدة (الحمؽ)مع، 

                                                 
(1)

.386عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.166ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.185ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.606ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.576ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

.392ْ،ؿ.عش٠ش،َ 



 123 

، شدة الحر (1)العطش، كمف جفاؼ ريقو كأف رمادان حاران ساخنان في حمقو، كقد كردى في لساف العرب
ٌمى، كبذلؾ يككف جرير قد كظؼ ىذه المفظة في مكانيا الصحيح،  يخرج عمى شفة الرجؿ غبَّ الحي

كىي بمعنى المنع مف الماء حتى يشعر بحرارة العطش في جكؼ كأنو الحمى، كقد كرر ىذه الصكرة 
: ، في مكطف آخر، يقكؿ(حؤل)،مرادفة لمفظة  (المنع)مستخدمان لفظة 

 [الكافر]
 نرل شربان لو شرع عذاب

 

  فتمنع كالقمكب لو صكادم 
فقد صكر حرمانو مف محبكبتو بالماء المشٌرع المكارد، كالمناىؿ لكنو يمتنع كيصٌد عنو رغـ 

. تعطشو إليو
كبذلؾ يككف جرير قد عبر عف شعكره بأرؽ تعبير نقمو إلينا عبر نسيج حريرم يخمب العقكؿ، 

. فيك نٌساج ماىر استطاع أف يمزج خيكطان متشابية مزجان أخرج مف خبللو صكران إبداعية مميزة
: (2) بإنساف يقتؿ، يقكؿتصكيره اليكلكمف الصكر التي كررىا جرير، في مقاـ الغزؿ 

 [الكامؿ]
 كلقد أرل بؾ كالجديد إلى بمىن 

 

مكتى اليكل كشفاءى عيف الميٍجتىمى 
 

ذا بيذا الشخص يذكم  حيث صكر اليكل حٌيا يتمكج في إحساسو شخصان كامؿ العنفكاف، كا 
: (3)كيمكت، كيفنى إذا ما لقيى محبكبتو، فمكتو نتيجة لفرحتو بمقائيا، كقد كرر ىذه الصكرة في قكلو
 [الطكيؿ]

 فمٌما التقى الحٌياف ألقيتي العصا
 

كمات اليكل لما أيصيبٍت مقاًتميٍو 
 

: (4)كىي أبيات مكررة تستمد معناىا مف قكؿ جميؿ بثينة
 [الطكيؿ]

 يىمكت اليكل مني إذا ما لقيتيا
 

كيحيا إذا فارقتيا فيعكدي 
 

يتضح مف األبيات السابقة أف الصكر مكررة تكراران يكاد يككف تامان، كلكف ىناؾ اختبلؼ في 
طريقة التعبير التي سمكيا كؿ مف الشاعريف، كفي المكسيقى الداخمية التي تنتج مف مزج األلفاظ 

في بيت جرير األكؿ تختمؼ، عف البيت الثاني، كعف بيت  (مكت اليكل)بعضيا ببعض، فعبارة، 
جميؿ بثينة، فقد استخدـ جرير الجممة المعترضة التي فصؿ مف خبلليا بيف الفاعؿ كمفعكلو، بقصد 

إفادة الكبلـ )إعطاء كقفة تجعؿ اإلنساف يمتقط أنفاسو في راحة تامة، ك مف كظائؼ الجممة المعترضة، 
 فالغاية مف الجممة المعترضة، التأثير في مضمكف الكبلـ بتأكيد معناه، (1)(تقكية، كتسديدان، أك تحسينان 

                                                 
(1)

.(ؽأل)٠ٕظش،اثِٕٓظٛس،ٌغبْاٌؼشة،،ِبدح 
(2)

.489عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.532ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

40ع١ًّثض١ٕخ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(1)

.2/386اثٓ٘ؾبَ،ِغٕٟاٌٍج١ت، 
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المسبكؽ  (أرل)كتحسيف األلفاظ بإيجاد نكع مف التناسب بينيما، كما أف بدء البيت بالفعؿ المضارع، 
 معنى التقميؿ كالتشكيؾ، فيك يعبر عف شكو كضعؼ أممو في لقائيا، ك استخدامو لممصدر، بقد، يفيد

المصدر يفيد )بدالن مف الفعؿ يمكت، فيو سرعة بذكر المعنى ، إذا ما قكرف بالفعؿ، كما أف  (مكت)
يمكت اليكل : مكت اليكل، أكثر إيجازان مف قكؿ جميؿ بثينة:  باإلضافة إلى أف قكؿ جرير(2)(التككيد

أنيا كانت بمثابة خاتمة عبارة بدأ بيا في أكؿ البيت، فكانت  (مكت اليكل)كيحيا، كتمتاز عبارة جرير، 
كالمحف األخير بعدىا يسكت اإلنساف كيسكف، أما بالنسبة لبيتو الثاني فقد ذكر الصكرة التي كردت في 

فمما التقى الحياف ألقيت : بصيغة الفعؿ، كقد بدأ بيا عبارة جديدة، كقكلو (مات اليكل)البيت األكؿ، 
لقاء العصا بمعنى االستقرار . العصا، حيث جانس بيف التقاء الحياف بمعنى المقاء، كا 

، بمنزلة بداية لعبارة جديدة، كبذلؾ فإنيا (مات اليكل)كمات اليكل لما أصيبت مقاتمو، : كقكلو
: تختمؼ عف مشابيتيا في البيت األكؿ، أما بيت جميؿ فقد اعتمدَّ فيو عمى التصريح حيث اكتفى بقكلو

. ، فمصدر الجماؿ في بيت جميؿ بثينة ىك اعتماده عمى الطباؽ(كيحيا)، (يمكت اليكل)
  

 :تكرار صكرة الحيكاف
 

ذكر كثير مف الشعراء في العصر الجاىمي، صكر بعض الحيكانات في قصائدىـ، فبل تكاد 
تخمك قصيدة مف قصائدىـ مف ذكر الحصاف، كالناقة، كالثكر الكحشي، كالغراب، كالصقر، ككـ مف 

لكحة فنية مزجت ألكانيا بذكر ىذه الحيكانات، كاتخذكىا كسيمة لمتعبير عف مشاعرىـ كىمكميـ، فالذئاب 
ىي األىؿ بالنسبة لمشنفرل، بعد أف طرده أىمو، فقد رسـ مف خبلؿ الذئاب صكرة القـك الذيف ال 

. يخذلكف، كال يفشكف األسرار، بؿ ىـ يخٌفكف لنصرتو ميما تكف جناياتو التي يجنييا
: (3) يقكؿ

 [الطكيؿ]
ـٍ أىمكفى سيد عىمىمَّسه   كلي دكنىكي

 

ٍرفاءي جيأؿً   كأرقط زيٍىمكؿ كعى
 

 ىـ األىؿ ال مستكدع السرٍّ ذائع
 

رَّ ييٍخذىؿي  لدييـ كال الجاني بما جى
 

 
ككذلؾ ما كردى في معمقة زىير بف أبي سممى مف ذكر الغزالف، التي جعميا رمكزان لمحياة في 

ـٌ أكفى بعد الخراب الذم حؿَّ بيا، يقكؿ ديار أ
(1) :

 [الطكيؿ]

                                                 
(2)

.380ع١ج٠ٛٗ،اٌىزبة،ؿ 
(3)

.59اٌؾٕفشٜ،ال١ِخاٌؼشة،ؿ 
(1)

.105ص١٘شثٓأثٟعٍّٝ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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 بيا العيف كاألراـ يمشيف ًخٍمفىةن 
 

كأطالؤىا ينييف مف كٌؿ مىٍجيـى 
 

كعمى العمكـ فإفَّ دكاكيف الشعراء في العصر الجاىمي زاخرة بصكر كثير مف الحيكانات، أما 
في العصر األمكم، فقد ارتبط ذكر ىذه الحيكانات بدالالت جديدة متعمقة بشخصية الشاعر، كما يحيط 

الحصاف، كالناقة، كالصقر، : بو مف ظركؼ، فديكاف جرير زاخر بذكر الكثير مف الحيكانات مثؿ
كالخنزير، كالقرد، كالكبلب، كالحماـ، كالضفدع، كالنعاـ، كالجراد، كالعقرب، كقد اتخذ جرير مف ىذه 

الحيكانات كسيمة ينقضُّ مف خبلليا عمى خصكمو عامة، كالفرزدؽ خاصة، لييزأ بو، كيزدريو، فيك لـ 
يترؾ شيئان في بيئتو إال كظفو ليمحؽ بو األذل كالضرر، كمف الحيكانات التي كظفيا جرير في ىجاء 

: الفرزدؽ
 

: الصقر بأنكاعو
 

كظؼ جرير الصقر في ًشعره، فقد اتخذه رمزان لمقكة في مقاـ الفخر بنفسو، فمف المعركؼ أف 
الصقر رمز لمشجاعة كالرفعة، كىك يتنزه عف الصغائر كال يطمب إال قمـ الجباؿ، فيك يترفع عف 
األماكف المنخفضة، كيعاؼي صغائر الصيد كرخيصو، كىذه الصفات جعمت لو مكانة خاصة عند 

العربي، فشغؿ حيزان عند كثيرو مف الشعراء، فجرير شبو نفسو بالصقر الذم ينقضُّ عمى فريستو فيقضي 
: (2)عمييا، يقكؿ

 [الكافر]
 أنا البازم المطؿُّل عمى نميرو 

 

عمى رغـ األنكؼ الرٌاغماًت 
 

  :(3)كيقكؿ
 [الكافر]

 أنا البازم المدؿُّل عمى نميرو 
 

أًتٍحتي مفى الٌسماء لىيا انًصبابا 
 

حيث صكر نفسو كىك يناؿي مف منزلة خصمو بالطير الجارح الذم ييكم مف السماء فينقضُّ 
أتحت مف السماء : عمى فريستو رغمان عنيا، كقصد بذلؾ حيف ييجك خصكمو فيسكتيـ كيفحميـ كقكلو

، يدؿ داللة كاضحة عمى قكتو كعنفو، (االنصباب، كاالختطاؼ)ليا انصابا، كاستخدامو لعنصر الحركة 
: (1)كيقكؿ

 [الكامؿ]
ـي   إٌني انصبىبتي مفى السَّماء عميكي

 

حتى اختطفتؾى يا فرزدؽي ًمٍف عًؿ 
 

                                                 
(2)

.98عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.90ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.491عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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 : (2)كيقكؿ
 [الكافر]

ـٍ   إذا اجتمعكا عميَّ فخٌؿ عنيي
 

باريات  كعىٍف بازو يصؾي حي
 

صكر نفسو حيف يجتمع عميو خصكمو فيصٌدىـ، بالصقر الذم ينقٌض عمى الطيكر الضعيفة 
فيرىبيا، كيخيفيا، كيبطش بيا، فيك البازم رمز القكة كالشجاعة، كخصكمو الحبارل رمز لمضعؼ 

. كالجبف
كما كرر ىذه الصكرة في مدح الحجاج بف يكسؼ، فشبيو بالبازم الذم يراقب عدٌكه لينقضَّ 

: (3)عميو بقكة، فيقضي عميو، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 كأصبح كالبازم يقٌمب طٍرفىوي 
 

عمى مربأ كالطَّيري منوي دكاًخؿي 
 

كمقابؿ تصكير جرير نفسو بالصقر الذم ىك رمز القكة في مقاـ الفخر بنفسو نجد لو صكرة 
راقة ماء الكجو، فيك يصكر نفسو بالطائر  مناقضة ليذه الصكرة في مقاـ الشككل كطمب الحاجة، كا 

.  الضعيؼ الذم ال حكؿ لو كال قكة
: (4)يقكؿ

 [البسيط]
ـٍ قٍد دعكتؾى مف دعكل مخمَّمةو   ك

 

لٌما رأيتي زمافى الناس في ديبيًر 
 

َـّ تيٍنييني  لتنعشى اليـك ريشي ي
 

كتيٍنزؿ الييٍسرى مٌني مكيع العيسيًر 
 

فيك يدعك الخميفة بعد أف أحسَّ بأفَّ الزماف تكلى عنو، فيطمب منو أف يقيمو مف عثرتو كيمنحو 
الماؿ الذم يجعمو ميسكران بعد إمبلؽ كعسر، كفي مكطف آخر نجده، طائران عاريان مف الريش، يطمب 

. مف الخميفة أف يكسكه كىذا فيو تعريض بطمب الحاجة كالمساعدة
 
 
 

: (1)يقكؿ
 [الكافر]

 سأٍشكري أٍف رددتى عميَّ ريشي
 

ـى في جناحي  كأٍيبىتَّ القكاًد
 

 : (2)كيقكؿ
                                                 

(2)
.99ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(3)
.487ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(4)
.300ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(1)
.110عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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 [الكامؿ]
 فلشكرفَّ بالء قـك يبَّتكا

 

قصب الجناح كأنبتكا ريشى الًغنا 
 

فيذه الصكرة تكرار لمصكرة السابقة غير أنو شبو الغنا بطائر ضعيؼ أصبح قكٌيان بفضؿ 
: (3)الخميفة كعطائو، كيقكؿ

 [الطكيؿ]
 فىًرٍش لي جناحي كاتَّخٍذني بازيان 

 

تخطَّؼي حٌباًت القيميكب أجاًد ليٍو 
 

فاألمر ىنا لبلستعطاؼ، كطمب الحاجة، فيك يطمب مف الخميفة أف يكسكه الريش كيساعده 
كيأخذ بيده حتى يىقكل، كيشتدُّ ساعده، فيك طائر ضعيؼ تعثر، كبحاجة إلى مف يساعده، فيك يريد مف 

: (4)الخميفة أف يكسكه الريش فيطير شاديان بمجده كعطائو، كيقكؿ
 [البسيط]

 أىٍنًيٍض جناحٌي في ريشي فقد رجعت
 

ريشى الجناحيف ًمٍف آبائؾ النٍّعـ 
 

: (5)كقد كرر ىذه الصكرة في مقاـ الشككل مف الفقر ككثرة العياؿ، يقكؿ
 [البسيط]

 كـ بالمكاسـ مف شعياءى أىٍرمىمةو 
 

 كمف يتيـو يعيًؼ الصكًت كالنظرً 
 

 مٌمف يىعيٌدؾ تكفي فىٍقدى كالدهً 
 

كالفرخ في العشٍّ لـ يىدرٍج كلـ يطًر 
 

كىي تكرار لمصكرة التي رسميا الحطيئة ألبنائو فاستطاع أف يميف قمب عمر بف الخطاب، 
: (6)يقكؿ

 [البسيط]
 ماذا تقكؿ ألفراخو بذم مرخو 

 

 زيٍغبي الحكاصؿ ال ماءه كال شجر
 

 ألقيت كاسبىيـ في قعًر مظممةو 
 

فاغفر عميؾ سالـ اهلل يا عمر 
 

 
: (1)كقد كرر جرير تصكير أطفالو بالفرخ الضعيؼ في قكلو

 [الطكيؿ]
 المؤمنيف كسيبوكيرجك أمير 

 

يش سيٍفعي المدامًع  مراييعي ميؿي الرٍّ
 

                                                                                                                                                    
(2)

.16ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.480ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.572ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.299ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

.153اٌؾط١ئخ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(1)

.395عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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كفي مكطف آخر يصكر نفسو، كقد فقد ابنو بصكرة الناقة التي ذيبح كلدىا أك مات عنيا، 
  :(2)فيظير لنا حزينان متألمان، يقكؿ

 [البسيط]
ياح بو حٌنانة عيٍجالن   تيمسي الرٍّ

 

كائـ بىٌكان بيف أظآًر  سىٍكؼى الرَّ
 

: (3)كيقكؿ
 

 
 [البسيط]

ـٌ بىٌك عجكؿو عند معيده  كأ
 

حنَّت إلى جمدو منو كأكصاًؿ 
 

فقد شبو حنينو البنو المتكفى، بصكرة الناقة التي ثكمت ابنيا، فحشي جمدىا تبنان لتكىـ بأنو ما 
حيث شبو الرياح الشمالية التي كانت تدكر . زاؿ حيان، كما كظؼ ىذه الصكرة في حديثو عف األطبلؿ

حكؿ األطبلؿ، بالناقة التي تدكر حكؿ جمدىا المحشك نباتان، فالبيكت فارغة مف ساكنييا فبل قيمة ليا، 
: (4)ككذلؾ الجمد المحشك نباتان ال قيمة لو، يقكؿ

 [البسيط]
 ريحه خريؽه شماؿه أك يمانيةه 

 

مىدا  تعتاديهي ميؿى سىٍكًؼ الرٌائـ الجى
 

مما سبؽ ذكره نرل أف جريران يغرؼ مف بحر حقيقةن فيك ينسج خيكط قصائده كفقان لممقاـ الذم 
، فيك صقره في مقاـ الفخر ينقض عمى خصمو فيمحؽ بو األذل كالضرر، كىك طائر ضعيؼ ترد فيو

غير مكسك بالريش أماـ الخمفاء في مقاـ الشككل مف الفقر، كاإللحاح في طمب الحاجة، كفي الكقت 
نفسو، يمتمؾ نفسان رقيقةن عنده دمكع حارة يٌدخرىا لمنكبات ليسفكيا عمى فراؽ مف يحب، فقد أصيب بفقد 
ابنو كزكجتو، كبكاء جرير عمييما بكاء رجؿه أصابتو مصائب الدىر فيمف يحب، فيك صادؽ العاطفة 
كحنينو الممزكج بالدمكع التي ذرفيا عمى ابنو تحديدان، خير دليؿ عمى ذكباف نفسو، كاحتراؽ جكانحو، 

. كعكاطفو الجياشة
 
 
 
 

: تكرار أير شعره عمى خصكمو
 

                                                 
   

(2)
.339ْ،ؿ.عش٠ش،َ

(3)
.474ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(4)
.173ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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جرير شاعر متدفؽ المكىبة، لو معاناة تمكر في صدره، كعنده صراع داخمي يتفاقـ في 
جكانحو، فيو كتمة مف الغضب عمى خصكمو، كشيابه ثاقب عمى أعدائو، كصكاعؽ مدمرة، كقذائؼ 

مف المنجنيؽ ترمي بالحمـ، كىك ىائج كالريح القاصؼ العاصؼ، ال يؤمف بالميادنة، كال يرضى 
بالقميؿ، قصائده ذبابه في سرعة انتشارىا، كسبلح قكم في كجو كؿ مف رفضى االعتراؼ بو كتنكر 

إلبداعو، فيـ كالزماف ضده، فيك يعاني مف الفقر، كالنسب الضعيؼ، كرغـ ذلؾ استطاع أف يعكضى 
ضعفو االجتماعي أماـ مجد خصكمو المترامي األطراؼ، كذلؾ باالعتماد عمى تفكقو الشخصي 

ٍؿ،  ٍكؼو ،أك كجى بداعو الشعرم، فبدا كاثقان مف نفسو ثقة كاسعة، ييسىٌمط سبلحو في كجو خصكمو دكفى خى كا 
، ممحقان بيـ كٌؿ أشكاؿ (عكل)ميٍنًزالن مرتبتو إلى مرتبة الحيكاف معبران عٌما ينظمكف مف شعر بالفعؿ، 

الذؿ كاليكاف، كتارةن تككف قصائده سمان ناقعان يسقي بو خصكمو، كأخرل يشبييا بالكسـ كما يتركو مف 
أثر عمى الجسـ مف تشكيو أك غيره، كتارة يجدع بيا أنؼ خصمو كيتغنى بيا السارم ليبلن مما يدؿ 

: (1)عمى جماؿ إيقاعيا كسرعة انتشارىا، كيقكؿ
 [الكافر]

ـٌ  ـي سىقىٍيتي نىقيعى سي كيمَّيي  كى
 

رو يًرـ الٌمعاب  ِى ببابي ميخًد
 

فقد شبو شعره بالسـ الناقع، كقد سقى بو أعدائو مف الشعراء، كقد ربط ىذه الصكرة بتصكير 
نفسو باألسد الفاتؾ الجائع، فقد جمع في ىذه الصكرة بيف القكة المادية، كالقكة المعنكية، مما يدؿ داللة 

: (2)كاضحة عمى انو ال أحد يستطيع أف يغمبو، كيقكؿ
 [الكامؿ]

 أعددتي لمٌشعراء كأسان مٌرةن 
 

عندم مخالطييا الٌسماـ المنقعي 
 

: (3)فشعره شرابه مٌر ممزكج بالسـ القاتؿ، فبل دكاء لمف يشربو، كيقكؿ
 [الكامؿ]

 أعددتي لمشعراًء سيٌمان ناقعان 
 

ـٍ بكأًس األٌكًؿ    فسقيتي آخرىي
: (4) كما شبو قصائده بقذائؼ المنجنيؽ، التي أعٌدىا كلـ يطمقيا عمى خصكمو، يقكؿ

 [البسيط]
ـٍ  ٍزرىةى إٌني قىٍد نصبتي لكي  يا أىٍىؿي جي

 

ري  جى ًؿ الحى بالمنجنيًؽ كلٌما ييٍرسى
 

 
: (1)كيقكؿ

                                                 
(1)

.48عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ
(2)

.373ْ،ؿ.عش٠ش،َ
(3)

.490ْ،ؿ.عش٠ش،َ
(4)

.253ْ،ؿ.عش٠ش،َ
(1)

.413عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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 [الطكيؿ]
 ألـ تىرىتيـه كيؼ يرمي مجاشعان 

 

 شديد حباًؿ المنجنيقيف ًمٍقذىؼي 
 

فيمحؽ بيـ كفي مكطف آخر شبو قصائده بالصكاعؽ المدمرة التي ينزليا عمى رأس خصكمو، 
: (2) كاليكاف، فيك غضب السماء الذم انيمر عمى رؤكسيـ، يقكؿالذؿ

 [الكافر]
 أعٌد اهلل لمٌشعراء مني

 

صكاعؽي يخيعكف ليا الرٍّقابا 
 

 : (3)كيقكؿ
 [المتقارب]

 لناؿى أبا كامؿو كابنىوي 
 

صكاعؽي ًمٍف بىرىدو كاًبًؿ 
 

 : (4)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 كقد طاؿ أبسي قبؿ ذاؾ مجاشعان 
 

بحدراءى يمقكف الٌصكاعؽى كاألٍزال 
 

كما كصؼ أثر قصائده عمى خصكمو، فقد تركت أثاران كاضحة عمى أجسادىـ، فيي كالكسـ 
الذم يترؾ أثران مف التشكيو في الجسـ، فقد جدع أنؼ خصكمو، كأسكتيـ، فبل قيامة ليـ بعد ىذا 

: (5)اليجاء المر، يقكؿ
 [الكافر]

 لقد أخزل الفرزدؽى إذ رمينا
 

 قكارعي صدَّعٍت غرىضى النٍّياؿ
 

 فإفَّ آلخر الشعراء مٌني
 

ليف مف النٍّكاؿ  كما للكَّ
 

 مكاسـى ما بقيتي ليـ كبعدم
 

 مكاسـي عند حرزةى أك بالال
 

ـٍ   عمى أنؼ الفرزدؽ لكنياىي
 

جديد مف ك سيكمي غير باؿ 
 

إف الفرزدؽ قد أصيب بالخزم بعد أف رماه جرير بقصائد ىجائية حطمتو، كحرمتو القدرة عمى 
الرد كالتصدم لو، فأكؿ الشعراء المتصديف لو كآخرىـ سينالكف منو كؿ تنكيؿ، فآثاري ىجائو عبلمات 

بارزة عمى كجكه خصكمو، لذلؾ عمى الشعراء أف يأخذكا العبرة كالعظة مما حصؿ لمفرزدؽ مف عبلمات 
. ظاىرة تدؿ عمى قدرة جرير كسطكتو، كقد كرر أثر ًشعره في مكاطف أخرل مف ديكانو

: (1) يقكؿ
 [الكامؿ]

                                                 
(2)

.89ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.457ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.462ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.469ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.490عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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 لٌما كيعتي عمى الفرزدؽ ميسمي
 

كيغا البعيث جدعت أنؼى األخطًؿ 
 

 : (2)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 كلقد كسمتؾ يا بعيثي بميسمي
 

كيغا الفرزدؽ تحت حٌد الكمكًؿ 
 

كلمتأكيد عمى أثر ًشعره كأنو حقيقة كاقعية ال مجاؿ إلنكاره، عٌددى أسماء الشعراء الذيف ىجاىـ، 
كأثر ىجائو عمييـ، فقد كسـ الفرزدؽ بعبلمة مميزة، كاسكت البعيث، كقطع انؼ األخطؿ، كما أشارى 

: (3)في بيت آخر إلى أنو جدع قبيمة تيـ، يقكؿ
 [البسيط]

 ىذم التي جدعت تيمنا مكاسمييا
 

ـي أك قكمي  يـ اقعدم بعدىا يا تي
 

كما كرر كصؼ قصائده بسرعة االنتشار، كعبر عف ذلؾ بترنـ السارم بيا ليبلن، منزالن مف 
، كتارة ينعتيـ (عكل)مرتبة خصمو اإلنساف إلى مرتبة الحيكاف، فتارة ينعتيـ بالكبلب مستخدمان الفعؿ 

: (4)بالثعالب، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 كعاكو عكل مف غير شيء رميتيو
 

 بقارعةو أنفاذىا تقطيري الدَّما
 

ني لقٌكاؿه لكٌؿ غريبةو   كا 
 

، إذا السَّارم بميؿو ترنَّما  كركدو
 

ركجو بأفكاه الٌركاة كأنَّيا  خى
 

قرا ىيٍندكاني، إذ ىيٌز صٌمما 
 

فقصائده يترنـ بيا السائركف ليبلن فتنتشر في كؿ مكاف، كما يتناقميا الركاه، فيي تشبو السيؼ 
: (5)القاطع الذم يصيب الصميـ كال ينبك، كيقكؿ

 [الطكيؿ]
 فإٌني لياجييـ بكؿٍّ غريبةو 

 

 شركدو إذا الٌسارم بميؿو ترٌنما
 

 غرائبى أاٌلفان إذا حاف كٍرديىا
 

ٍعمىما  أخذفى طريقان لمقصائًد مى
 

 : (6)كيقكؿ

 [الكافر]
 كعاكو قد رمى بمقٌصراتو 

 

كما أشكم مقاتؿى مىٍف رىماني 
 

: (1)كيقكؿ
 [الكافر]

                                                 
(2)

.491ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.546ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.614ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.615ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

.644ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.577عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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ـي ًلبىٍعضو  يي  عكل الٌشعراء بىٍعيي
 

ـي  ـي انتقا ، فقد أصابيي ميَّ  عى
 

 كأٌنيـ اليعالبي حيف تمقى
 

ـي   ًىزٍبران في العريف لوي انتحا
 

ـي المسامع أٍك ًخٌصيٌّ   فىميصطم
 

ـي  طا  كآخري عظـي ىامتو حي
 

 إذا أ كقعتي صاعقةن عمييـٍ 
 

ؽي فاٍستدامكا  رأكا أخرل تىحرَّ
 

كرر إسقاط خصكمو مف الشعراء إلى مرتبة الحيكانات التي تعكم، فقد صكرىـ يتصدكف لو، 
بصكرة الثعالب في عريف األسد الغاضب، كقد بيف أثر شعره عمى خصكمو مف خبلؿ تقسيميـ إلى 

. ثبلث أقساـ ال رابع ليا، فيـ بيف فاقد ألذنو كسمعو، كبيف خصي عاجز، كآخر محطـ العظاـ
: (2)كيقكؿ

 [الكافر]
ًعؽو مصابو   ترل الٌشعراء مف صى

 

ـي   بصكتو كآخرى مستدي
 

دكا رشائي مستمران  جى  لقد كى
 

ٍيرى كاىيًة األديـ  كدلكم غى
 

ٍف يتابع،  يتابع كصؼ أثر شعره عمى خصكمو، فيك كالصاعقة، فمنيـ مف استسمـ، كمنيـ مى
: (3)أما البيت الثاني فيك كناية عف متانة شعره، كقدرتو عمى مكاجية خصكمو، كيقكؿ

 [الطكيؿ]
ـٍ أٌني رميت مجاشعان   ألـ يىنيكي

 

بأٍسييـً راـو ال أشىؿَّ كال عىمي 
 

 : (4)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 إفَّ القكافي قد أمرَّ مريرىا
 

لبني فدٍككس إذ جدعف عقاال 
 

 : (5)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 كلما رأيت الناس ىٌرت كالبيـ
 

تشيعت إذ لـ يحـ إال المشايعي 
 

 
 
 

: (1)كيقكؿ
  [الطكيؿ]                                

                                                 
(2)

.533ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.582ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.498ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.403ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.403عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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 كجيَّزتي في اآلفاًؽ كؿَّ قصيدة
 

 شركدو كركدو كؿَّ ركبو تينازعي 
 

 يجزفى إلى نجرافى مف كاف دكنوي 
 

 كيظيرف في نجدو كىفَّ صكادعي 
 

 تعٌرضى مف أمياًؿ القكافي كأنَّيا
 

نجائبي تعمك ًمٍربدان فتطاًلعي 
 

حيث صكر سرعة انتشار قصائده في اآلفاؽ البعيدة، كمجابيتيا لما قيؿ في ىجائو بصكرة 
مطايا نجيبة تخطت مرابضيا، كما شبو سرعة انتشارىا بانتشار الذباب، فالفرزدؽ سيجد ذكره قد شاع 

في كؿ مكاف يتكجو إليو، كسيبقى أثر ىذه القصائد اليجائية الظؿ الذم يطارده، كيقطع ظيره، 
: (2)يقكؿ

 [الطكيؿ]
 ستمقى ذبابي طائفان كاف ييتَّقى

 

كتقطع أيعاؼ المتكف أ خايميٍو 
 

 : (3)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 إفَّ القصائدى قىٍد كطٍئف مجاشعان 
 

ككطٍئف تغمبى ما ليا ًمٍف زاجًر 
 

 
: تكرار بعض مظاىر الطبيعة

 
تكرر في ديكاف جرير ذكر الكثير مف مظاىر الطبيعة المختمفة، فقد ذكر النجكـ، كالشمس، 

كالقمر كالغيكـ، كالحجارة، كالكدياف، كالجباؿ كغيرىا، كمف مظاىرة الطبيعة األكثر تكراران، البرؽ 
كالصبح، فقد صكر الصبح كالبرؽ متأثران بأحكاؿ الحصاف كحركتو كلكنو، كالتركيز عمى صكر الصبح 
كالبرؽ يدؿ داللة كاضحة عمى تعمؽ الشاعر بيما كالصبح عنده رمزه لؤلمؿ، بعد السير ليبلن، كالبرؽ 

رمزه لمخير بما يجمبو مف المطر الذم يطمع فيو اإلنساف، كربطو لصكرة الصبح كالبرؽ بأحكاؿ 
الحصاف، الذم يعد أعز ما يممكو العربي، يدؿُّ داللة كاضحة عمى تعمقو بيذه المظاىر مما جعؿ ليا 

: (4)حضكران في ًشعره، يقكؿ
 [الكافر]

 كأفَّ الٌصبح أبمؽي ذك حجكؿو 
 

يشبُّل كراء قنبمةو كراًد 
 

: (1)فقد صكر الصبح في بياضو، بفرس أبيض يقؼ عمى قكائمو فيظير بياض بطنو، كيقكؿ
 [الكافر]

                                                 
(2)

.539ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.336ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

 
(4)

.131ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.605عش٠ش،اٌذ٠ٛاْؿ 
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 كأفَّ كمييوي أقرابي بيٍمؽو 
 

تحاذري خمفيا خيالن ًصياما 
 

فقد صكر البرؽ يكمض بسرعة كيختفي، بصكرة نياؽ تجرم خكفان مف خيؿ تطاردىا، كىذه 
: (2)الصكرة ىي صكرة لكنية حركية، تدؿ داللة كاضحة عمى كميض البرؽ كحركة النياؽ، كيقكؿ

 [البسيط]
رجه  ٍدؽي ميٍنيى  كأٌنما بىٍرقيا، كالكى

 

بيٍمؽه تىكشَّؼ بىٍيفى البيٍمؽ أٍمياري 
 

كصكرة لمعاف البرؽ مف خبلؿ الغيـك التي ينيمر مطرىا، جعمو يستحضر صكرة اإلبؿ التي 
تدفع أميارىا بأرجميا لتبعدىا عنيا، كما صكرىا في مكطف آخر بصكرة النكؽ الممكنة التي تحتضف 

: (3)أميارىا، مما يظير لنا أف الشاعر كاف يطابؽ بيف الصكرتيف، يقكؿ
 [الكامؿ]

وي   متراكبه زجؿه يييءي كمييي
 

كالبيمؽ تحت بطكنيا األمياري 
 

: (4)كما صكر البرؽ لتعدد ألكانو كتحركو بالخيكؿ التي ترفس األصيار، يقكؿ
 [الكافر]

 سمت لي نظرةه فرأيت برقان 
 

 تياميًّا فراجعني اٌدكارم
 

 يقكؿ الناظركف إلى سناه
 

 نرل بيمقان شىمىٍسف عمى ميارً 
 

  
كمف الصكر التي كررىا في مقاـ المدح الصكرة التي يشير فييا إلى عراقة نسب األمكييف 

 كىذا (5)(العاصي، كأبك العاص، كأبك العيص، كالعكيص)بانتمائيـ إلى األعياص كىـ أجدادىـ 
الكصؼ ال يتركو كال ينساه مع أم خميفة مف الخمفاء، فقد صكرىـ بدكحة ظميمة ممتفة الشجريفيء إلييا 

: (6)كؿ أصؿ كريـ، كترجع إلييا مفاخر العرب في الجاىمية، يقكؿ في مدح الكليد بف عبد الممؾ
 [الطكيؿ]

 كأنت ابف عيص األبطحيف كتنتمي
 

لفرعو صميـو لـ تنمو الزَّعانؼي 
 

 
: (1)كيقكؿ

 [الكامؿ]
 ترؾ الٌنجاة كحؿَّ حيثي تمٌنعت

 

وي كلكٌؿ خير ينتمي   أعياصي
 

 مف فرع عيصؾ كالفنيًؽ المقـر عرؼ البرٌيةي أٌف كؿَّ خميفةو 
                                                 

(2)
.215ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(3)
.218ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(4)
.207ْ،ؿ.عش٠ش،َ 

(5)
.4/9األففٙبٟٔ،األغبٟٔ، 

(6)
.421ط،ؿ.عش٠ش،َ 

(1)
.548عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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: (2)كيقكؿ في مدح عمر بف عبد العزيز
 [الكامؿ]

 عبد العزيز ىك األغرُّل نما بو
 

عيصه تفٌرع معظـ البطحاًء 
 

: (3)كيقكؿ
 [البسيط]

 كالتؼَّ عيصؾ في األعياص فكؽ ريبنى
 

تجرم ليفَّ سكاقي األبطًح العظـي 
 

 : (4)كيقكؿ في يزيد
 [البسيط]

 في آؿ حربو كفي األعياص منبتو
 

ىـ كرَّيكؾ بناءن عالي السُّلكر 
 

 : (5)كيقكؿ
 [الكافر]

 فقد كجدكا الخميفة ًىٍبًرزٌيان 
 

 أٌلؼَّ الًعيص ليس مف الٌنكاحي
 

 فما شىجراتي عيصؾى في قريشو 
 

كًع كال يكاحي  بعٌشاًت الفيري
 

: (6)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 كأنت ابف أعياص تمكف في الذُّلرل
 

 كأنت ابف سيؿ الراسيات الفكارع
 

 عمكت مف األعياص في متمنٍّعو 
 

مقايسةن طالت مداد الميذارع 
 

 
 
 
 

: صكرة ميجكيو
 

استطاع جرير مف خبلؿ تمكنو مف الصياغة الشعرية، أف يصبَّ غضبو عمى خصكمو، فيك 
ؿى فكره بغضب لعمو  ساخط غاضب، كال سبلح في يديو سكل تممكو لناصية البياف، فقد غمى ًمٍرجى

                                                 
(2)

.24ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.573ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.277ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.110ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

.395ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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يخفؼ مف معاناتو، فيك مضطرب نفسيان، لكقكفو، كصمكده أماـى خصـ يتفكؽ عميو في المجد كالنسب 
فإذا بو يتفكؽ عميو، كذلؾ الستغبللو لكؿ مكقؼ ميما كاف صغيران، فيكلد منو حدثان كبيران، يشدُّ مف 

فقد استغؿ ما كاف معرفان عف الفرزدؽ مف فسؽ )خبللو خصمو ممحقان بو كؿ أشكاؿ األذل كاإلذالؿ، 
 كقد عٌبر عف (1)(كفجكر استغبلالن شديدان فيك ال يفتأ يعيره بو، كال يكٌؼ عف تحذير الناس منو

شخصيتو مف خبلؿ تصكيره بالقرد، مستغبلن بعض مبلمح الفرزدؽ الشخصية، فمف المعركؼ أف 
الفرزدؽ اكتسب لقبو مف خبلؿ شخصيتو، فكجيو غميظ، جيـ القسمات منقر مف آثار الجدرم، كىك 

ميٍؽ يرتكب  قصير القامة، فقد استغؿ جرير ىذه الصكرة الحسية، كربطيا بصكرة معنكية، فيك سيء الخي
ميقي، يقكؿ ٍمقي كالخي : (2)الفكاحش، كبذلؾ يككف جرير قد جمع في رسمو لصكرة الفرزدؽ بيف العيب الخى
 [الطكيؿ]

ـٌ الفرزدؽ فاسقان   لقد كلدت أ
 

كجاءت بكزكازو قصيًر القكائـً 
 

ككرر ىذه الصكرة في عدة مكاطف كذلؾ لمتأكيد عمى عيكب خصمو، كاعتمد في رسميا عمى 
: المجاز المرسؿ، فقكلو

لقد كلدت أـ الفرزدؽ فاسقان، كجاءت بكزكاز قصير القكائـ، في ىذا البيت مجاز مرسؿ عبلقتو اعتبار 
فالفرزدؽ عندما كلد لـ يكف فاسقان، كال  (فاسقان )ما سيككف، فقد سٌماه بما سيؤكؿ إليو في المستقبؿ، 

قصيرى القكائـ، كلكف إمعانا في تشكيو صكرتو، كتحقيره ألصؽ بو صفة الفسؽ منذ كالدتو، فيي ال 
تفارقو، كال تحيد عنو، كقد كرر ىذه الصكرة بصكرة أخرل تعبر عف العيكب التي يتصؼ بو الفرزدؽ، 

3)يقكؿ
:
) 

 [الطكيؿ]
 كما كاف جاره لمفرزدؽ ميٍسمـه 

 

 ليأمف قردان ليمو غيري نائـً 
 

ٌصؿي حبميو إذا جفَّ ليميو  ييكى
 

 ليرقى إلى جاراتو بالسَّاللـ
 

 
 

: (1)كلمتأكيد عمى صفاتو السيئة جعمو يحث غيره عمى ارتكاب المحرمات، يقكؿ
 [الكامؿ]

 أمسى الفرزدؽ يا نكار كانَّو
 

قرده يحثُّل عمى الزَّناء قيركدا 
 

: (2)فيك فاسد األخبلؽ يرتكب الزنا، كيدعك اآلخريف الرتكابو كالقركد، كيقكؿ

                                                 
(1)

.٠131ٛعفخ١ٍف،فٟاٌؾؼشاألِٛٞ،ؿ 
(2)

.633عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.635ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(1)

.188عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.307ْ،.عش٠ش،َ 
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 [الكافر]
 كىؿ كاف الفرزدؽي غير قردو 

 

كاعؽي فاستدارا  أصابتو الصَّ
 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 أرل الشَّيبى في كجًو الفرزدؽ قىٍد عال
 

كاقعي  ليازـي قردو رنَّحتوي الصَّ
 

فالفرزدؽ أصمو قرد، تحكؿ إلى إنساف لينزؿ عميو جرير ىجاءه الذم ىك الصاعقة في أثره، 
: (4)فقد صكر كجو الفرزدؽ، كقد غطاه الشيب فظير كالقرد المترنح تحت الصكاعؽ، كيقكؿ

 [الطكيؿ]
 يغا قردكـ لما اختطفتي فؤادىهي 

 

كالبف كييؿو كاف خٌدؾ أٍيرىعا 
 

: (5)كيقكؿ
 [الكافر]

 يركغي القردي مٌني إف رآني
 

أيفى تركغي أٍينا؟ : فقؿ لمقردً 
 

فقد صكر ركغاف الفرزدؽ عندما كاف يرل جريران، فييرب منو بركغاف القرد، كقكلو أيف تركغ 
. أينا، جاء لمتيديد فمف يستطيع اإلفبلت مف قبضتو ميما حاكؿ

كما كظؼ ىذه الصكرة في ىجائو لؤلخطؿ،الذم صار كالقرد الكاقع بيف أعالي الجباؿ، 
ـى لو كال نجاة بعد أف أكقعو جرير في حبالو، يقكؿ كأسافميا، كال قيا

(6) :
 [الكافر]

، كطاحى قرده   قتمتي التغمبيَّ
 

كىامي  كاًلؽى كالحى ىكل بيفى الحى
 

، كمقتؿ الزبير، كأكؿ (7)كمف الصكر التي كررىا جرير في مقاـ اليجاء، صكر الحبكة
، فقد كرر صكرة المحتبي بقصد السخرية، ألف الحبكة كانت تعقد في أياميـ داللة عمى (8)الخزير

الشرؼ كالمنعة، كقد قرف ىذه الصكرة التي تمنع صاحبيا مف الحركة، بعدـ تحركيـ إلنقاذ الزبير بف 
العكاـ، الذم قتؿ بعد أف استجار بقـك الفرزدؽ، كلـ يجيركه، فقـك الفرزدؽ ال يستطيعكف إال عقد 

: (1)الحبى، كالقعكد عف إجارة المستجير، كأكؿ الخزير، يقكؿ
 [الكامؿ]

بى  كدعا الزُّلبيري فما تحركًت الحي
 

لكسمتيـ جيحىؼ الخزير لياركا 
 

                                                 
(3)

.404ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.363ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.660ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

.٠ٚ،269،539ٕظش،558ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(7)

(٠ٕظش،ٌغبْاٌؼشة،ِبدحؽجٛ).اٌؾجٛح،عٍغخرؼمذف١ٙباألسعً،ٟٚ٘وٕب٠خػٓاٌشاؽخ 
(8)

.اٌخض٠ش،هؼبَثٍؾُِٓثالٌخإٌخبٌخ 
(1)

.221عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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فالمقابمة بيف دعكة الزبير كعدـ تحرؾ الحبى، ىي منبع السخرية، حيث يبالغ في سرعتيـ 
ألكؿ الخزير، فيصكرىا بالثكرة، مما يدؿ عمى سرعة تمبيتيـ الدعكة لمطعاـ، أما إذا استجار بيـ أحد 

: (2)فيـ ىامدكف محتبكف ال يحرككفى ساكنان، يقكؿ
 [الكافر]

بى كخزيت فييا  أتفخر بالحي
 

باكا  ٍت حي كقبؿ اليـك ما فيًيحى
 

: (3)كيقكؿ
 [الكامؿ]

بكةو   قيتؿ الزُّلبيري كأنت عاقدي حي
 

ٍبكتؾى التي لـ تيٍحمىًؿ  قبحان لحى
 

ثـ قارف ىذه الصكرة بصكرة ضباع تبكي، ال عمى القتمى بؿ عمى كمىًرىا، بقصد السخرية 
: (4)كاالستيزاء منيـ، يقكؿ

 [البسيط]
 ًميؿ اليباع تغٌنييٌف نائحة

 

ًر القتمى بصفيف  تبكي عمى كىمى
 

                                         : (5)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ـٍ   كًبتيـٍ تعٌشكف الخزيرى كأنَّكي
 

مطمَّقةه حينان كحينان تيراًجعي 
 

كقد كصفيـ بعد مقتؿ الزبير، كأنيـ تعشكا الخزير، كامتؤلت بو بطكنيـ فثقمت لذلؾ جفكنيـ، 
: (6)فنامكا مف الشبع، كلـ يستطيعكا إجارتو، كقد رسـ صكرة كاريكاتيرية ألكميـ الخزير، يقكؿ

 [الكامؿ]
 يغدكف قد نفخ الخزير بطكنيـ

 

 رغدا أك ييؼ بني عقاؿ يخيع
 

ـي عف غٌب الخزير كأنَّما  مىباشي
 

تيصٌكتي في أعفاجيفَّ الٌيفادعي 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
(2)

.448ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(3)

.492ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.670ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(5)

.407ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(6)

.٠ٚ،380ٕظش،ؿ396،405ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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الفصؿ اليالث 

التكرار في ديكاف الفرزدؽ 

تكرار األلفاظ 

تكرار المعاتي 

التناص 

تكرار الصكرة 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

: تكرار األلفاظ: أكالن 
 

كرٌد في ديكاف الفرزدؽ، تكرار ألفاظ معينة في بعض القصائد، ككؿ تكرار ليذه األلفاظ جاءى 
ليخدـ غرضان أساسيان ال يمكف فصمو عف السياؽ الذم كرىدى فيو، كمف أنماط تكرار األلفاظ، في ديكاف 
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الفرزدؽ، تكرار األسماء، كمف تكرار األسماء في ديكانو، تكرار اسـ المرأة، تكرار اسـ المرثي، كتكرار 
 أسماء النساءاسـ الممدكح، كتكرار اسـ الميجك، كتكرار بعض األسماء في مقاـ الفخر، كمف تكرار 

: (1)، يقكؿ(ليمى)في ديكاف الفرزدؽ، تكرار أسـ 
 [الطكيؿ]

 بما قد نرل ليمى، كليمى مقيمةه 
 

  حرائريه(3) ال تنايى(2)بو في خميطو 
 

 فىغىيَّرى ليمى الكاشحكف فأصبحت
 

 ليا نظره دكني مريبه كتشازريه
 

بٍعمييا  أراني إذا ما زرت ليمى كى
 

 تٌمكل مف البغياء دكني مشافره
 

 متى ما يمت عانيؾ، ياليؿى تعممي
 

 مصابة ما ييٍسدم لعانيؾ ناًئره
 

 أال ىؿ لميمى في الفداء فإنَّني
 

أرل رٍىفى ليمى ال تبالي أكاًصره 
 

، عمى عادة القدماء في استحضار صكرة المرأة مف بيف ركاـ (ليمى)  ذكر الفرزدؽ اسـ 
األطبلؿ، كذاتو المتأزمة، ثـ كرر ىذا االسـ في البيت نفسو، إشارة إلى أف ليمى، ىا ىي تبعث ثانية، 

، الحمـ، تطؿ عمى مخيمة (ليمى)كلكفَّ انبعاثيا كاف مجرد ذكرل، أك حمـ، أما البيت الثاني، فمـ تكد 
سَّاد، كالحاقديف الذيف استطاعكا  الشاعر حتى ارتسمت لو صكرة مف صكر اإلحباط، كالمعاناة بسبب الحي

تنظر إليو  (ليمى)يبيف أف  (ليمى)أف ينغصكا ىذه الذكرل الجممية، كما نغصكا تمؾ العبلقة، فتكرار اسـ 
يذكرىا مستحضران صكرة الزكج لتكتمؿ : بعيف الشؾ كالريبة، ال بالحب كالمكدة، ك في البيت الثالث

صكرة اإلحباط، كالمعاناة لدل الشاعر، كتكتمؿ الصكرة مع الرقيب، كالعدك الذم يحاذره الشاعر، فبل 
مجاؿ لحٌبو أف يكتمؿ، أما التكرار في البيتيف الرابع كالخامس، فقد كىرىدى في سياؽ التحذير، مف عدـ 
اىتماـ ليمى بحبو الذم ىك ليس حٌبا عاديان، بؿ حب أصيؿ، يكادي يقضي عميو، فيمزؽ قمبو مف ىذا 
المكقؼ البلمبالي، لذلؾ فيك يحذر ليمى مما قد يحصؿ لو بسبب ىجرانيا كىذا فيو داللة عمى أفَّ 

. الشاعر يحاكؿ استمالة ليمى، ككسب كٌدىا
 
 
 

مٌيو)كمف أسماء النساء التي كرر ذكرىا كذلؾ اسـ  : (1)، يقكؿ(عي
 [الطكيؿ]

مٌية، بىٍعدىما ـٌ خياؿه مف عي  أل
 

 رجا ليى أٍىمي البيٍرءى مف داء دانؼً 
 

، بىٍعدى قياًموً   فأصبح ال يحتاؿي
 

مٌية، راًدؼً   لمنياًض كىٍسرو ًمٍف عي
 

                                                 
(1)

.233-1/231اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.اٌغىبْاٌّخبٌطْٛ:اٌخ١ٍو 
(3)

.رٕبصٝ،رزٕبصٝ،أٞرُٕاٌّشأحػٍٝعبسرٙب 
(1)

.2/53اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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مٌية داؤىا  قد اعترفت نفسي عي
 

بطكًؿ ينىن منيا، إذا لـ تيساًعًؼ 
 

مٌية)كرر اسـ  ، لمتعبير عف شدة تعمقو بيا، كتميزىا عف غيرىا مف النساء ثـ يكنى عنيا (عي
: (2)، بقصد الحرص عمى سمعتيا، يقكؿ(بأـ العبلء)

 [الطكيؿ]
ـٌ العالًء كدكنناذكرتيؾ   يا أ

 

 مصاريعي أبكاب السُّلجكًف الصكاًرؼً 
 

ـٌ العالء   بدارىاكلٍك أٍسقىبىٍت أ
 

 إذان لتمقَّتني ليا غير عائؼً 
 

ُّـل العالء مف القيكل  ككـ قٌطعىٍت أ
 

ٍبؿو بالعيكف اليعائًؼ  كمكصكًؿ حى
 

. ، لمتعبير عف شدة لكعتو، كشكقو إلييا، كقكة تأثيرىا عميو(أـ العبلء)كرر اسـ 
: (3)، يقكؿ(سكيداء)كمف األسماء التي تكررت 

 [الطكيؿ]
ٍيدة أنَّيا  أال زعمت ًعٍرسي سيكى

 

 سريعه عمييا حفظتي لممعاتب
 

 كمكيرة يا سىٍكدى، كٌدت لك أنَّيا
 

 مكانؾ كاألقكاـ عند اليرايب
 

ٍيدة أنبئت  كلك سألت عٌني سيكى
 

ٍقرى الركايب  إذا كاف زادي القـك عى
 

، لمتعبير عف أزمتو االجتماعية معيا، فيي تكثر مف المـك كالشككل، مف (سكيداء)  ذكر اسـ 
أخبلقو الخشنة، كتكرار اسميا كردى في محاكلة إلقناعيا بجكانب عديدة مف شخصيتو، كالتي تحبيا 

النساء، ال سٌيما في لحظات القتاؿ كالٌدفاع عف الشرؼ كالكرامة، كالتكرار في البيت الثالث، جاء لمتأكيد 
، التي يبذؿ ألجميا الغالي كالنفيس . عمى صفة كريمة يتحمى بيا، كىي صفة الكـر

: (4)، يقكؿ(حدراء)كما كرر اسـ زكجتو 
 [الطكيؿ]

ٌكجت: فقالكا  سمعنا أفَّ حدراءى زي
 

ـٌ الذُّلرل كالغكاربً   عمى مائة شي
 

ـي  ـٍ تىمي  فمك كنت مف أكفاء حدراءى لى
 

 عمى دارميٍّ بيف ليمى كغىالبً 
 

 لعمَّؾ في حدراءى ليمت عمى الذم
 

تخيَّرت الًمٍعزل عمى كيؿٍّ حاًلًب 
 

في سياؽ الفخر بقدارتو المالية، كمكانتو االجتماعية السامية، كذلؾ مف  (حدراء)ذكر اسـ 
، إذ ييكىًحدي بيف (جرير)خبلؿ المير العظيـ الذم ساقو لحدراء، كقد كرر اسميا في سياؽ ىجاء خصمو 

كالد جرير كالمعزل إذ تخيرتو راعيان ليا دكفى غيره، لحسف خدمتو ليا، مما يثير غضب جرير فيمكـ 
. كالده ليذه الٌضعة التي كانت سببان لترفع حدراء عنو

: (1)، يقكؿ(نىٌكارى )كما كرر اسـ زكجتو 
                                                 

(2)
.2/54ْ،ؿ.اٌفشصدق،َ 

(3)
.40-1/39ْ،ؿ.اٌفشصدق،َ 

(4)
.1/112ْ،.اٌفشصدق،َ 
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 [الطكيؿ]
 لىعىٍمرم لقد أردل نىكارى كساقيا

 

 إلى الغكًر أحالـه قميؿه عقكلييا
 

 أبىٍعدى نكارو آمىنٌف ظعينةن 
 

ـى ىديمييا  عمى الغدر ما نادل الحما
 

 آال ليت شعرم عف نىكارو إذا خمت
 

 بحاجتيا ىؿ تبصرٌف سبيميا
 

تٍ  طىٍت منَّي نىكاري الذم اٍرتىيى قىٍد سىخى  كى
 

، خاب رحيمييا  بو قبميا األزكاجي
 

، إف اٍجتىمىتٍ   فإنَّي كىما قالىٍت نىكاري
 

ؿو ما سدَّ كٌفي، خميميا  عمى رىجي
 

جاء لمطعف فييا، كبياف ما تٌتصؼ بو مف الحماقة، فيي اجتازت الصحارم  (نىٌكار)تكرار اسـ 
المقفرة، دكف دليؿ، لتستعيف بمف ينقذىا مف أمر زكاجيا منو، كفي البيت الثاني، يظير نىٌكار بمظير 
المرأة الغادرة التي أفقدتو الثقة بكؿ النساء، أما في البيت الثالث، فالتكرار كردى لمتأكيد عمى خطأ نىٌكار 
في كؿ ما عمدت إليو، كسخطيا عميو ال معنى لو، أما في البيت األخير، فقد ذكر اسميا في سياؽ 

. يكحي بعدـ شعكره بالنقص بسبب رفضيا لو
: (2)، يقكؿ(فاطمة)كما كرر الفرزدؽ في ديكانو اسـ 

 [الطكيؿ]
  كال سرنلنعاسه ما أنسىى ! أفاطـى 

 

 عقابيؿى يمقانا ًمراران غرامييا
 

 ما يدريؾ ما في جكانحي! أفاطـى 
 

ٍجًد كالعيًف الكييًر سجامييا  مف الكى
 

 ما مف عاشؽو ىيكى مٌيته ! أفاطـى 
 

ـٍ ييٍرًد نفسي حيسامييا  مف الناس إف لى
 

، معتمدان عمى أسمكب النداء ،الذم خرج لمتحبب، معبران عف تعمقو (فاطمة)ذكر اسـ محبكبتو، 
بيذه المرأة، التي تمكف حبيا مف قمبو بشكؿ ال يمكف تناسيو عمى مركر األياـ كالميالي، كقد كرر اسميا 

. في البيت الثاني كالثالث في سياؽ يعرض فيو بعض صكر معاناتو بسبب حبو ليا
نبلحظ أف تكرار الفرزدؽ السـ كثير مف النساء في شعره، ال يعبر عف عكاطفو تجاه المرأة، 

. بؿ نرل أنو يميؿ إلى التشيير السافر بيف، فيك مستيتره كال يعبر عف عكاطؼ صادقة
 

) (الجٌراح)، تكرار اسـ مقاـ الرياءكمف تكرار األسماء في 
1

: (2)، كيقكؿ(
 [الطكيؿ]

ـي   أال أٌييا القـك الذيف أتاىي
 

رٌاحي إحدل العظايـً   غداةى يكل الجى
 

رٌاح مف يحشدي الًقرل  كمات مع الجى
 

 كمف ييربي األبطاؿى فكؽى الجماجـً 
 

                                                                                                                                                    
(1)

.2/112اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.295-2/294ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

اٌغشاػثٓػجذاٌؾىّٟ،أثٛػمجخ،أؽذاألؽشافاٌؾغؼبْ،دِؾمٟاالفً،ٚاٌٌّٛذ،ٌٟٚاٌجقشحٌٍؾغبطفزؼؽقٓثٍٕغش،ٚؽقٛٔب

(.2/106اٌضسوٍٟ،األػالَ،).أخشٜ،لزٍٗاٌخضس،ٚسصبٖوض١شِٓاٌؾؼشاء
(2)

.2/305اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
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 ككاف إلى الجرٌاح يسعى إذا رأت
 

 حياضى المنايا عٍينيو كيؿَّ جاًرـً 
 

 لتبًؾ النٍّساءي الساعياتي إذا دعت
 

 ليا حاميان يىٍكمان ًذمارى المحارـً 
 

 كتبًؾ عميو الشمسي كالقمري الذم
 

 بو بىدىعي الٌساريف ميؿى العمائـً 
 

، لمتعبير عف الحزف كاألسى لفقده، كقد أظير الشاعر مف خبلؿ تكرار اسـ (الجٌراح)ذكر اسـ 
، (الجٌراح)المرثي  شبو الًقرل ، أنو أفضؿ الناس كرمان كبطكلة، كلمتأكيد عمى اتصاؼ المرثي بالكـر

 بمكت الجٌراح، مما يدؿ داللة كاضحة عمى افتقاد قيمة أخبلقيةعالية بافتقاد المرثي، لعدـ بشخص مات
كجكد مف يماثمو بيف األحياء في ىذه الصفة، كما أشار مف خبلؿ تكرار اسـ المرثي إلى الصفات التي 

فيًقدت بفىٍقًده، فقد كاف رجبلن قكيان، قاىران لؤلعداء، ميجيران لمضعفاء، صائنان لكرامة النساء، مكًرمان 
: (3)لمضيكؼ، كفي مكطف آخر يقكؿ

 [الطكيؿ]
 كقائمةو قامىٍت، فقالت لنائحو 

 

 تفيضي بعينيو الٌدمكعي السَّكاجـي 
 

 لقد صبر الجرٌاح حتى مشت بو
 

 إلى رحمة اهلل الٌسيكؼ الٌصكارـي 
 

 لتبؾ عمى الجرٌاح خيؿي إغارةو 
 

ـي   كيـك تيرل فيو الٌنجكـي التكاًئ
 

 فىمٌمًو أرضه أجٌنت يمينوي 
 

ـي   ككاف بيا ييٍنكى العدكُّل المراًج
 

ـي بكينو  فمك تىٍعمىـً األنعا
 

ـي  ككاف عمى الجرٌاح تبكي البياًئ
 

، ليبيف لنا أنو صبر عمى االبتبلء حتى ناؿى الجنة بتمؾ السيكؼ التي نالت (الجٌراح)كرر اسـ 
، فيي السبب في دخكؿ (القسكة، كالقتؿ)أصبح ليا داللة مغايرة، كمضادة لحقيقتيا  (السيكؼ)منو، ك

الجنة، كذكره لممرأة في البيت األكؿ، كشؼ عف ىذا المعنى، فالمرأة رمز لمحب، كالعاطفة، كالثكؿ، أما 
في ىذه األبيات، فقد ظيرت امرأة عمى غير حقيقتيا، فقد ترفعت عف مستكل النحيب كالبكاء، إلى 
مستكل الفرح، كالسركر، بناءن عمى حقيقة ىذا المكت، فرفض البكاء، في البيت األكؿ، رمزه لمعقيدة 

كاإليماف، أما في األبيات الثالث، كالرابع، كالخامس، فالبكاء ضركرم، إذ يدعك الخيكؿ المغيرة لمبكاء 
عمى المرثي، حيث كاف فارسان، فاتكان باألعداء، فالبيائـ لك كانت تعمـ أىمية كجكد ىذا الرجؿ لبكت، 
كأظيرت الحزف عميو، فالبكاء في ىذه األبيات ىك بكاء ألجؿ األحياء ال ألجؿ الميت، كمف ىذا فإف 

مىؿى فكرةن جديدةن أراد الشاعر أف يعبر عنيا . كؿ تكرار السـ المرثي حى
: (2)، يقكؿ(1)(ككيع)كمف تكرار األسماء في مقاـ الرثاء تكرار اسـ 

 [الطكيؿ]
                                                 

(3)
.2/320ْ،.اٌفشصدق،َ

(1)
ال٠ؾًّؽزٝ:ٚو١غثٓأثٟعٛداٌؼذٔبٟٔ،ػٕذِبرٛفِٟٕغػذٞثٓأسهؤحاٌفضاسٞ،ٚوبْٚاٌٟاٌجقشحأ٠ْٕبَػػ١ٍٗ،فٛمغٔؼؾٗ،ٚلبٌٛا

٠ٕظش،األغبٟٔ،).٠غٟءاٌفشصدق،فغبءٚػ١ٍٗل١ّـأعٛدِؾمٛق،ٚإٌبط٠زشؽّْٛػ١ٍٗ،٠ٚزوشْٚهللافؤخزلبئّخاٌغش٠شصُٔٙل

(٠6/114ٕظش،األػالَ،)ٚ٘ٛلبك،ثبؽش،ػبٌُثبٌزبس٠خ،ٚاٌجٍذاْ،ٌٟٚاٌمنبءثبال٘ٛاصٚرٛفٟفٟثغذاد.(21/378
(2)

.٠ٚ،2/32ٕظش،224–1/223اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
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 ليبًؾ ككيعان خيؿي حربو مغيرةه 
 

 تساقىى المنايا بالرُّلدينية السُّلٍمرً 
 

 لقكا ميميـ فاستيزمكىـ بدعكةو 
 

 دعكىا ككيعان كالجيادي بيـ تىٍجرم
 

ـٍ   كبيف الذم نادل ككيعان كبينيي
 

 (4) البترً (3)مسيرة شيرو لممقصَّصةً 
 

 كما كاف كالمكتى ككيعه فيمنعكا
 

ٍمرً   نكائحى الرٌث السٍّالح كال غى
 

 فإفَّ الَّذم نادل ككيعان فنالىوي 
 

ؿي صٌديؽى النبي أبا بىٍكرً   تناكي
 

التكرار في ىذه األبيات، جاء إلظيار عظمة المرثي كبأسو الشديد في الدفاع عف قكمو ضدَّ 
خصكميـ، مما يعزز مكانتيـ، كيعظـ مجدىـ، كما أف التكرار يبيف لنا مدل تأثر الشاعر بفقداف 

المرثي، كيحمؿ في طياتو تحذير المانعيف مف النكح عميو،ك التكرار في البيت الثالث، كردى في سياؽ 
نىعى البكاءى عمى  ، ككأنو يممح باستخداـ القكة في كجو (ككيع)التعبير عف غضبو مف الكالي الذم مى

الكالي، أما التكرار في البيت األخير، فقد كردى في سياؽ التحريض عمى الكالي، كذلؾ باستثارة العكاطؼ 
.   الدينية، كرسـ صكرة لممرثي مستكحاة مف صكرة أبي بكر الصٌديؽ

، في رثاء كالده غالب بف صعصعة، كأـ (ابف ليمى)كمف التكرار في مقاـ الرثاء، تكرار اسـ 
:  (5)غالب ليمى بنت حابس بف سفياف بف مجاشع، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 نعائي ابف ليمى لمٌسماح كلمنٌدل

 

 كأٍيًدم شىمىاؿو بارداًت األناًمؿً 
 

ـٍ   يىعىٌيكف أطراؼى الًعًصٌي تىميٌفيي
 

 مف الشأـً حمراءي السُّلرل كاألصائؿً 
 

كا يىٍركبكف الميؿ حتى تفٌرجتٍ   سىرى
 

ـٍ عف كايحو غير خاًمؿً   ديجاهي ليي
 

 يجاكز سارم الٌميًؿ مف كاف دكنىوي 
 

 إليًو، كال ييٍمييًو لىٍيؿه بناًزؿً 
 

مىدت ناري الندل بىٍعدى ابف غالبو   كقد خى
 

رى عف مىٍعركًفًو كٌؿ فاًعؿً   كقىصَّ
 

 إف قراكـ! أال أٌييا الرُّلكبافي 
 

 مقيـه بشٍرقي الًمقٌر المقاًتؿً 
 

ًمقراهي كالٌناًعي أباهي المزايؿً    بو فانزلكا فابككا عميو فإنَّكـ  كى
 

 فإٌنا سنبكي غالبان، إف بكيتيـي 
 

ـٍ لمميٍعًيالًت األياًقؿً   لحاجتكي
 

 كما نحف نبكي غالبان ليس غيرينا
 

 كلكف سيىٍبكي غالبان كؿُّل عايؿً 
 

 ليبًؾ ابفى لٍيمى غاًطشه سارى شيٌقةن 
 

ٍبال مستجيرو كساًئؿً  ٍبالًف حى حى  (1)كى
 

، كاسـ (سركا)، كالفعؿ (السُّرل)، كلفظة (غالب)، ك(ابف ليمى)كرر الفرزدؽ في ىذه األبيات، 
، ليظير ألمو عمى كالده، ألمان عمى معافو سامية، ىي الٌسماح، كالندل، (نبكي)، كالفعؿ (سارم)الفاعؿ 

                                                 
(3)

خأٞٔبف١خ:اٌّمققخ .ِبوبٌْٙبلقَّب
(4)

.اٌّمطٛػخاألرٔبة،ٚأساَداٌخ١ً:اٌجزش
(5)

.2/117ط،.اٌفشصدق،َ
(1)

.اٌّغزغ١شْٚٚوؤُٔٙففٛفه٠ٍٛخوبٌؾجبي:اٌؾجالْ./اٌّغبفخ:اٌؾمخ./اٌغبهؼاٌز٠ٞنشةفٟاٌفالحػٍٝغ١ش٘ذٜ 
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ال سيما أياـ البرد الشديد، حيث حاجة الناس إلى مف يمنحيـ القكة عمى استمرار الحياة، مستعيران 
لبركدة الشتاء أيدم باردة األناًمؿ، ليؤكد عمى حالة الناس المتعبة بسبب بركدة الجك، الذم يبدك معو 

، فيي كناية عف كـر كالده، كقد انطفأت بعد مكتو، كلـ (نار الندل): الناس في كحشة كضيؽ، أما قكلو
يستطع أحده أف يعمؿ ما كاف ىذا الرجؿ يعممو، إنيا صكرة الرجؿ المتفرد باألخبلؽ، أما تكرار الفعؿ 

، فيك لمتأكيد عمى مثالية كـر أبيو كتميزه عف غيره، لذلؾ يدعك الفقراء ممف كاف يشمميـ كرمو (نبكي)
. إلى البكاء عمى قبره الذم تحكؿ إلى رمزو لمكـر كالعطاء، فيك قيمة أخبلقية نادرة الكجكد

: (2)كفي مكطف آخر يقكؿ
 [الطكيؿ]

 ليبؾ ابف ليمى كيؿُّل سارو لناًئؿو 
 

 عمى عيٍرض ليؿو ميدلىيٍـّ الغياًطؿً 
 

ؽى الٌسؤاؿ ًميؿى ابف غالبو   كما طىرى
 

اٌل مف عقابو كنائؿو  يًف جى  ألٍمرى
 

، كاألماف كدفع األذل عف الناس، النعداـ كجكد نظير  فالتكرار لمتأكيد عمى تميز كالده في الكـر
. لو

: (4)، يقكؿ(3)(ابف مكسى)كمف التكرار في مقاـ الرثاء، تكرار اسـ 
 [الكامؿ]

ذا ذكرتيؾى يا ابف مكسى أيسبمتٍ   كا 
 

 عيني بدمعو دائـ اليمالفً 
 

 ما كنت أبكي اليالكيفى لفقًدًىـٍ 
 

 كلقد بكيتي كعٌز ما أٍبكاني
 

 كىسىفٍت لو شمسي النَّياًر فأصبحتٍ 
 

 شىٍمسي النياًر كأنَّيا بديخافً 
 

 ال حيَّ بىٍعدىؾ يا ابف مكسى فييـي 
 

  يرجكنىوي لنكائًب الحديافً 
 

 فالناس بىٍعدىؾ يا ابف مكسى أصبحكا
 

 كقناة حربو غيًر ذاًت سنافً 
 

 أكدل ابفي مكسى كالمكاـر كالنٌدل
 

 كالًعزُّل عند تحٌفظ السُّلمطافً 
 

 جمع ابفي مكسى، كالمكاـر كالنٌدل
 

 في القبر بيف سبائًب األكفافً 
 

 كاف ابفي مكسى قد بنى ذا ىيبةو 
 

ٍعبى الٌذرل متمٌنعى األركافً   صى
 

 كلئف جيادؾ يا ابفى مكسى أصبحت
 

 ميٍمسى الميتكًف تجكؿي في األشطافً 
 

ىذا، حٌبان، كمكدة خالصة، ثـ  (ابف مكسى)يعبر الشاعر عف إحساسو بالحزف العميؽ، لفقد 
كرر ىذا االسـ لمكشؼ عف أىمية ىذا المتكفى الذم افتقدى بافتقاده األماف، كما يؤكد عمى أف افتقاد 
الناس ليذا الرجؿ، إنما ىك افتقاد لمقيـ النمكذجية النادرة، حيث ماتت بمكتو كؿ تمؾ المعاني الجميمة 

، كاألخبلؽ، كالشجاعة النادرة، أما في البيت األخير فقد كرر اسـ  ، في (ابف مكسى)مف العٌز، كالكـر
                                                 

(2)
.2/171اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 

(3)
(.٠7/337ٕظش،األػالَ،).ِؾّذثِٓٛعٝثٓهٍؾخثٓػج١ذهللا،أ١ِشِٓاٌمبدحاٌؾغؼبْفٟاٌؼقشاٌّشٚأٟ 

(4)
.396–2/395ط،.اٌفشصدق،َ 
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سياؽ كصؼ الخيكؿ التي بىدىت ضامرة، مما يدؿ عمى شجاعة المرثي كجرأتو، كتمرسو في فنكف 
. القتاؿ

، في رثاء محمد بف العاص بف سعيد بف أمٌية، (فتىن )كمف التكرار في مقاـ الرثاء، تكرار كممة 
: (1)يقكؿ

 [الطكيؿ]
 فتىن كاف ال ييٍبمي اإلزار كسىٍيفيوي 

 

 بو لممكالي في الٌتراب انتقاما

 

 فتىن لـ يكف ييدعى فتىن ليس ميمىوي 
 

يامييا  إذا الريحي ساؽى الشٍَّكؿى شمالن جى
 

 فتىن كشياب الميؿ يىٍرفىعي نارىهي 
 

 إذا الٌناري أىخباىا لسىارو ًيرامييا
 

ٌمدان   كما ًمٍف فتىن كيٌنا نبيعي ميحى
 

بو حيفى تىٍعتٌز األمكري ًعظامييا 
 

يثني الشاعر عمى خصاؿ ىذا المرثي، فيك رجؿ غنى كتىرىؼ، كىك رجؿ نخكة كشيامة، كميثيٍؿ، 
، لمتأكيد كالتركيز عمى عظيـ كـر (فتىن )يدافع عف أنصاره، كيأخذ بثأرىـ بالقكة، ثـ يكرر لفظة، 

، أما قكلو كشياب الميؿ، فقد كردى لمتأكيد : المرثي، ككأنو يريد أف يصفو بالتفكؽ، كالتفرًُّد في ىذا الكـر
عمى فرادة صفات ىذا الرجؿ، كبمكغو حدان ساميان في أخبلقو، يفكؽ بيا غيره، فالتكرار جاء لمتشديد 

. كالتأكيد عمى تفكؽ المرثي عمى سائر الفتياف
.  (بكى)كمف التكرار في مقاـ الرثاء، تكرار الفعؿ 

: (2)يقكؿ
 [الطكيؿ]

ـى راجعةن لنا ـي األٌيا  لك أعم
 

 بكيتي عمى أٍىؿ القرل مف ميجاًشعً 

 

 بىكىٍيتي عمى القـك الذيف ىكت بيـ
 

ـي مجدو كاف يخـى الدساًئعً   دعائ
 

  ىٌيي عبرةن (3)إذا ما بكى العجعاج
 

 لعيني حزيف، شجكيهي غيري راجعً 

 

فإف أبؾ قكمي، يا نىكار فإنني 
 

ـي كالبىالًقًع  أرل مٍسجدييـ منيي
 

، لمتعبير عف التحسر مف ناحية، كعف اقتناعو بحتمية الزكاؿ مف ناحية (بكى)كرر الفعؿ، 
أخرل، األمر الذم يجعؿ البكاء عمى كرماء قكمو الذيف قضكا، إنما ىك عبث ال فائدة منو، كرغـ ذلؾ 

ٍف بفقدىـ انيار مجد عظيـ، كقد تىعىٌدل (بكيت)يستمر في تكرار الفعؿ  ، لمتعبير عف التحسر عمى مى
. الحزف الشاعرى إلى بعيره، مبالغة في تقدير مف قضى مف قكمو، كلمتأكيد عمى عظـ المصيبة

المدح صدل )، كذلؾ ألف تكرار أسماء ممدكحيوكمف تكرار األلفاظ في ديكاف الفرزدؽ، 
انفعاؿ المادح بمحاسف الممدكح، متى كاف مدحان ينبكعو الصدؽ، فالتكرار الذم يصحبو ىك صكت 

                                                 
(1)

.2/253اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.2/15ْ،.اٌفشصدق،َ 
(3)

.اعُثؼ١شٖ:اٌؼغؼبط 
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التعبير عف تأكيد مدلكؿ المفظ المكرر في نفس المادح، سكاءن أكاف الممدكح شخصان، أك بمدان، أك معنى 
: (3)، قكؿ(2) (ببلؿ)، كمف األسماء التي كررىا الفرزدؽ اسـ (1) (مما يممؾ اإلعجاب

 [الطكيؿ]
 زكرم بالالن فإٌنوي : فىقيٍمتي ليا

 

 إليو مف الحاجاًت تنيى ركابييا

 

 لئف بىؿَّ لي أٍريي بالؿه ًبدىٍفقةو 
 

 مف الغىٍيث في يمنى يديو انسكابيا
 

 ىيكى المشترم بالٌسيؼ أفيؿ ماغال
 

ٍرب استدىٌر يرابييا  إذا ما رىحى الحى
 

 أبى لبالؿو أفَّ كٌفيًو فييما
 

ٍبابييا  حيا األرض يسقي كؿَّ مىٍحؿ حى
 

 ىك ابف أبي مكسى الذم كافى عندهي 
 

 لحاجاًت أصحاًب الٌرسكًؿ كتابييا
 

 رأيتي بالالن إذ جرل جاءى سابقان 
 

ٍرًب قٍسران ًصعابييا  ذٌلت بو لمحى كى
 

، في مقاـ المدح، كذلؾ ألنو يمثؿ لمشاعر كجيان مف كجكه الحياة التي يريد أف (ببلؿ)كرر اسـ 
يعيشيا بكؿ جماليا كلذتيا، كىك بتكرار ىذا االسـ يبالغ إذ يجعؿ ممدكحو سببان لكؿ طمكحاتو، كأمانيو، 
كمف خبلؿ األبيات يظير لنا أفَّ الفرزدؽ يعيش معاناة خاصة، يحاكؿ أف يجد متنفسا ليا عف طريؽ 

، فقد صكره بالغيث الذم ييطؿ عمى أرض (ببلؿ)تحقيؽ رغباتو التي تتكقؼ عمى كـر ممدكحو ،
جرداء فيككف سببان إلحيائيا، كبالتالي فإفَّ كـر الممدكح يعيف الشاعر عمى مكاصمة الحمـ كالمذة، كقد 
ٌمص، لذا راح يستدٌر عطفو، ككرمو مف خبلؿ مدح خصاؿ المركءة،  رأل في ممدكحو المنقذ، كالميخى

: كالبطكلة فيو، لذلؾ جعمو بطؿ األبطاؿ في الكقائع، أما قكلو
 [الطكيؿ]

 أبى لبالؿو أفَّ كفٌيًو فييما
 

حيا األرض يسقي كٌؿ مىٍحؿو حبىابييا 
 

مف خبلؿ ىذا التكرار، يركز عمى القيمة المعنكية التي ىي إحدل خصاؿ الممدكح كالتي ىي 
، معيدان لصكرة إحياء نفس الشاعر بالكـر كحده، مف خبلؿ  كذلؾ مدار تعمؽ الشاعر، كىي الكـر

: التشبيو بإحياء السحاب لؤلرض، فكأنو األرض، ككـر الممدكح ىك السحاب المرجك، أما قكلو
 [الطكيؿ]

 ىك ابف أبي مكسى الذم كاف عندهي 
 

لحاجات أصحاب الٌرسكًؿ كتابيا 
 

، كقصد بذلؾ التعظيـ، فيك يستجمب كـر (كناية عف مكصكؼ ىك ببلؿ)ابف أبي مكسى : قكلو
الممدكح مف خبلؿ تذكيره بأصالة الكـر الذم كرثو عف أبيو األشعرم، كاالنتساب ليذا الرجؿ يقتضي 
قضاء حاجات الناس كمنيـ الشاعر، أما التكرار في البيت األخير، فقد قصد منو تركيز كتثبيت ما 

                                                 
(1)

.171ػضاٌذ٠ٓػٍٟاٌغ١ذ،اٌزىش٠شث١ٓاٌّض١شٚاٌزؤص١ش،ؿ
(2)

٘ـ،125٘ـ،فؤلبَاٌٝأْلذ٠َٛعفثٓػّشاٌضمفٟعٕخ109ثاليثٓأثِٟٛعٝاألؽؼشٞ،أ١ِشاٌجقشحٚلبم١ٙبٚالٖخبٌذاٌمغشٞعٕخ

(.٠2/49ٕظش،األػالَ،).فؼضٌٗ،ٚؽجغٗفّبدعغ١ٕب
(3)

.63–1/62اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
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ذكره سابقان في نفس الممدكح ليناؿ حاجتو، فقد جعمو بطبلن عظيمان متفكقان عمى غيره، كممجأن لمخائفيف، 
: (1)كلو عمى كؿ ذم حاجة كـر متدفؽ عمى حٌد تعبيره، كيقكؿ

 [الطكيؿ]
 إفَّ بالالن إف تالقيو سالمان 

 

 كفاًؾ الذم تخشيف مف كٌؿ جانب 

 

ٌمدو   أبكه أبك مكسى خميؿ ميحى
 

 ككٌفاهي غيث ميٍستىًيؿُّل األىاًيبً 
(2) 

 

ٍمتي العىٍنسى  إليؾ رىحى
  حتى أنختييا(3)

 

 إليؾ كقد أٍعيىٍت عمى كيٌؿ ذاىبً 
 

بىطىتٍ   رىٍحمي عمييا مىطٌيتي(4)كقد خى
 

 إليؾ كلـ تىٍعمىٍؽ قمكصي بصاًحبً 
 

 إلى ابف أبي مكسى الذم سجدٍت لو
 

نيكحانعمى األيدم ممكؾي المىرىازبً  جي
(5) 

 

 رأيت بالالن يشترم كٌؿ سيكرىةو 
 
 

 ًمفى المٍجًد بالغيٍميا عمى كيٌؿ طالبً 
 

 نىمىاهي أبك مكسى أبكه إلى التي
 

كـى الككاكبً   يناؿي بيا الراقي نيجي
 

تكرار اسـ الممدكح في ىذه األبيات، لمتأكيد عمى أنو ساحة أماف بالنسبة لمشاعر، مما يكفر لو 
نىٍكعان مف االطمئناف، كأنو سيدرؾ حاجتو مف ممدكحو لككنو كرث المجد عف أبيو مف خبلؿ صحبتو 

، (ببلؿ)، كذلؾ لمتأكيد عمى أنو جكاد كريـ كما أفادى التكرار التأكيد عمى تفكؽ، (خميؿ محمد) لمرسكؿ 
عمى منافسيو في بذؿ الغالي كالنفيس لكسب المجد، كما يؤكد عمى أىمية العنصر الكراثي في سمك 

.  ممدكحو بفضؿ مىٍجد أبيو
 

: (1)كفي مكطف آخر يقكؿ
 [الطكيؿ]

ًيٍقتي إذا القت بالالن مىًطٌيتي   كى
 

 ليا بالغنى إف لـ تصبيا شعكبييا

 

 ك كانت قناةي الٌديًف عىٍكجاءى عندنا
 

 فجاءى بالؿه فاستقامت كيعكبييا
 

 فىمٌما رىٍأكا سىٍيفي بالؿو تىفىٌرقىتٍ 
 

 شياطيفي أقكاـو كماتىٍت ذينكبييا
 

سىأتىوي  ـٍ مف عدٌك يا بالؿي خى  فىكى
 

 فأغيت لو عيفه عمى ما يريبييا
 

 رأيت بالالن يشترم بتالًدهً 
 

 مىكاًرـى أخالؽو ًعظاـو رغيبييا
 

 أبىٍت لبالؿو عيٍصبةه أٍشعىًرٌيةه 
 

 إذا فزعىٍت كانت سريعان رككبييا
 

 مف اليىمىًف الٌشبافي منيا كشيبييا سىريعه إلى كفي بالؿو إذا دعا 
                                                 

(1)
.80–1/79اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،

(2)
أثِٛٛعٝاألؽؼشٞػجذهللاثٓل١ظثٓع١ٍُ،فؾبثِٟٓاٌؾغؼبْٚاٌٛالحاٌفبرؾ١ٓ،ٚأؽذاٌؾى١ّٓاٌٍز٠ٓسمٟثّٙبػٍِٟٚؼب٠ٚخثؼذ

(.٠4/254ٕظش،اٌضسوٍٟ،األػالَ،).ؽشةفف١ٓ،ٚوبْأؽغٓاٌقؾبثخفٛربفٟرالٚحاٌمشآْ
(3)

(٠ٕظش،ِبدح،ػٕظ).إٌبلخ:اٌؼٕظ
(4)

.(٠ٕظش،ِبدح،خجو).مشثذػٍٝغ١ش٘ذٜ:خجطذ
(5)

.اٌشإعبءِٓاٌفشط:اٌّشاصة-الجبالًا،ٕٚ٘بأساَداٌخنٛعٚاٌطبػخ:عٕٛؽبًا
(1)

.225-٠ٚ،2/224ٕظش،84-1/83اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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 كما دعكةه تدعك بالالن إلى الًقرل
 

 كال الٌطٍعًف يىٍكـ الٌركًع إال يجيبييا
 

 سىريعه إلى ىىذم كىىذم قياميوي 
 

دىقىٍت نفسى الجباًف كىذكبييا  إذا صى
 

، حيث يرل فيو قكة خارقة (ببلؿ) تكرار اسـ الممدكح في ىذه األبيات لمثناء عمى إيماف، 
كظفيا لحماية الديف كاإلسبلـ، كما أف التكرار يؤكد عمى القيـ المعنكية العالية في ذات الممدكح، 
كتمسكو بيا، باإلضافة إلى إظيار الصكرة العسكرية المييبة لجيش الممدكح حيث القكة الخارقة، 

كبالتالي فيك يركز عمى عنصريف معنكييف يرل أصالتيما في ذات الممدكح مف حيث السرعة التي تبدك 
، كلمتأكيد عمى كـر الممدكح نىسىبىوي إلى  عميو لكمييما، مما يعني نزكعان دائمان نحك الفضائؿ كالمكاـر

.  الجكد مما يكحي بعظيـ كرمو، باإلضافة إلى بأًسًو، كانتصاراتو الساحقة عمى األعداء
: (2)يقكؿ

 [الطكيؿ]
 فإٌف بالؿى الجكًد لىٍستى بكاجدو 

 

 لىوي عيٍقدىةن، إال شديدان ًدخالييا

 

 ككاًئٍف مف األيدم الظَّكالـ أىصبحتٍ 
 

 بكفَّي بالًؿ الجكًد كاف نىكالييا
 

 ككاف بالؿه حيف يىٍستىؿي سىٍيفوي 
 

 لممحمةو بالميٍعمميف ينالييا
 

تكرار اسـ ببلؿ، مف اجؿ كصؼ ًعظىـً المىٍجد الذم كرثو عف قكمو العظماء فبل يمكف ألحد أف 
يناؿى ذلؾ المجد العظيـ، األمر الذم يعنى تفٌردىهي، كسمكه عمى اآلخريف، كلمتأكيد عمى ذلؾ شبيو 

. بالشمس مما يكحي بالسمك، كالعظمة، كالشيرة
 
 

: (1) يقكؿ
 [الطكيؿ]

 لعىٍمرم لئف كٌفا بالؿو نىماىما
 

، عظاـو سجالييا  مآًيري أقكاـو

 

 لقد رفىعىٍت كٌفي بالؿو كأشرقت
 

 بو لمعيمى أيدو كريـه فعالييا
 

مَّدو   أبى لبالؿو أٌف جارى ميحى
 

 أباهي ابتنى عاًدٌيةن ال ينالييا
 

عَّدى مىٍجديهي   مف القكـً إال مىٍف تىصى
 

إلى الشمًس إذ فاءت عميو ظاللييا 
 

كما كرر اسـ الممدكح لمتأكيد عمى تميز أخبلقو، إذ يشمر عف ساعدم الكـر كالجكد ال سٌيما 
غاثة الجائعيف )حيف اشتداد البرد، حيث القحط، كالفقر، كالشدة، فينصب قدره،  ، كا  كناية عف صفة الكـر

: (2)، يقكؿ(كالمحتاجيف
                                                 

(2)
.2/159ْ،.اٌفشصدق،َ 

(1)
.2/160اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 

(2)
.2/161ْ،.اٌفشصدق،َ 
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 [الطكيؿ]
ؿي ًقٍدريهي  جَّ فَّ بالالن ال تيحى  كا 

 

 إذا سيترت دكفى الييكؼ حجالييا

 

فَّ بالالن يقتؿي الجكعى إف سىرىتٍ   كا 
 

 شآميةن بالنيب غيرٌان مىحالييا
 

، إذا بدا  تراءل بالالن كيؿُّل عيفو
 

 كما يتراءل في السماًء ىاللييا
 

 كأرمىمةو تدعك بالالن فقيرةً 
 

 كماؿ بالؿو حيفى ييٍنًفضي مالييا
 

. (3)، في مكاطف أخرل مف الديكاف(ببلؿ)كما كرر اسـ 
، الذم كاف قد (خالد بف عبد اهلل القسرم) كمف األسماء التي تكررت في مقاـ المدح، اسـ 

ىجاه، كىجا نيره المبارؾ ،كىك النير الذم حفره خالد بكاسط، فسجنو، فأخذ الفرزدؽ يستعطفو، حتى 
: (5)، يقكؿ(4)شفع لو جرير، فأطمؽ سراحو

 [الكامؿ]
 ٍأعطيى خميفتنا، بقكَّة خالدو 

 

 نيران يفيضي لو عمى األنيارً 

 

 كلك أفَّ دجمةى أينًبئىٍت عف خالدو 
 

 باتىٍت مخافتيوي عمى األٍقتارً 
 

 يا ًدٍجؿى إنؾ لك عصيت لخالدو 
 

 أمران سقيت بأممح األمرارً 
 

فى مىدَّ دجمةى خاًلده   إف كاف أٍيخى
 

 فمطالما غمبت بني األحراًر 
 

 يا دىٍجؿى كنت عزيزةن فيما ميى
 

 فمقد أصابؾ خاًلده بصغارً 
 

رىا بكفَّي خالدو   اهلل سخَّ
 

 كلقد تككف عزيزة األيرارً 
 

، كلقد دنت  إٌني ىتفتي بخالدو
 

 نفسي ليغرًة نحرىا لًحظار
 

 إني كجدت لخالدو في قكًموً 
 

 يكءىٍيف قىٍد ذىبا بكٌؿ نيارً 
 

، في سياؽ رسمو لصكرة الخصب الذم تحقؽ في عيده، حيث الماء المتدفؽ (خالد)كرر اسـ 
أنو يكجد منافسة بيف : الذم يحطـ شبح المكت، مما يكحي بأىمية الممدكح، كقد أكدَّ ىذه األىمية،بقكلو

دجمة، كبيف الممدكح، كذلؾ لتكحدىما في رمزية العطاء، كالخير، كالتدفؽ، فيجعؿ مف النير إنسانان، 
كمف اإلنساف نيران في آفو كاحد، كىك بذلؾ يريد إبراز كـر الممدكح كعظمتو، كما لجأ إلى تكرار اسـ 

، في مقاـ االستعطاؼ، حيث يعبر عف شعكره باالختناؽ، كالخكؼ، بؿ اإلشراؼ عمى (خالد)الممدكح 
. اليبلؾ فاستنجد بممددكحة طالبان منو الخبلص

: (2)، يقكؿ(1) (أسد بف عبد اهلل القسرم)كما كرر في مقاـ المدح اسـ 

                                                 
(3)

.187–2/186ْ،.٠ٕظش،اٌفشصدق،َ 
(4)

.٠21/382ٕظش،األففٙبٟٔ،األغبٟٔ، 
(5)

.162–٠ٚ،2/160ٕظش،1/299ط،.اٌفشصدق،َ 
(1)

ٖ،فؤلبَف١ٙب108أعذثٓػجذهللااٌمغشٞاٌجغٍٟ،أ١ِشِٓاألعٛاد،ٌٚذٚٔؾؤفٟدِؾك،ٚٚالٖأـخٖٛخبٌذثٓػجذهللاخشاعبْعٕخ

(.٠1/291ٕظش،األػالَ،).صِٕب
(2)

.٠ٚ،1/168ٕظش،307–1/305اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
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 [الطكيؿ]
 إلى أسدو سيرم فإٌف لقاءه

 

 حيا الغيث يحيي مىٌيتى األرض ماطريه

 

 إليؾ أبا األشباؿ سارٍت كخاطرت
 

 عكادم ليؿو كاف تيخشى بكادريه
 

 لتمقى أبا األشباؿ كالمستغيية
 

 مف الفقًر أك خكؼو تيخاؼ حرائريه
 

 دعاني أبك األشباؿ كالٌنيؿي دكنىو
 

 كأمُّل مجيبو إذ دعاني كزائريه
 

 كأنت الذم تستيزـي الخيؿي باسمو 
 

ٍمره بصائريه  إذا لحقت كالٌطعف حي
 

 يداؾ يىدي إحداىما النيؿي كالٌندل
 

 كراحتييا األخرل طعافه تعاكريه 
 

 فمكال أبك األشباؿ أصبحتي نائيان 
 

 كأصبح في رجمي قيده أحاذريه
 

 طميؽ أبي األشباؿ، أصبح جاريهي 
 

 عمى حيث ال يدنك مف الٌطٍكًد طاًئريه
 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 إليؾ أبا األشباؿ سارت مطيَّتي
 

 تبارم حراجيجان تجكؿ يفكريىا
 

 إلى أسدو سارت برحمي كخاطرت
 
 

 عكادم مف غيمبو يكاد زئيريىا
 

 دعاني أبك األشباًؿ لٌما تقاذفت
 

 بمطَّرَّح األرجاًء ما أنا حاذريه
 

، كاصفان إياه بالغيث الذم يحيي األرض المكات، كىك دليؿ (أسد)ذكر الشاعر اسـ الممدكح، 
عمى أف الممدكح رمز لؤلمؿ كالحياة بالنسبة لمشاعر، لذلؾ تكجو إليو راجيان منو األماف بظؿ جكده 

، (أبك األشباؿ)ككرمو، حيث يأمف الخائؼ بجكاره، كيغنى الفقير بكرمو العظيـ، ثـ كرر اسـ الممدكح، 
لمتعبير عف مدل فرحتو بتمقي دعكة الممدكح لزيارتو، كسبب بيجتو ما كاف يعممو مف خمقو الكريـ، 

فمكال أبك : كىذه صكرة مشرقة لئلنساف المحسف الذم ييرجى لقاؤه، أما تكرار ىذا االسـ مف قكلو
إلى آخر األبيات، جاء لمتعبير عف شكر الشاعر كامتنانو لمممدكح، كمعاىدتو عمى حصر ... األشباؿ

. طاقاتو الشعرية لمثناء عميو، كذلؾ لفضؿ الممدكح في منحو الحٌرية، كالحياة
: (1)كيقكؿ في مدح بشر بف مركاف

 [البسيط]
 يا عجبان لمعذارل يكـى مٍعقيمةن 

 

ٌيرنني تحت ظٌؿ السٍّدرة الًكبىرا  عى

 

ِي دىمعي مٌما باف لي سىًربان   فظؿَّ
 

دىرا  عمى الٌشباب إذا كفكفتيو انحى
 

 فإف تًؾ لٌمتي أٍمست قد انطمقت
 

 فقد أصيدي بيا الًغٍزالفى كالبقرا
 

 ىؿ ييٍشتىمىفَّ كبيري السٌف أف ذرفت
 

  عيناهي أـ ىك مىٍعذكره إف اعتذرا
 

                                                 
(3)

.309-1/308ْ،.اٌفشصدق،َ
(1)

.259–1/257اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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 يا بشري إنَّؾ سيؼي اهلل صيؿ بو
 

 عمى العدٌك كغيث ينبتي الشَّجرا
 

ٍربو غيًر خامدةو   مىٍف ميؿي بشرو لحى
 

 إذا تىسٍر بىؿ بالماذٌم كاتَّزرا
 

 سيؼه يصكؿ أميري المؤمنيف بو
 

 كقىٍد أعٌز بو الرَّحمف مىٍف نصرا
 

 كمخدرو مف ليكث الغيًؿ ذم لبدو 
 

را  يرغامةو يحطـ اليامات كالقىصى
 

 بمستطيع ندل بٍشرو عبابييما
 

 كلك أعانىييما الزٌابي إذا انحدرا
 

 ترل الرٍّجاؿى لبشرو كىي خاشعةه 
 

 تخاشيعى الطيًر لمبازم إذا انكدرا
 

 يزيَّفي األرضى بشره أف يسير بيا
 

 كال يىشيدُّل إليًو المجرـي الٌنظرا
 

نما بدأ بالتعبير عف أزمة ذاتية سببيا امتناع النساء عف  لـ يبدأ الفرزدؽ مباشرة بالمدح، كا 
مكاصمة الحب معو، لشعكرىف بعدـ قدرتو عمى ذلؾ بسبب تقدـ سٌنو، األمر الذم جعمو في حالة 

كجدانية منكسرة، دٌؿ عمييا بكاؤه، كحزنو، محاكالن التخفيؼ مف ىذا اإلحساس، باستحضار صكرو مف 
فتكتو، كعنفكاف عاطفتو، كقدرتو الخارقة عمى إغكاء النساء، في محاكلة الستمالتيفَّ إليو، ككأٌنو يقدـ 
األعذار التي تستحؽ التعاطؼ معو ال التجريح، كمف خبلؿ ىذه المكحة، لكحة االنكسار العاطفي إف 
صحَّ لي التعبير، يرسـ صكرة الممدكح مكرران اسمو، ككأنو بديؿه كمعادؿه نفسي لما ىك فيو، فيك يرل 

، بديبلن عف االنكسار بسبب الشيخكخة، كفي الممدكح البطؿ شابان يستعيض بو عف (بشر)في سيؼ 
. شبابو، فكصفو لمممدكح ىك بديؿ لنفسو المنكسرة

 
 
 
 

: (2)، يقكؿ(1)كمف التكرار في مقاـ المدح، تكرار الحديث عف بيكت قـك الممدكح
 [الطكيؿ]

 نىماؾى إلى مجد المكاًرـ كالعمى
 

 بيكتي إلييا العٌز عندى المعاًقؿً 

 

 فمنيفَّ بيتي الحكفزاف اٌلذم بو
 

دَّ نىٍبًؿ المناًيؿً  تيفىٌمؿي بىٍكره حى
(3) 

 

ٍنكىةن   كبيتي المينى عاًقري الفيؿى عى
 

 (4)ببابؿى إذ في فاًرسو ممؾ بابؿً 
 

 كبيته لمسعكد بف قيس بف خالدو 
 

 (5)كذلؾ بيته ذكره غيري خاًمؿً 
 

                                                 
(1)

َعذُ٘خبٌذثٓا١ٌٌٛذفٟ:اٌّّذٚػ٘ٛ َٚ عذُ٘أثبػّشحوبْأؽذاٌغٍّخ،اٌز٠ٓ َّْب ػجذهللاثٓػجذاألػٍٝثٓأثٟػّشحاٌؾ١جبٟٔاٌؾبػش،٠مبيا

(.٠2/165ٕظش،اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،)سٕ٘بًاف٠ٟذٞوغشٜثؼ١ٓاٌزّشػٓثىشثٓٚائًو١ٕغخػ١ٓاٌزّش،فضػُآيأثٟػّشحأُٔٙوبٔٛا
(2)

.166–2/165اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(3)

اٌؾبسسثُٓؽش٠هاٌؾ١جبٟٔ،ٌمتثزٌهألْل١غباٌز١ّّٟؽفضٖثبٌشِؼؽ١ٓخبفأ٠ْفٛرٗفؼشطِٓرٍهاٌؾفضحفغّٟ:اٌؾٛفضاْ

(.٠8/91ٕظش،األففٙبٟٔ،األغبٟٔ،).اٌؾٛفضاْ
(4)

ٚػبد٠غ١ش.٘ٛاٌّضٕٝثٓؽبسساٌؾ١جبٟٔ،فؾبثٟفبرؼِٓوجبساٌمبدح،غضاثالداٌفشطفٟأ٠بَأثٟثىشفؤوشِٗٚأِشٖػٍٝلِٛٗ:اٌّضٕٝ

(٠6/158ٕظش،األػالَ،).عٛاداٌؼشاق،فؤِذٖأثٛثىشثخبٌذثٓا١ٌٌٛذ،فىبْثذأاٌفزؼ
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 كبيته لمفركؽ بف عمرك كىاننو 
 

 (6)منيؼ األعالي ميكفىًيرُّل األساًفؿي 
 

 كبيتي أبي قابكس مىٍصقمة الذم
 

 (7)بنى بيت عٌز أسُّلو غيري زاًئؿً 
 

كيـو ذم المكاًرـ كالعيمى  كبيتي ري
 

 (8)أناؼى بعٌز فكؽ باًع الميفاًيؿً 
 

 كبيته لعمرافى بف ميٌرة إنَّو
 

بو يبير األقكاـ عند المىحاًفؿً 
(9) 

 

 فتمؾ بيكت ىفَّ أحممتؾ العمى
 

 فأصبحت فييا ميشمىًخرَّ المناًزؿً 
 

، لمتأكيد عمى عراقة نسب الممدكح، الذم يرتقي إلى أمجاد آبائو (بيت)كرر الشاعر لفظة 
ـٍ مف أعبلـ قبيمة الممدكح، يكحي لنا بأف الممدكح جمع كثيران مف  السامية، فتكرار لفظة بيت مقركنة ًبعىمى

لذلؾ يستطرد الشاعر في كصؼ كتعداد كجكه قـك الممدكح، األمر الذم يركز مف . الصفات الحميدة
كرائو عمى أف مجد الممدكح ساـو عظيـ، كأصيؿ، كذلؾ ىذا المجد لـ يحصؿ صدفة، بؿ جذكره راسخة 

. عبر التاريخ كمجده مجد متكاصؿه غير منقطع
، مما يعكس رؤية الشاعر في الممدكح الذم (شبو الجممة)كمف التكرار في مقاـ المدح، تكرار 

. يسعى إليو ليخمصو مف كثير مف اليمـك التي يعاني منيا
 
 
 

: (1)يقكؿ
 [الطكيؿ]

 إلى خيًر مأتنى يطمبي الناسي خيرىه
 

 إليو مف اآلفاؽ مجتمعي الرَّكب

 

 إلى باًب مف لـ نأًت نطمب غيره
 

 ًبشىٍرؽو مف األرض الفياء كال غىٍربً 
 

 إلى حيث مىدَّ الممؾي أطناب بيتو
 

 (2)عمى ابف أبي األعياص في المنزؿ الٌرحب
 

 إلى المعقًؿ المفزكًع ًمٍف كيٌؿ جانبو 
 

ٍدب  إليو، كلمغيًث المغيًث ًمفى الجى
 

ٌبر  فتكرار شبو الجممة، يمنح القصيدة بداية  ثابتو يتردد صداىا في كؿ سطر شعرم، فقد عى
في ىذه األبيات عف التصميـ النيائي لمشاعر بالتكجو نحك الممدكح دكفى غيره، مستعرضان بعض 

                                                                                                                                                    
(5)

(2/196االغبٟٔ،).٘ٛثغطبَثٓل١ظثِٓغؼٛدثٓل١ظثٓخبٌذاٌؾ١جبٟٔ:رٚاٌغذ٠ٓ
(6)

.إٌؼّبْثٓػّشٚ:اٌّفشٚق
(7)

ِقمٍخثُٓ٘ج١شحثٓؽجًاٌضؼٍجٟاٌؾ١جبٟٔ،ِٓثىشٚائً،لبئذِٓاٌٛالحوبِْٓسعبيػٍٟثٓأثٟهبٌت،ٚرؾٛياٌِٝؼب٠ٚخ،ٚٚالٖ

ال٠ىْٛ٘زاؽز٠ٝشعغِقمٍخِٓ)هجشعزبْ،ٚرٛغًف١ٙب،ٚٔغٟخواٌشعؼخ،ٚمشةثٗاٌّضً

(.٠8/151،152ٕظش،اٌضسوٍٟ،األػالَ،)(!هجشعزبْ
(8)

.٘ٛس٠ُٚثٓػجذهللاثٓعؼذاٌؾ١جبٟٔ:س٠ُٚ
(9)

.ٌُأػضشػٍٝرشعّزٗ.ػّشاْثِٓشحِٓثٕٟسث١ؼخ:ػّشاْ
(1)

.1/92اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

(.٠4/9ٕظش،األففٙبٟٔ،األغبٟٔ،).أ١ِخثٓػجذؽّظ،ٚاٌّخبهتا١ٌٌٛذث٠ٓض٠ذثٓػجذاٌٍّه،ألِٔٗٓعالٌزٗ:أثٛاألػ١بؿ 
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صفاتو إلثارة نخكتو، فيك مقصد الناس عمى اختبلؼ آفاقيـ، فيـ يقصدكنو دكفى غيره لحسف الظف بو، 
: كككنو كريث ممؾ كصاحبو، كىك كاؿو عظيـ، فالتكرار في ىذه األبيات يحمؿ عدة معاني منيا

استمالة الممدكح بإلقاء صفات البطكلة عميو، كما يمني الشاعر نفسو بعطاء الممدكح، كفي الكقت 
. نفسو يظير التكرار أف الشاعر يمجأ إلى الخميفة مظيران الضراعةى كالخكؼ

: (3)كيقكؿ في مدح عمر بف الكليد بف عبد الممؾ
 [الطكيؿ]

 إليؾ سمت يا ابف الكليد ًركابنا
 

 كريكبانىيا أسمى إلٍيؾ كأٍعمىدي 

 

 إلى عيمىرى أٍقبىٍمفى ميٍعتمداًتوً 
 

ـى الرَّكبي كالميتىعىٌمدي   سراعان، كًنٍع
 

 إلى ابف اإلماميف الذيف أبكىيما
 

دي  إماـه لو لىٍكال النبكةي ييٍسجى
(4) 

 

: (5)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 إٌني إلى خير البرٌية كٌميا
 

ميَّ المطاًمعي   رحمت كما ياقت عى

 

 إلى القائد الميمكف كالميٍيتىدل بو
 

 إذا الناسي متبكعه كآخري تابعي 
 

فالتكرار في األبيات يعبر عف التشكؽ لمقاء الممدكح، كاستمالتو مف أجؿ قضاء حاجتيـ، كذلؾ 
.  بإظيار الكالء السياسي لمبيت األمكم

 
 
 

: (1)كيقكؿ في مدح الكليد بف عبد الممؾ
 [الطكيؿ]

 إذا عىيىرت بي قيٍمتي عالؾ كانتيى
 

(2)إلى باب أبيات الكليد كاللييا
 

 

 كميمىؾى قد أٍتًعبتي حتى أنختيا
 

يٍّ رجالييا  (3)إلى حيث أٍيرىت مف قيصى
 

 إلى حيث صارت مف لؤٌم بف غالبو 
 

 إلى بيتو أحسابييا كظاللييا
 

 إلى بيت مركاف اٌلذم لـ يزٍؿ لىوي 
 

ـي جبالييا ـي ممؾو ما تيرا  دعاًئ
 

 إلى المستييب ابف األئمة عكديىا
 

 (4)لو بىٍعدى عيدٍم صاحبيو اعتدالييا
 

                                                 
(3)

.1/165ط،.اٌفشصدق،َ 
(4)

.ا١ٌٌٛذٚػجذاٌٍّه:اإلِبِبْ 
(5)

.2/34ط،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.2/203اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.(دػبءٌٍؼبصشثؤ٠ْٕٙلِٓػضشرٗ)أٌّٞؼبٌََه:ػبٌه 
(3)

.أؽذأعذادلش٠ؼ:لقٟ 
(4)

.ػضّبْثٓػفبْ،ِٚشٚاْثٓاٌؾىُ:اٌقبؽجبْ./هبٌتاٌضٛاة:اٌّغزض١ت 
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 إلى سىٌيًد الٌشٌباًف قد ميٌكنٍت لىوي 
 

 ًخالفىوي أٍمالؾو إليو انتقالييا
 

 إليؾ كًليَّ العىٍيًد كالعىٍقًد مف أبو 
 

 لو مف مكاليو العيرل كحبالييا
 

تكرار شبو الجممة في بداية األبيات، يظير لنا أمؿ الشاعر في أف يقضي الخميفة حاجتو، 
، فيؤكد (في بداية العجز)فالخميفة يمثؿ لمشاعر الراحة النفسية كالجسدية، أما التكرار في البيت الثاني، 

الخ، ...إلى بيت مركاف : اعتياد الشاعر عمى كـر قـك الممدكح، كما يكحي بكالء الشاعر ليـ، كقكلو
. داللة عمى المجد العظيـ، كالحسب العالي كالممؾ الراسخ

... إلى سيٌد الشباف: الخ، يكحي بقدسية الممدكح كشرعيتو، أما قكلو... إلى المستثيب ابف األئمة: كقكلو
. الخ، فيكحي ببأس الممدكح كعظمتو

أما التكرار في البيت األخير، فيدٌؿ داللة كاضحة عمى رغبة األمة في كالية الممدكح، ال 
. لمجرد البيعة، بؿ ألنو أمميـ في ذلؾ، لذا فإنيـ سيحافظكف عمى عيدىـ لو

: (5)، يقكؿ(تميـ)كمف التكرار في مقاـ المدح، تكرار اسـ قبيمة 
 [الطكيؿ]

ـى األحياءي في كؿ مكطفو  ًم  لقد عى
 

 بأفَّ تميمان ليس ييٍغمىزي عكدىا

 

 إذا نيًدبى األحياءي يكمان إلى الكغى

 

(6)كراحت مف الماذم جكنان جمكدىا
 

 

 يىٍكـى حربو كنجدةو : كيكما تميـو 

 

 كيىٍكـ مقاماتو تجرُّل بركدىا

 

فَّ امرأن يرجك تميمان كًعزَّىا  كا 

 

 كباسط كؼٍّ لمنجكـً يريدىا

 

ليس : ، لمتأكيد عمى عٌزىا كىيبتيا، كقد كٌنى عف ذلؾ بقكلو(تميـ)كرر الفرزدؽ اسـ قبيمة 
، فييبة قكمو نتيجة حتمية (داللة عمى تييب الناس مف التعرض ليـ بأم أذل يسخطيـ)يغمز عكدىا، 

ثار ):- لمكاقفيـ البطكلية في ساحات الكغى، فمجدىـ مجد مكتسب بالسيؼ كالبطكالت، كقكلو
، داللة عمى االنتصارات العظيمة في المكاقع الحربية الشديدة، أما في البيت الثالث، فقد اعتمد (أسكدىا

تكرار التقسيـ ألياـ تميـ، إشارة إلى تفكقيـ في الحرب كالسمـ، حيث البطكلة كالعزة، أك الشجاعة، 
كالكرامة، كالممؾ، كالتكرار في البيت األخير، لمتأكيد عمى تفكؽ قكمو عمى سائر الناس، عمٌكان، كسمٌكان، 

، حيث أظير صكرة قكمو (كباسط كٌؼ لمنجكـ يريدىا)كعظمةن، كقد أدل ىذا المعنى بيذا التشبيو 
. السامية التي يستحيؿ إدراكيا

: (1)، يقكؿ(بنك سعد) التي تكررت في مقاـ المدح، أسماء القبائؿكمف 
 [الطكيؿ]

، فييـي  ـي الٌمٍيؿي  فإفَّ بني سىٍعدو ىي
 

مكـه رسىٍت كالظالمك كٌؿ ظالـ  حي

 

                                                 
(5)

.1/177ط،.اٌفشصدق،َ 
(6)

.األؽّش:اٌغْٛ./اٌذسعا١ٌٍٕخٚاٌغالػوٍٗ:اٌّبرٞ 
(1)

.344-2/343اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
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 فإفَّ بني سىٍعدو ىـ اليامىةي التي

 

ره دىٌماغةه لمجماجـً   بيا مييى

 

 أبىٍت لبني سىٍعدو جباؿه رست بيـ

 

يا، ال تيٍرتىقى بالسَّاللـً   شكاًمخي

 

كرر اسـ ىذه القبيمة في سياؽ مدحيا، كاالعتزاز بيا، حيث العدد الكثير، كالحمـك الراسية، 
: (2)كالقكة القاىرة، فمجدىـ ال يمكف ألحد بمكغو، لذا فإف مجد قبيمة الفرزدؽ معقكد بألكيتيا، كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 كمٌنا الذم سىؿَّ السيكؼ كشاميا
 

 عشٌية باًب القىٍصًر مف فىرىغافً 

 

 عشٌيةى لـ تمنعي بنييا قبيمةه 

 

 بعزٍّ ًعراقيٍّ كال بىيمافً 

 

 عشٌية ما كردى ابفي غىرٌاءى أٌنوي 

 

(3)لوي مف ًسكانا إذ دعا أىبكافً 
  

 

 عشٌية كٌد الناس أنيـ لنا
 

 عبيده إذا الجمعاًف ييطربافً 
 

 عشٌيةى لـ تستر ىكازفي عاًمرو 
 

 كال غطفافه عىٍكرىة ابف دخافً 
 

، في مقاـ الفخر ببطكالت قكمو، كالثناء عمييـ، عارضان ليذه البطكالت، (عىشٌية)كرر لفظة 
معانان مف الشاعر في إظيار عظمة قكمو، يقكؿ إفَّ  التي تَـّ مف خبلليا تحقيؽ انتصارات عظيمة، كا 

، كٌد حينيا لك كاف تميميان يقاتؿ معيـ، كينسب إلى مفاخرىـ، كما أف الناس يتمنكف لك كانكا (ابف غٌراء)
.  عبيدان لقكـ الشاعر، حتى يأمنكا البأس حيف تمتحـ الجيكش

: (4)كما اعتمدى الفرزدؽ التكرار في مقاـ التحدم، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 أفي نىكار تناجيني كقد عمقت
 

ٍبؿو ميٍحكـ العيقىدً   ًمٌني نىكاري ًبحى

 

 إف كنت ناًقؿى عٌزم عف أركمتو

 

ٍكرل فأكًردهي عمى أىحد فانقٍؿ شىرى
(1) ًِ 

 

كمًتوً   أك كنت ناًقؿى عٌزم عف أري

 

ٌمعتى مف سىبىدً  (2)فانقٍؿ يبيران بما جى
 

 

، تعمقيا بو، فيك المعشكؽ ال العاشؽ، مما يظير (نٌكار)يظير الفرزدؽ لمناًفسًو في محٌبة 
تقدمو عمى منافسو ألنيا اختارتو عمى اآلخر، كىذا االختيار كاف عف حبٍّ اصيؿ لصفات الشاعر 

العظيمة، التي ال يمكف ألحد أف ينافسو بيا، معبران عف استحالة ذلؾ، باستحالة نقؿ الجباؿ الراسيات 
يرجع إلى حب االنتصار، ككضع اآلخريف مكضع العجز، كقد يككف )كىذا التحدم . عف مكاضعيا

باء اإلىانة .  (3) (استجابة لثكرة النفس تحقيقان لمذات كا 
: (4)، يقكؿتكرار التقسيـكمف التكرار في ديكاف الفرزدؽ، 

                                                 
(2)

.2/403ْ،.اٌفشصدق،َ
(3)

 .مشاسثِٓغٍُ،أخٛلز١جخثِٓغٍُاٌجبٍٟ٘:اثٓغّشاء
(4)

.1/146ْ،.اٌفشصدق،َ
(1)

اعُعج١ٍٓ:َؽَشٚسٜٚأؽذ./األفً:األسِٚخ 
(2)

.اٌّبي:اٌغجذ./اعُعجً:صج١شاًا ًا 
(3)

.132ػضاٌذ٠ٓػٍٟاٌغ١ذ،اٌزىش٠شث١ٓاٌّض١شٚاٌزؤص١ش،ؿ 
(4)

.2/26اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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 [الطكيؿ]
ـي  ٌني لينياني عف الجيؿ فيكي  كا 

 

 :-إذا كدت ًخالت مف الحمـً أٍربىعي 

 

نني  حياءه، كبيٍقيا، كاٌتقاءه، كا 

 

كريـه فأعطي ما أشاءي كأٍمنىعي 
 

الكفاء، كالحياء، : قسـ األمكر التي تمنعو مف ىجاء خصكمو إلى أربعة أقساـ ال خامس ليا
، مؤكدان مف خبلؿ ذلؾ التقسيـ عمى تفكقو عمييـ جميعان  . كاتقاء الشر، كالكـر

: (5)كفي مكطف آخر، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 نفسه كريمةه : لكٌؿ امرئو نفساف
 

 كأخرل يعاصييا أك يطيعيا

 

 كنىفسؾى مف نفسيؾ تشفع لمٌندل

 

 إذا قؿَّ مف أحرارًىٌف شفيعييا

 

اعتمىدى تكرار التقسيـ لبياف طبيعة النفس البشرية القائمة عمى التضاد، فاإلنساف مككف مف 
نفسيف، كاحدة خيرة،كأخرل أمارة بالسكء، أما نفس ممدكحة الخيرة، فيي المسيطرة، تيشيد صرح الكـر 

. حيف يقٌؿ الكرماء
: (6)، يقكؿتكرار صيغة اسـ الفاعؿكمف التكرار في مقاـ المدح، 

 [البسيط]
ـٍ   إني رأيت بني مركاف غيٌرتكي

 

ًحدكا  كالمطعميفى إذا ما غيريىـ جى

 

ـٍ   كالسابقيف إذا ميدَّت مكاطنييي

 

دي  ٍِ  كالرٌافديف إذا ما قٌمت الرُّلؼى

 

ـٍ  ميكمىيي  كالعاطفيف عمى المكلى حي

 

دكا ـي مىجى  كاألمجديف فمف جاراىي

 

كرر صيغة اسـ الفاعؿ، إلظيار كالئو السياسي لؤلمكييف، كيعمؿ ذلؾ بأنيـ أىؿ لذلؾ الكالء 
، ككفاء كحمـو كمىٍجدو ال ييجارل . لككنيـ أىؿ كرـو

: (1)كيقكؿ
 [البسيط]

 شكامخه لبني شمخو إذا ارتفعت
 

 ال ترتقي كأشدَّ الٌناس أركانا

 

 إذا أتيت بني شمخو كجدت ليـ

 

 لممكرماًت عمى المعركؼ أعكانا

 

 تغدكا الٌنساءي إلى شمخو إذا فزعت

 

 كأٍكمىحى البأسي أفكاىان كأسنانا

 

، شكامخ كشىٍمخ، لمتأكيد عمى عظمة ممدكحو، مف خبلؿ إظيار (شىمىخى )تكرار اشتقاؽ الفعؿ 
عظمة قكمو، كآبائو، ككأنو كرث عنيـ سجاياىـ الحميدة، فيـ أكلك بأسو كشمكخ، كبتأكيد الشاعر عمى 

                                                 
(5)

.2/38ْ،.اٌفشصدق،َ 
(6)

.1/152ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

2/410اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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، كعنصر مؤكد لكرامة ىؤالء القكـ، يعطي بيٍعدان أخبلقيان كاجتماعيان فرجاليفَّ يقتحمكف (النساء)ذكر 
. األىكاؿ كالمنايا في سبيؿ حفظ كرامتيف

، فيك ال يريد أف يغيب اسـ مىٍف أسماء ميجكيوكمف تكرار األلفاظ في ديكاف الفرزدؽ، تكرار 
ييجكه لحظة عف سمع السامع، كمف األسماء التي تكررت بكثافة عنده، اسـ جرير الصريح، كابف 

.  المراغة، كعطية كالد جرير
: (2)يقكؿ

 [الطكيؿ]
 كىسىعتي ابف المراغة حيف كٌلى

 

 إلى شٌر القبائؿ كالٌديارا
 

: (3)كيقكؿ
 [الكافر]

 عكل فأيارى أٍغمىبى ييغمٌيان 
 

ٍيؿى ابف المراغة ما اٍستىيارا (4)فىكى
 

 

فَّ بني المراغًة لـ يصيبكا  كا 
 

 إذا اختاركا مشاتمتي اختيارا
 

 كناـ ابف المراغًة عف كيميبو 
 

 فجٌممىيا المخازم كالٌشنارا
 

:  (5)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 يا ابف المراغة اٌنما جاريتني
 

 بمسٌبقيف لدل الفعاًؿ قصارً 

 

 يا ابف المراغًة كيؼ تطمبي دارمان 
 

 كأبكؾ بيف حمارةو كحمارً 
 

ذا كالبي بني المراغة رٌبيت  كا 
 

 خطرت كرائي دارمي كجمارم
 

، ليظير تفكقو عمى خصمو، جرير، كما يظير ىكانو كذلؾ مف (المراغة)كرر الفرزدؽ لفظة، 
، التي تدؿ عمى قمة شأنو تجاه الفرزدؽ الذم يتعالى عمى نسب خصمو، كتكرار (كسعت)خبلؿ لفظة 

، كردى كذلؾ في سياؽ ا لتعريض بقكة الشاعر الجسدية، التي تفرض سمطانيا عمى كؿ ما (ابف المراغة)
حكلو ميما بمغ عدده، أك عظمت قدرتو، مشبيان جريران بالكمب الذم يعكم، كليس لو أف يفعؿ شيئان سكل 

، في (ابف المراغة)استنياض قدرات الشاعر الخارقة التي تعكد عميو، كعمى قكمو بالشؤـ، أما تكرار، 
سياؽ النداء، فقد جاء لمتحقير، كتقميؿ الشأف، كانحطاط خصكمو، األمر الذم ال يمكف معو، مجاراة، 

ظيار عيكب خصكمو، كفي مكطف  أك مياجاة، ألف اليجاء كالفخر، يعتمد عمى فضائؿ قكـ الشاعر، كا 
: (1)آخر يقكؿ

                                                 
(2)

.1/386ْ،.اٌفشصدق،َ 
(3)

.1/388ْ،ؿ.اٌفشصدق،َ 
(4)

.األعذاٌمٛٞ:اٌن١غّٟ./األعذ:األغٍت 
(5)

.1/392ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.2/213،215اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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 [الكامؿ]
 أيف خالؾ؟ إٌنني! يا ابف المراغة

 

بٍيشه ذك الفعاًؿ األفيؿي   خالي حي

 

 كابف المراغًة يىٌدعي مف داًرـو 
 

 كالعىٍبدي غيرى أبيو قد يىتىنىٌحؿي 
 

: (2)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 كابف المراغة قد تحكؿ راىبان 
 

متبرنان لتمسكف كسؤاًؿ 
 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ٍمحنا  كأرسؿ يرجك ابف المراغة صي
 

فىريٌد كلـ ترجع بنجحو رسائمو 
 

: (4)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 نكفي األعٌنة يـك الحرب ميٍشًعمىةه 
 

 كابف المراغًة خمؼى العير ميركبي 

 

 إفَّ اهلل أنزلني! يا ابف المراغة
 

 حيث التقت في الٌذرل البيضي المناجيبي 
 

التكرار في ىذه األبيات كردى في سياؽ فخر الفرزدؽ بخالو، كزىكه بفعالو الحسنة، كمقابؿ ذلؾ 
يطعف في نسب جرير، الذم حاكؿ االنتساب إلى قكـ الشاعر، كمىعى ذلؾ فيك مرفكض اجتماعيان 

لضعؼ أصمو كنسبو، ثـ يصكر جريران، بصكرة إنساف ضعيؼ متسٌكؿ، يحصؿ عمى األمكاؿ مف جٌراء 
، في سياؽ إٌدعاء الفرزدؽ أفَّ جريران طمب الصمح فرفضو الفرزدؽ (ابف المراغة)ىذه المينة، ثـ يكرر 

رفضان مطمقان، مما يدؿُّ داللة كاضحة عمى مقدرة الفرزدؽ، كسيطرتو عمى خصمو، كقد اعتمد في 
اليجاء عمى المقارنة بيف مكقفيف يظير فييما التبايف الحاد بينيما، إذ ينسب لنفسو، كقكمو الفركسية، 
بينما يسمب جريران، كقكمو ىذا األمر، مف خبلؿ تصكيره بالراعي الذليؿ، الذم ليس لو في الحركب، 

. كمكاقؼ البطكلة شأف يذكر
: (1)، يقكؿ(كميب)كمف األسماء التي تكررت في مقاـ اليجاء، اسـ قبيمة 

 [الطكيؿ]
 إلى أىؿ الميايؽ مف كميبو 

 

 كالب تحت أخبيةو صغارً 

 

 أال قٌبح اإللو بني كميبو 
 

ميراًت كالعىٍمًد القصارً   ذكم الحي
 

 كلك تيٍرمى بمؤـو بني كميبو 
 

 نجكـي الميًؿ ما كيحت لسارم
 

                                                 
(2)

.2/217ْ،.اٌفشصدق،َ 
(3)

.2/228ْ،.اٌفشصدق،َ 
(4)

.1/84ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.1/386اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
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 كلك لبس الٌنيارى بني كميبو 
 

ـٍ كيحى الٌنيارً   لىدىٌنسى لؤمييي
 

 كما يغدك عزيز بني كميبو 
 

ليطمب حاجة إال بجاًر 
 

، في نياية صدر األبيات لمتأكيد عمى ىكاف قبيمة كميب، (كميب)كرر الفرزدؽ اسـ قبيمة 
كانحطاطيا بشكؿ عاـ، كما ارتبط كؿ تكرار السـ ىذه القبيمة بصفة معينة أراد الشاعر نسبتيا ليذه 

القبيمة، كفي البيت الثاني، ارتبط اسـ ىذه القبيمة بصفات، البخؿ، كالجبف، كالٌضعة، كما يستطرد في 
الطعف في ىذه القبيمة، فيصفيـ بالمؤـ، كالعجز، كمما يقمؿ مف ثقؿ التكرار عنده اعتماده المقابمة 

الخفية، فمقابؿ الصكرة الكضيعة، لخصمو كقكمو، يمعف بإظيار صكرة متناقضة لو، كلقكمو، كفي 
: (2)مكطف آخر، يقكؿ

 [الكافر] 
 جٌر المخزيات عمى كميبو 

 

ـٌ ما منع الذٍّمارا  جريره ي

 

فَّ بني كميبو إذ ىجكني  كا 
 

  لكا لجعالف إذ يغشيف نارا
 

 تمـك عمى ىجاء بني كميبو 
 

 فيالؾ لممالمة مف نكارا
 

 فمك غيري الكبار بني كميبو 
 

 ىجكني ما أردت ليـ ًحكارا
 

 كلكفَّ المئاـ إذا ىجكني 
 

 غيبت فكاف نصرتي الجيارا
 

فَّ أباؾ أكـر مف كميبو   كا 
 

 إذا العيداف تيٍعتصري اعتصارا
 

 ىنالؾ لك نسبت بني كميبو 
 

ٍدتىيـ األرقاءى الًصغارا  كجى
 

 كما غرَّ الكبارى بني كميبو 
 

ٍد كاستطارا  (3)بغييي حيف أٍنجى
 

 فإٌنؾ كالرٍّىاف عمى كميبو 
 

لكالمجرم مع الفرس الحمارا 
 

جاء التكرار، لمتأكيد، كلبياف مدل الضرر الذم جٌره جرير عمى قكمو، فيك فشؿ في مكاجية 
الفرزدؽ، كانعكس األمر سمبان عمى كميب، فأحبط أمميـ، بدالن مف أف يككف ليـ درعان حصينان، كسيفان 
مشيكران، بمكىبتو الشعرية التي أشار الفرزدؽ إلى إخفاقيا، مظيران انتصاره، كرٌده المؤلـ عمى جرير، 

كقكمو، إذ أظيره، بمظير العاجز المتنحي عف حمبة الصراع، كما كصفيـ بالجعبلف، الذم ألقى نفسو 
في نار الشاعر فاحترؽ، كال سبيؿ إلى الخبلص مما يدؿ عمى حماقة الخصـ، كتعظيـ قدرة الفرزدؽ، 
المبدعة، كقد نفذ مف خبلؿ مكقؼ زكجتو الٌنكار إلى التقميؿ مف شأف ىذه القبيمة، كانحطاطيا، فأخذ 

يقارف بيف صكرتيف متناقضتيف لو، كلخصمو نسبان، كمجدان، كشأنان، كصكرة خصمو تدؿ عمى الضعة، 
كاالنحطاط مقابؿ صكرتو السامية العالية، فيك استطاع أف يستثمر قدرتو الشعرية، التي تكحي بقدرتو 

الفائقة، كخيالو الخصب، كقدرتو عمى التصكير ال تقؿ عف قدرة جرير ، إذ يصكر خصمو بحشرة 
                                                 

(2)
.389-1/388ْ،.اٌفشصدق،َ

(3)
عّغٚثش،ٚ٘ٛؽ١ٛآِْرٚاداٌؾبفشفٟؽغُاألسٔت،أهؾًاٌٍْٛأٞث١ٓاٌغجشحٚاٌغٛاد،لق١شاٌزٔت،٠ؾشنفىٗاٌغفٍٟ:اٌٛثبس

.(٠ٕظش،اٌّؼغُاٌٛع١و،ِبدحٚثش).وؤ٠ٗٔغزش،ٚاألٔضٝٚثشح
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الكبار التي أخافيا شعر الفرزدؽ الذم شبيو بالصكاعؽ كالرعد، كىي تحاكؿ التطاكؿ إلى سمائو، 
الشاعر الغاًمر، أتى عمى تمؾ الثقكب، كسدَّ عمييا المنافذ  (سيؿ)فالتجأت إلى ثقكب األرض، كلكف 

بداعو  فقتميا، كىذه الصكرة بحاجة إلى كقت لفيميا، لكنيا صكرة مكحية بقدرة الشاعر الخارقة كا 
الشعرم المتألؽ، الذم أحاط بالخصـ فأراده ميتان ،مكتان معنكيان خانقان، كخبلصة األمر أف الفرزدؽ 

استطاع أف يناؿى مف خصمو بمغة شعرية مكحية، تعتمد التشبيو، فحالو مع خصكمو بمف يبارم الفرس 
الحماقة، كالفشؿ، كالضعة، مما يدؿ : بالحمار، فجاء تكرار اسـ ىذه القبيمة ليحمؿ دالالت عدة، منيا

عمى قدرة الشاعر عمى صياغة معاني شعرية مبتكرة، مكتنزة طاقة فنية تسترعي االنتباه، كفي مكطف 
:  (1)آخر، يقكؿ

 [الكامؿ]
 قبىح اإللو بني كميبو إنَّيـ

 

 ال يغدركف كال يفكفى لجارً 

 

 يستيقظكف إلى نيياؽ حمارىـ
 

ـٍ عف األكتارً   كتناـ اعينييي
 

 يا حؽَّ كيؿُّل بني كميبو فىٍكقىو
 

 لؤـه تسربمىوي إلى األظفارً 
 

 متبرقعي لـؤ كأفَّ كجكىيـ
 

 طيميت حكاجبيا عنٌية قارً 
 

 كلقد تركت بني كميبو كمَّيـ
 

ؤكًس مفٌقئي األبصارً  ُّـل الرُّل  صي
 

، لمتأكيد عمى أنيـ قـك ميممكف، ال يكجد فييـ أم بادرة لمخير، فشبو لـؤ (كميب)كرر لفظة 
ىذه القبيمة بمباسو فضفاض تمبسو، كما يؤكد عمى ضآلة شأنيـ، بطريقة فنية مكحية، مف خبلؿ 

تصكيرىـ بالقـك الذيف يستيقظكف عمى صكت الحمار، كمع صكرة اإلفاقة عمى صكت الحمار، يكجو 
نظره إلى كجكىيـ التي تدؿ عمى الشؤـ، كالقبح، كالنفكر، كىي صكرة متجانسة تؤدم غاية الشاعر في 
إظيار انحطاط خصمو، أما في البيت األخير، فقد ذكر قبيمة كميب، ليظير األثر النفسي الذم تعانيو 

، مما (صـ الرؤكس)جٌراء ىجاء الفرزدؽ المؤلـ، مف خبلؿ تصكير ذلؾ تصكيران حسٌيان يقٌرب المعنى، 
: (1)يكحي بالذىكؿ، كالذؿ، كالخيبة، يقكؿ

 [الكامؿ]
 إٌف ابف أخت بني كميب خاليوي 

 

 يكـى التفايؿ أألـي األخكاؿً 

 

 بىٍعؿي الغريبة مف كميب ممسؾه 
 

سىبو كال بجماؿً   منيا بال حى
 

 إني كجدت بني كميبو إٌنما
 

مقكا، كأمؾ مذ يالثي لياؿً   خي
 

مَّوي   يركييـ اليىمىدي الذم لكحى
 

ٍرذاًف ما نىٌداىما ببالؿً   جي
 

                                                 
(1)

.1/394اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(1)

.2/218اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،



 162 

ذا عددت بني كميبو لـ تجد  كا 
 

سىبان ليـ يكفي بشسع قباؿً   (2)حى
 

، لمطعف في كؿ ما يتصؿ بيـ، فيك يصؼ أخكاؿ خصكمو بالمـؤ (كميب)كرر اسـ قبيمة 
المطمؽ، كما يناؿ مف نسائيـ، فيصفيفَّ بالخمك مف الحسب الرفيع، أك الجماؿ، كما يطعف عمييـ 

. بالبخؿ كاليكاف االجتماعي، فيـ بعيدكف كؿ البعد عف مكاـر األخبلؽ
: (3)كيقكؿ

[الطكيؿ]  

ـي   كقالت كميبه قٌمشكا ألخيكي
 

(4)ففركا إفَّ الفرزدؽ آًكميوٍ 
 

 

 كقد منيت منى كميبه بييغـو 
 

ٍبمى جرير كالكميوٍ  ، عمى الحي  يقيؿو
 

فَّ كميبان إذ أتتني بعبدىا  كا 
 

 كىمىٍف غٌره حتى رأل المكت باطميوٍ 
 

ظيار تفكقو عمى الخصـ، مف خبلؿ (كميب)تكرار اسـ قبيمة  ، كردى في سياؽ الفخر بنفسو، كا 
، مكحيان بكحشيتو كقكتو (سيأكمو)بضركرة فرار جرير مف الفرزدؽ الذم : إدعائو بأفَّ قكـ جرير، قالكا

، كما يصكر عظيـ كطأتو عمى  مع خصمو، بىٍؿ يزيد األمر، إذ يصؼ نفسو بالمكت، كالقدر المحتـٌ
خصمو، إذ يصكر نفسو باألسد العظيـ الذم يسقط عمى خصمو، الذم يشبيو بالحبمى، بما يكحي مف 

إجياض الشاعر لخصمو كقدرتو العظيمة عميو، كمقدار كىف الخصـ كضعفو، كما كرر اسـ ىذه 
: (5)القبيمة في سياؽ المقارنة بيف قكمو ك خصكميـ، يقكؿ

 [الطكيؿ]
ف تؾ كمبان مف كميبو فإٌنني  كا 

 

(6)مف الٌدارمييف الٌطكاؿ الشقاشؽً 
 

 

 نظؿي ندامى لمممكؾ كأنتيـي 
 

 تمشكف باألرباًؽ مٍيؿى العكاتؽً 
 

 كميبه كراء الناس ترمي كجكىيا
 

 عمى المجد ال تدنك لباًب ا لسُّلراًدؽ
 

ٌنا لٌتركم باألكٌؼ رماحنا  كا 
 

 (1)إذا أرعشت أيديكـ بالمعالؽً 
 

ٌنا لتجرم الخمري بيف سراتنا  كا 
 

 كبيف أبي قابكس فكؽى النمارؽً 
 

، لما يتمتع بو الشاعر مف أصالة النسب كعظيـ الفخار، (جرير)يظير الفرزدؽ ىكاف خصمو 
، ككجكه المقابمة (كميب)، فيك مف قكـ ال شأف ليـ، كىـ (كمبان )مقابؿ الصكرة التي أظير بيا خصمو 

، بينما قـك جرير أذالء، كقـك الفرزدؽ أبطاؿ، (ندامى لمممكؾ)أف قـك الفرزدؽ ذكم حسب كمجد : ىي

                                                 
(2)

اٌضِبَاٌز٠ٞىْٛث١ٓاإلفجغاٌٛعطٝٚاٌزٟ:اٌمجبي./َع١ْش٠ذخًث١ٓافجؼٟاٌشعً،٠ٚذخًهشفٗفٟاٌضمتاٌزٞفٟفذسإٌؼً:اٌؾغغ

.ر١ٍٙبفٟإٌؼً
(3)

.2/229ط،.اٌفشصدق،َ
(4)

.(أعّؼٛااٌؾبياٌىبفٌٍٟغفش)أعّؼٛا:لّؾٛا
(5)

.107-2/106ط،.اٌفشصدق،َ
(6)

.ِفشد٘بؽمؾمخ،ٟٚ٘ؽٟءوبٌشئخ٠خشعٙباٌجؼ١شػٕذغنجٗ:اٌؾمبؽك
(1)

.األلذاػاٌقغ١شح:اٌّؼبٌك 
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بينما قـك جرير ال شأف ليـ سكل رعاية الماشية، باإلضافة إلى اتصاؼ قكمو بالغنى كالترؼ كالثراء، 
: (2)مقابؿ فقر خصمو،ك يقكؿ

 [الكافر]
ب يا حمارى بني كميبو  ِي  أتطؿي

 

 بعانتؾ المياميـ الرٍّغابا

 

 كتىٍعًدؿ دارمان ببني كميبو 
 

 كتىٍعدؿي بالمفقَّئة الٌسبابا
 

 كلٌما مٌد بيف بني كميبو 
 

 كبيني غايةه كرىكا النٍّصابا
 

 أىتىٍعًدؿي حكمتي ببني كميبو 
 

 إذا بحرم رأيت لو ايطرابا
 

ينزؿ الفرزدؽ خصمو إلى مرتبة الحيكاف، إشارة إلى عدـ قدرتو الكصكؿ إلى مرتبة اإلنساف، 
بينما يفخر بنفسو، كيستنكر أف يضع أحده القبيمتيف في مستكل كاحد، بؿ أف يضع أحد، شعرىما في 

. مستكل كاحد، كما يصكر سطكتو، كقكتو بالبحر المتبلطـ األمكاج
: (3)كالد جرير، يقكؿ (عطٌية)كما يكرر اسـ 

 [الكامؿ]
 لكال عطٌية الجتدعت أنكفكـ 

 

 مف بيف أألـ أنؼو كسباؿ

 

 إني كذؾ إذا إف ىجكت قبيمةن 
 

 جدعتيـ بعكاًرـً األمياؿً 
 

: (4)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 كترل عطٌية كاألتاف أمامو
 

(5)عجالن يمرُّل بيا عمى األمياؿً 
 

 

 كيظؿي يتَّبعيييفى كىك ميقىٍرًمده 
 

ِى كأنَّو بٍشكاؿ  (6)مف خمفيفَّ
 

 كترل عمى كتفي عطيَّة مائالن 
 

 (7)أٍرباقوي عيدلىٍت لوي ًبسخاؿ
 

، عف قدرتو عمى إرغاـ خصكمو ككبح جماحيـ، كقد رسـ (عطية)يعبر مف خبلؿ تكرار اسـ 
صكرة مضحكة لكالد جرير تدؿ عمى ىكانو حيث راح يراقب الحمير مشغكالن بأمرىا، يتحرؾ بكؿ خكؼ 
كقمؽ، ككأنو مقيد بسبلسؿ مف حديد، يحمؿ عمى كتفو الحباؿ، كصغار الشاة، ككأنو ال يحدث بيذا إال 

. تكازنان ماديان ظاىريان، لكف ما خفي ىك التكازف النفسي، كما يكحي بالسخرية كاالستيزاء
: (2)، يقكؿ(1)(الباىمي)اسـ كمف األسماء التي تكررت بكثافة في مقاـ اليجاء 

                                                 
(2)

.117–1/116اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(3)

.2/217ْ،.اٌفشصدق،َ 
(4)

.2/225ْ،.اٌفشصدق،َ 
(5)

.(٠ٕظش،اثِٕٓظٛس،ٌغبْاٌؼشة،ِبدحأرٓ).أصٕٝاٌؾّبس:األربْ 
(6)

٠خطٛخطٛاًاف٠ٗ١ظٙش:ِمشِذ 
(7)

.(٠ٕظش،ٌغبْاٌؼشة،ِبدحسثك).،ٚ٘ٛؽجًف١ٗػمذٌشثواٌذٚاة(ِفشد٘بسثك):أسثبلٗ 
(1)

ػّشٚثٓأؽّشاٌجبٍٟ٘ثٓاٌؼّشثٓػبِشاٌجبٍٟ٘أثٛاٌخطبة،ؽبػشِخنشَ،أدسنأ٠بَػجذاٌٍّهثِٓشٚاْ،ٌِٗذائؼفٟػّشٚػضّبْ

(.5/237األػالَ،)وب٠ْزمذَؽؼشاءصِبٔٗ،ٚػّذٖاثٓعالَفٟاٌطجمخاٌضبٌضخِٓاإلعال١١ِٓ،:ٚػٍٟ،٘غب٠ض٠ذثِٓؼب٠ٚخ،لبياٌجغذادٞ
(2)

.45-1/44اٌفشصدق،اٌفشصدق،
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 [الكامؿ]
 أكاف الباىميُّل يظٌف أٌني

 

 سأقعد ال يجاًكزيهي سبابي 
 

ـٍ إذا ما  أباىؿى أيف منجاكي
 

 ملنا بالممكًؾ كبالقبابً 
 

: (3)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 غٌيا لباىمة التي شقيت بنا
 

 غيًّا يككفي ليا كغيٌؿ ميٍجمىبً 
 

ر ميمنا  فىمىعىؿَّ باىمة بف يىٍعصي
 

 حيث التقى بمننى مناخ األٍركيبً 
 

 كالباًىميُّل بكٌؿ أرضو حٌميا
 

 عبده يقرُّل عمى اليكاًف المجمبً 
 

 كالباىميُّل كلك رأل عرسان لو
 

 ييٍغشى حراـه فراشيا لـ يغيبً 
 

، مما يكحي بأنو تعدل بيجائو إلى قبيمة (باىمة)، المنسكب إلى قبيمة (الباىمي)كرر الشاًعر اسـ 
الميجك، فيك مف البداية يعمف عف أزمتو النفسية التي تدعكه إلى عدـ الكقكؼ عند حدكد ميجٌكًه، بؿ 
تعدل إلى قبيمتو، مظيران بذلؾ ردان شامبلن عمى ميجكه، كمف يتصؿ بو، ككأنو يريد أف يحقؽ انتصاران 

، معتمدان عمى النداء الذم يفيد التيكـ، ككأنو يريد أف يقرر (باىؿ)كبيران عمى أعدائو، كما كرر لفظة ،
في أنفسيـ استحالة مكاجيتو، كمكاجية أبطاؿ قكمو، كأمجادىـ، أما التكرار في المجمكعة الثانية مف 

األبيات، فيشير مف خبلؿ التكرار إلى خمكؿ خصكمو، كما يجد نفسو حياليـ في مكقؼ المعنة، أما في 
البيتيف األخيريف، فيشير إلى تأصؿ العبكدية في ذكات خصكمو، كما يطعف عمييـ بخمكىـ مف أبسط 
مقكمات الشخصية اإلنسانية الكريمة، كىي الغيرة المنعدمة، في ذكاتيـ انعدامان تامان، كىذا يكحي بعدـ 

كمف تكرار األسماء . حفظ نسائيـ لشرفيـ، كبالتالي فيـ ليسكا عربان، أكلي غيرةو كشرؼ ككرامة، كعزة
.  (4)(ابف راعي اإلبؿ)في مقاـ اليجاء، تكرار اسـ 

 
: (1)يقكؿ

 [الطكيؿ]
 لعٌؿ ابف راعي اإلٍبًؿ يىٍحًسبي أىٌنوي 

 

 إذا كٍطبيوي ميٌي اليُّلمالة شاغمو

 

 نييت ابف راعي اإلبؿ عني فمـ يزؿ
 

، حتى أطمقٍتوي حباًئميوٍ  ٍيفي  بو الحى
 

ٌنةه   فقٍؿ البف راعي اإلبؿ ىؿ لؾ جي
 

 تقيؾ، إذا غييي أصابؾ كابمو
 

 شآبيب إف يمطرف عينيؾ يختمؼ
 

 لرأًسؾ أعمى فٌكًو كأساًفميوٍ 
 

                                                 
(3)

.47-1/46ْ،.اٌفشصدق،َ
(4)

.عٕذيثٓاٌشاػٟا١ٌّٕشٞ
(1)

.2/156اٌفشصدق،اٌفشصدق، 
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، بقصد السخرية كالتيكـ (ابف راعي االبؿ)لـ يذكر الفرزدؽ االسـ الصريح لميجكه، بؿ كرر 
ظيار حماقتو،  فالتيكـ أسمكب يعبر عف الشعكر بالتعالي ممتزجان بالبغض كحب االنتقاـ )كالتحقير كا 

في كثير مف األحياف، ليذا يغمب أف نراه قائمان عمى التكرار ليككف أشفى لنفس القائؿ، كألذع لنفس 
، كقد برع الفرزدؽ في الكصكؿ إلى ىذا اليدؼ عندما كرر ىذا االسـ، ليقمؿ مف قيمة (2)(المتيكـ بو

، تكحي (الحبائؿ)ميجكه، كيظير ىكانو إذ لـ ينتو حيف حٌذره الشاعر منو، فىتىعىٌرض لو، كما أفَّ لفظة 
، لمتأكيد عمى تفكؽ (ابف راعي اإلبؿ)بالذؿ كاليكاف كالضعة، أما في البيت الثالث، فقد كرر اسـ 

الشاعر عميو، مصكران المنازلة تصكيران يثير السخرية مف الخصـ، إذ يمطر الشاعر عميو شأبيب شعره، 
. مكاف رأسو فكيو (يختمؼ رأسؾ)فيبدك مذىكالن بصكرة كاريكتيريو مثيرة لمسخرية كبذلؾ 

:  (3)في مكاطف أخرل مف الديكاف، يقكؿ (ابف راعي اإلبؿ)كقد كرر 
 [الطكيؿ]

 تمٌنى ابف راعي اإلبؿ حربي كدكنو
 

 شماريخ صعباته تشؽُّل عمى العىٍبدً 

 

 شماريخي لك أف النميرٌم راميا
 

 رأل نفسو فييا أذؿُّل مف الًقٍردً 
 

 أىًىٍب يا ابف راعي اإلبؿ أٌنؾ لـ تىًجدٍ 
 

 أبان لؾ في جيشو يسير كال كٍفدً 
 

 كأكريؾ الرٌاعي عيبىٍيده ًىراكة
 

 ًِ (4)كما طكرةن تحت السَّكٌيًة مف ًجٍمد
 

التكرار في ىذه األبيات لمتأكيد عمى حقارة نسب ابف راعي اإلبؿ، الذم لك أدرؾ حٌؽ اإلدراؾ، 
قدرة الفرزدؽ الستصغر نفسو بدؿ التعرض لو، ألف نسبو ال يرقى إلى مستكل الشاعر كقكمو،فيـ 
أبطاؿ الحركب، ككجياء كفكد الممكؾ، ثـ يمعف في تحقير خصمو بالمقارنة بينيـ كبيف قكمو ، إذ 

يفارؽ بينيما بالسطكة كالسؤدد، حيث جعؿ قكمو أسيادان لخصكميـ، أما خصكميـ فما ليـ إال أف يكرثكا 
.  االنحطاط كالذؿ ألبنائيـ، حيث يعممكف في خدمة الماشية كالعبيد، إنيا صكرة السيد مع العبد

: (1)كيقكؿ في ىجاء عمرك بف عفراء الضبي
 [الطكيؿ] 

 ستعمـ يا عمرك بف عفرا مف الذم
 

ييالـ إذا ما األمري غبٍَّت عكاقبو
(2)

 

 

 نييت ابف عفرا أف ييعىفٍّرى أمَّوي 

 

 كىعىفًر السَّال إذ عفَّرتو يعالبو

 

 فمك كنت يٌبيان صفحت كلك سرىتٍ 

 

 عمى قىدىمي حياتيو كعقاربيوي 

 

 كلكف دياًفيٌّ أبكه كأمُّلوي 

 

(3)بحكراف يىٍعًصٍرف السميط أقاربيو
 

 

                                                 
(2)

.131ػضاٌذ٠ٓػٍٝاٌغذ،اٌزىشاسث١ٓاٌّض١شٚاٌزؤص١ش،ؿ 
(3)

.196-1/195ط،.اٌفشصدق،َ 
(4)

.سؽًفغ١ش٠شوجٗاٌشػبء:اٌغ٠ّٛخ./ػٍجخٌؾٍتاٌٍجٓ:اٌّبهٛسح 
(1)

.1/58اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(2)

صٍضّبئخدسُ٘،:سا٠ٚخاٌفشصدق،ٚلذ٘غبٖاٌفشصدقألٔٗاعزىضشػ١ٍٗعبئضحػّشثِٓغٍُاٌجبٍٟ٘،ٚلبيأرؼط١ٗ.ػّشٚثٓػفشاءاٌنجٟ

(.٠21/406ٕظشاألففٙبٟٔ،األغبٟٔ،)ٚأّبوب٠ْىف١ٗػؾشْٚدسّ٘ب
(3)

ّٟ ٠ٕظش،ِؼغُ).ِٕغٛةاٌٝد٠بفِٟٚ٘ٓلشٜاٌؾبَ،ٚل١ًٍِٓلشٜاٌغض٠شح،ٚأٍ٘ٙبٔجواٌؾبَرٕغتا١ٌُٙاإلثًٚاٌغ١ٛف:د٠بف

.ِب٠غزخشطِٓاٌؾجٛةِٓاٌض٠ٛد:اٌغ١ٍو./(2/494اٌجٍذاْ،
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ٍتوي جبالييا  كلٌما رأل الٌدىنا رمى
 

 كقالت ديافيٌّ مع الشأـ جانبيوٍ 
 

 فإف تغيب الٌدىنا عميؾ فما بيا
 

 طريؽه لرٌبات تقادي ركايبيوٍ 
 

 فإفَّ امرأ يغتابني لـ أطأ لو
 

 حريمان كال تنياهي عٌني أقاربيٍو 
 

 كمحتطب يكمان أساكدى ىيبةو 
 

 أتاه بيا في ظممة الميؿ حاطبيوٍ 
 

في البيت األكؿ بشكؿ مباشر ميددان إياه بسكء العاقبة، أما في  (عمرك)ذكر الشاعر اسـ 
البيت الثاني، فقد كرر اسمو ليمتمس الشاعر لنفسو العذر ليجائو، ألنو لـ يكف سببان في ذلؾ، بؿ ابف 
معانان في اليجاء، ككأنو ال يريد أف  عفراء ىك الذم جعؿ مف شرفو ككرامتو عرضو ليجكـ الشاعر، كا 
يشرؾ قبيمة الميجك في ىذا النزاع، يطعف في انتساب ميجكه إلى ضبة، مظيران ليـ المكدة تممقان لو 
منيـ، كبعد أف خمعو مف نسب ضبة، أمعف في ذلؾ بأف اختمؽ لو نسبان محددان، محققان بذلؾ ىدفيف 

ظيار المكدة لبني ضبة بأنيـ سادة يأنفكف : ىما صدؽ دعكاه عمى ضعة نسب ميجكه كقمة كشأنو ، كا 
كلمتأكيد عمى عدـ عركبة ميجكه، أشار إلى أف الصحراء أنكرتو كرفضتو، , أف يعممكا بعصارة السميط

كذلؾ ألنيا امتؤلت بالفرساف مف قبيمة الشاعر، أما في البيتيف األخيريف،فيك يبرر فكرتو كغيظو مف 
، مشبيان ذلؾ المكقؼ (اليجاء)عمرك، إذ اغتابو دكف اعتداء منو، لذا فيك يستحؽ منو ىذا الجزاء، 

. (ىجاء الشاعر لو)بالمحتطب في ظممة في ىضبة تكثر حٌياتيا، فيناؿ منيا ما لـ يحذره، 
 
 
 

: (3)، يقكؿ(2)(الحتات) ك(1)(معاكية)كمف التكرار في مقاـ اليجاء تكرار اسـ 
 [الطكيؿ]

تات ظيالمةن   أتأكؿي ميراثى الحي
 

 كميراثي حربو جاًمده لؾ ذائبيوٍ 

 

 أبكؾ كعٌمي يا معاكم أكريا

 

 ٍِ ترايان فيختاري التراث أقاربيوٍ 

 

 كلك كاف ىذا األمر في غير ممككـ

 

 ألٍبدىٍيتيوي، أك غصَّ بالماء شاربيوٍ 

 

 ككـ مف أبو لي يا معاكمى لـ يكف

 

 أبكؾ الذم مف عبد شمسو ييقاربيوٍ 

 

: (4)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

                                                 
(1)

.ِؼب٠ٚخثٓأثٟعف١بْ
(2)

فََذػٍِٝؼب٠ٚخ،فخشعذعٛائضُ٘فبٔقشفٛا،ِٚشكاٌؾزبد،فؤلبَػٕذِؼب٠ٚخؽزِٝبد، َٚ اٌفشصدق، ُّ اٌؾزبدث٠ٓض٠ذاٌّغبؽؼٟ،ػ

ادفؼٛاا١ِٗ١ٌشاسػّٗ:فؤِشِؼب٠ٚخثّبٌٗ،فؤدخًث١ذاٌّبي،فخشطاٌفشصدقاٌِٝؼب٠ٚخ،ِٚضًث٠ٓ١ذ٠ٗ،ٚلبي٘زٖاٌمق١ذح،فمبيِؼب٠ٚخ

(٠21/370ٕظش،األففٙبٟٔ،األغبٟٔ،)اٌؾزبد،ٚوبْأٌفد٠ٕبس،
(3)

.1/57اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(4)

.1/64ْ،.اٌفشصدق،َ
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 أبكؾ كىعىٌمي يا معاكمى أكريا
 

 تيرايان فأكلى بالتراث أقاربو

 

 فما باؿ ميراث الحتاًت أكمتو

 

ٍربو جاًمده لؾ ذائبو  كميراث حى

 

 كقىٍد ريمت أمران يا ميعاكمى دكنىوي 

 

دٍّ ًصعابه مراتبو (5)خياًطؼي ًعٍمكى
 

 

بدأ الفرزدؽ باستخداـ أسمكب االستفياـ الذم يفيد االستنكار، فيك يياجـ معاكية، كيطعف في 
، بقصد الفخر بنسبو الشريؼ، (الحتات)، ك (معاكية)عدالتو، ككأنو ينفي أحقيتو بالحكـ، ثـ يكرر اسـ، 

ككأنو يريد التفكؽ عمى معاكية، كربما كاف مف كراء ذلؾ أحقيتو بالحكـ دكنىو، أما في البيت الثالث 
. فيكجو خطابو بشكؿ مباشر إلى معاكية، بقصد التيديد كالكعيد بسكء العاقبة

ك في المجمكعة الثانية، كرر اسـ معاكية، معتمدان عمى النداء الذم يفيد التذكير، باف كالد 
معاكية، كعـ الشاعر أكرثا ميراثان كاسعان، كال حؽَّ ألحد أف يتصرؼ بو غير األىؿ كاألقارب، لكنؾ 

. أردت أف تفرض عمينا أمران صعبان كلك كٌنا لقمة سائغة لؾ، لنقبؿ ىذا األمر
، في سياؽ ىجاء نساء األزد لمنيؿ منيـ، (ما)، ك (ال)كمف التكرار في مقاـ اليجاء، تكرار أداتي النفي 

: (6)يقكؿ
 [الطكيؿ]

 كما كجعىٍت أزديةه مف ًختانةو 
 

ٍكبو ميعىٌمبً   كال شربت في ًجٍمًد حى

 

 كما انتابيا القيٌناصي بالبيض كالجنا

 

(7)كال أكمت فكز المنيح الميعىٌقب
 

 

 
 كال سمكت عنيا سماءن كليدةه ـ

 

(1)مظٌمةه أعرابٌيةو فكؽ أٍسقيبً 
 

 

 كال أكقىدىٍت ناران ليعشك ميٍدًليه 

 

إلييا كلـ يىٍسمىٍع ليا صكتي أىٍكميبً 
(2)

 

 

 كال نيرى الجاني ًيبانان أمامىيا
 

 (3)كال انتقمت مف رىبةو سىٍيؿى ًمذنىبً 
 

 كال أرقص الراعي إلييا ميعٌجالن 
 

 (4)بكٍطًب لقاحو أك سطيحة ميٍعًزبً 
 

، بصكرة متسمسمة، كمتعاقبة، كفي (ال)، ك(ما)كرر الفرزدؽ في بداية األبيات، أداتي النفي، 
كؿ بيت ينفي الشاعر عف خصكمو صفة مف صفات العرب، كتكرار أسمكب النفي، قصد منو ىجاء 

قبيمة األزد، فقد جٌردىـ مف كؿ ما يتصؼ بو العرب، فيك ينفي العركبة عنيـ، متخذان مف نسائيـ 
كسيمة لذلؾ، كمعتمدان عمى نفي كثير مف الصفات عف نسائيـ، كىي صفات تكحي بأنيٌف غير 

، مما يكحي (في جمد حكب ميعىٌمب)عربيات، ثـ يردؼ ذلؾ بعدـ شربيف الحميب بالعمب كالعربيات، 
                                                 

(5)
د./ِفشد٘بخط١ف،اٌّٜٙٛ:خ١بهف َٛ ٍْ .(اثِٕٓظٛس،ٌغبْاٌؼشة،ِبدرْٟخطفٚػٍذ:٠ٕظش).اٌقؼت:اٌِؼ

(6)
.28–1/27ط،.اٌفشصدق،َ

(7)
.اٌغُٙاٌطبئؼ:ا١ٌّٕؼ

(1)
.عّغعمت،ٚ٘ٛػّٛداٌخ١ّخ:أعمت 

(2)
.اٌغبئش١ٌالًا:اٌّذٌظ 

(3)
.ِغشٜاٌّبء:اٌّزٔت./ؽٟءفٟر٠ًاٌم١ّـ٠ضٕٝفزغؼًف١ِٗبرؾبء:اٌضجبْ 

(4)
اٌجؼ١شػٍٝاإلعشاعفٟاٌغ١ش:أسلـ  .عمبءاٌٍجٓ:اٌٛهت./ؽشَّب
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بالذؿ كالبؤس، كما أنيفَّ ال يعرفف الخياـ العالية كالجكارم، كما كرر صيغة النفي ليدؿَّ مف خبلليا 
ًن عف عدـ عركبتيف، كذلؾ لعدـ  عمى ذٌؿ نساء ىذه القبيمة، كعدـ إكراميفَّ مف قبؿ ذكييف، فضبلن

ممارستيف بعض العادات العربية في األكؿ كالشرب، مما يكحي بمستكل معيشتيف المتدني، كما أفَّ 
كال أكقدت )تكرار ىذه الصيغ جاء لمطعف عمى ىؤالء القـك بعدـ اعتياد نسائيـ عمى استقباؿ الضيكؼ، 

. ، كناية عف البخؿ، كربما الذؿ كالبؤس(ناران 
كخبلصة ما أراده الشاعر مف التكرار، ىك أف يبيف أف نساءى ىذه القبيمة، لىٍسفى عزيزات عمى 
، كما أف  قكميف، فرجاليف غير حريصيف عمى إكراميف، مما يكحي بذليٌف، كىكانيف، كعدـ ترفيفَّ

التكرار يجعؿ بناء األبيات متحدان، كمتبلحمان، حتى أف القارئ يتكقع أف يستمر الشاعر في أسمكبو ىذا 
ليؤكد في كؿ مرة عمى نفي صفات العركبة عف األزد ككأنو يريد مف كراء ذلؾ إثبات عكس ىذه 

الصفات لو، كلقكمو حيث جٌرد األزد مف كؿ الصفات العربية الحميدة كىذا يكحي لنا أف الصراع بيف 
. الشاعر كىذه القبيمة، ىك صراع قكمي، كليس مجرد خبلؼ قبمي

، في سياؽ المقارنة بيف قكمو، كىذه القبيمة، فيك ال يرل (باىمة)اسـ قبيمة  كماكرر الفرزدؽ 
أمى كجوو لممقابمة، لذا يتعجب مستنكران مف ذلؾ كيعده ضربان مف بدع األياـ، حيث ال مجد ليـ، كمجد 

، الذيف ارتقكا بمجدىـ حدكدان عالية في الكقت الذم لـ يىحيز خصكميـ، (عقاؿ، حاجب)الدارمييف، 
سكل المخازم، كالفضائح، كلمتأكيد عمى ذلؾ رسـ صكرة منفرة لمباىمييف، إذ يصكرىـ في  (الباىمييف)

غاية النتانة، متكسبلن لرسـ أبعاد الصكرة، بسرد ركاية يٌدعي الشاعر صدقيا، كذلؾ مف خبلؿ استخداـ 
، حيث يؤكد عمى أفَّ أـ الميجك تمنت، لك أنيا كانت زكجة لمشاعر تنعـ معو (لعىٍمريؾ)أسمكب القسـ ،

بعيدان عف نتانة زكجيا، كىذا فيو إشارة إلى أف قكـ الشاعر سادة، ريحيـ طيبة لترفيـ، كنظافتيـ، 
كتنزىيـ عف األكساخ التي ىي مف شأف العبيد خصكميـ، أما في البيت األخير، فيشير إلى عيكب 

التي ىي حالة معنكية ال يمكف إزالتيا بعامؿ حسٌي خارجي كذلؾ ألنيا  (المخازم): ىذه القبيمة، بمفظة
. متأصمة في نفكسيـ

: (1)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 فإفَّ ىجاء الباىمييف دارمان 
 

 لمف بدع األياـ ذات العجائب

 

 ىؿ في دلككـ إذ نىيزتـي! أباىؿى 
 

 بيا كرشاء ابني عقاؿ كحاجب
 

 رشاءه لو كلك تفيض ذىنكبييا
 

 عمى المىٍحًؿ أعمى دلًكىا في الككاكب
 

 لعىٍمريؾ إني كاألصُّـل كأٌموي 
 

 لفي معقد في بيتيا متقاربي 
 

ٍكلو  تقكؿ كقد يمَّت بعشريف حى
 

 أال ليت أٌني زكجةه البف غالب
 

                                                 
(1)

.81-1/80اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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 ألرشيؼي ريحان لـ تكف باىميَّةن 
 

 كلكٌنيا ريحي الكراـ األطايب
 

 أال كؿُّل بيتو باىٌميو أمامىوي 
 

 حماره كعدالن نحي سىٍمفو كرايب
 

 أباىؿى إفَّ الماء ليس بغاسؿو 
 

 مخازمى عنكـ عاريىا غيري ذاىبً 
 

: (2)كفي مكطف آخر، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 إذا باىميٌّ تحتو حنظمية
 

لىده منيا فذاؾ الميذىٌرعي  لو كى
(3)  

 

 ذراع بيا لـؤ كأخرل كريمة
 

ـي فاهلل أٍصنىعي   كما يصنع األقكا
 

 غالـ أتاه المـؤ مف شطرعٌمو
 

 لو مىٍسمىعه كاؼ كآخري أجدعي 
 

كرر اسـ الباىمي، لمتأكيد عمى لـؤ قبيمة باىمة كتحقيرىا، كيشير إلى أنو إذا تزكج باىمي مف 
امرأة ذات نسب، فالمكلكد مف ىذا الزكاج ستككف لو يده لئيمةه بسبب أصؿ أبيو، كأخرل كريمة بسبب 

أمو، فيذا المكلكد مضطر إلى أف يسمع نداء الكـر بأيذف، كنداء البخؿ بأخرل، لكنو جدع األذف األكلى 
. (4)فبات ال يسمع إال نداء البخؿ اآلتي مف قـك أبيو، كقد كرر اسـ ىذه القبيمة في عدة مكاطف

 
 

: (1)، يقكؿ(قيس)قبيمة كمف القبائؿ التي كرر اسميا في مقاـ اليجاء، 
  [الطكيؿ]  

 لئف أصبحت قيس تمكٍّم رؤكسيا
 

 عميَّ ليزدادٌف رغمان غيابييا

 

 فإني لراـو قيس عيالف رىٍميىة
 

ف كاف لي نقصان شديدان سبابييا  كا 
 

 فقكال لقيسو قيسى عيالف تجتنب
 

 بحكرم إذا طىٌمت كعٌب عبابييا
 

 إذا لبست قيسه ييابان سمعتيا
 

 تيسىٌبحي مف لـؤ الجمكد ييابييا
 

 لقد حممت عف قيس عيالف عامره 
 

 مخازم كانت جمَّعتيا كالبيا
 

 ألـ تىرى أف األرض أصبح يشتكي
 

 إلى اهلل لـؤ بني ديخاف ترابييا
 

 جعمت لقيسو لعنةن نزلت بيـ
 

 مف اهلل لف يرتٌد عنيـ عذابييا
 

، ككرره بقصد التيديد، كذلؾ ألنيا أخذت تثير النزاع كتصعدهي (قيس)ذكر الشاعر اسـ قبيمة 
ف كانت أقؿ مستكل مف منازلتو، لذلؾ أخذت تعمك نبرة التيديد في خطابو، فيكرر  ضد الشاعر، كا 
اسميا لمتيديد بيبلكيا كالقضاء عمييا، كذلؾ عندما شبو قصائده بالمكج اليائج الذم يقضي عمييـ 

                                                 
(2)

.2/40ْ،.اٌفشصدق،َ 
(3)

َزّسع  ُّ .(٠ٕظش،ِبدح،رسع).ِٓوبٔذأِٗأفنًِٓأث١ٗ:اٌ
(4)

.388،2/428-349،2/386-1/362،2/348ط،.٠ٕظش،اٌفشصدق،َ 
(1)

.1/77اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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باليجاء القاسي، فيك ينسب إلييـ صفة المؤـ، كيصكر ذلؾ تصكيران منفران، إذ يجعؿ الثياب التي 
: يرتدكنيا تنفر مف مسَّ جمكدىـ لمؤميـ، أما قكلو

 [الطكيؿ]
 ألـ تىرى أف األرض أصبح يشتكي

 

إلى اهلل لـؤ بني دخاف ترابيا 
 

فتشبيو األرض بإنساف يشتكي، يدؿُّ داللة كاضحة عمى اتصاؼ ميجكيو بالشٌر المطمؽ، 
. فشككل األرض إلى اهلل داللة عمى انحطاطيـ كلؤميـ

كفي البيت األخير، تأخذه النشكة حٌد إدَّعى أف ىجاءه كاف بكحي مف اهلل الذم أنزؿ عذابو 
عمى قيس بمساف الشاعر، كىك عذاب سرمدم، ألف قصائده ستظؿ شاىدة عمى انحطاط خصمو إلى 

. األبد
: (2)، يقكؿ(طيء)قبيمة كمف القبائؿ التي كرر اسميا في مقاـ اليجاء 

 [الطكيؿ]
ـي الطائيُّل ًمٌمف أبه لىوي   كما يىٍعمى

 

ـً   كلك سىألكا عف طىٌيءو كؿَّ عاًل

 

 كما يمنىعي الطائيَّ إال رصاصةه 
 

ـً   بيا نىٍقشي سيٍمطافو عمى الٌناًس قاًئ
 

 متى ييبط الطائيَّ أريان كلـ يكف
 

ـى غاًنـً  ٍن  بو كشـي مكشكـو يكٍف غي
 

 متى ييٍمنىع الطاًئٌي مف حيث يرتقي
 

 يكف مغنمان مف طٌيءو في المقاًسـً 
 

فَّ ىجائي طيئان، كىي طىٌيءه   كا 
 

ـً   نبيط القرل إحدل الًكباًر العظاًئ
 

 بنى المـؤ بيتان فاستقٌرت ًعماديهي 
 

ٍربىةى الًزـً   عمى طٌيًء األنباًط يى
 

ٍدتوي  ـي كجى  إذا اقتسـى المؤـى المئا
 

 يككفي أبا الطائٌي دكفى العماعـ
 

 كما ًطيءه كالمؤـي فكؽ رقابيـ
 

ـً  ـٍ تًرـً األحباؿي عنيا ًبراًئ  كلى
 

يشير الشاعر إلى حقارة قبيمة طٌيء كىكانيا عميو، حيث الضعة في الحسب كالنسب، كالجبف، كالذؿ، 
ة لمغنيمة  كاالنحطاط، كالضعؼ، كلمتأكيد عمى صفات ىذه القبيمة لجأ إلى تكرار اسميا، فيـ عرضى

كاالسترقاؽ، كمف ينجي منيـ يكشـٍ بكشـ أىؿ الذمة، مما يكحي بالكفر كالعبكدية، كما يشير مف خبلؿ 
التكرار إلى ىكانيـ، كشعكره بالتسامي عمييـ إلى حٌد أنو يمكـ نفسو عمى ىجائيـ لعدـ التكافؤ بينو 

: (1)كبينيـ، فيـ أعاجـ لؤماء اعتادكا الذؿ كالميانة كالعبكدية،كفي مكطف آخر يقكؿ
 [الطكيؿ]

وي   كلك أفَّ عصفكران يىميٌد جناحى
 

 عمى طٌيءو في دارًىا الستظمَّتً 

 

 سألت حجيي المسمميف فمـ أجدٍ 
 

ٌمتً   ذبيحة طاًئٌي لىمىٍف حٌي حى
 

                                                 
(2)

.345-2/344ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.1/132اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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 كما برئت طائٌيةه مف ختاًنيا
 

ٌمت ًجدىٍت في مسجد الٌديف صى  كال كي
 

،مدل اليمع كالرعب الذم أصاب ىذه القبيمة كىذا  (كلىٍك أف عصفكران )يصكر بيذا التمثيؿ، 
دليؿ عمى ضآلة شأنيـ، أما في البيت الثاني، فقد عبر عما في صدره مف الحقد عمى ىذه القبيمة إذ 
لجأ إلى تشكيو صكرتيـ االجتماعية، فكصفيـ بعدـ اإليماف، كالبخؿ معان، فيـ ال يضحكف عمى عادة 

المسمميف، كفي البيت األخير، يتعرض إلى نسائيـ، فيرمييفَّ بالٌضعة كانعداـ اإليماف، كلعمو يريد بذلؾ 
. أف يؤكد عمى سكء تربية الطائييف لسكء منابتيـ

: (2)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ـٌ الًعال فٌي طينه   فما أنجبت أ
 

(3)كلكف عجكزه أخبيت كأقٌمت
 

 

 كجدنا قالدى المـؤ حمفان لطينو 
 

 مقارنيا في حيثي باتت كظٌمت
 

 كلكال ًحذاره أف تيقتَّؿى طينه 
 

دىٍت هلل يكمان كصٌمت  لما سجى
 

التكرار جاء لمتأكيد عمى اتصاؼ قبيمة طيء بالمؤـ، كمبلزمتو ليـ، فمـ تستطع ىذه القبيمة أف 
، كبيذا يقابؿ الشاعر بيف قبيمتو، كقبيمة طيء، كمف خبلؿ  (الًعبل فيٌ )تيٍنًجٍب كرماء أسخياء مثؿ، 

يستعرض الشاعر صكرة قكمو التي تىديؿ عمى الغمبة كالمجد كالفركسية، كمقابؿ  (العبل ًفيٌ )شخصية 
.  ذلؾ ينفي اإليماف الصادؽ عف قمكب الطائييف، بؿ جعؿ إسبلميـ تحت كطأة السيكؼ كالغمبة

: (1)كمف التكرار قكلو
 [الكافر]

 ألـ ترني قىشىٍرتي بني قيشىيرو 
 

ا المينىٌفًح مف ميعاؿً   كىقىٍشًر عىصى

 

 كما شيءه بأييع مف قشيرو 

 

ياؿً   كال يأىفه تريعي إلى خى

 

 (قىشىٍرتي )، الذم يٌدعي الشاعر االنتصار الساحؽ عمييـ (بني قشير)  يظير الفرزدؽ تفكقو عمى 
. ، مما يدؿ عمى التيكـ كالسخرية مف الخصـ(بني قشير)، (قشرتي )معتمدان االشتقاؽ المغكم 

فالتكرار ظاىرة يغمب )، في مقاـ الفخر، تكراريمير الذاتكمف التكرار في ديكاف الفرزدؽ، 
كجكدىا مىعى الفخر، كما غمبت مع غيره مف األغراض الخطابية، فيتخذ الفاخر شخصان، أك كضعان، أك 

، (2)(حادثان يراه بالتكرار، أجدر بتأكيد الغرض، كذات المفتخر ىي أىكلى الذكات بأف تككف ذلؾ المحكر
كمنو، الفخر بأجداده، كأمجادىـ، لدرجة أف الفخر أصبح بمثابة الزمة يكررىا في معظـ قصائده، حتى 

:  (3)أننا نستطيع أف نىعددى األسماء قبؿ أف نقرأىا، يقكؿ

                                                 
(2)

.1/130ْ،.اٌفشصدق،َ 
(3)

 ّٟ (.2/134األغبٟٔ،).٘ٛػالفثٓؽٍٛاْثٓػّشاْثٓاٌؾبفثٓلنبػخ،ٚل١ًأٗأٚيِٓٔؾشا١ٌٕبقاٌؼالف١خ:اٌؼالفِ
(1)

.2/116اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.176ػضاٌذ٠ٓػٍٟاٌغ١ذ،اٌزىش٠شث١ٓاٌّض١شٚاٌزؤص١ش،ؿ 
(3)

.42-2/41اٌفشصدق،َ،ط، 
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 [الطكيؿ]
 كمٌنا الذم أختير الٌرجاؿ سماحةن 

 

 كخيران إذا ىبَّ الٌرياحي الزعازعي 

 

 كمٌنا الذم أعطى الرسكؿ عطيَّةن 

 

(4)أسارل تميـ كالعيكف دكاًمعي 
 

 

 كمٌنا الذم يعطي المئيف كيشترم ألػ

 

 غكالي كيعمك فيمو مف يداًفعي 

 

 كمٌنا خطيبه ال ييعاب كحاًمؿه 

 

(5)أغرُّل إذا التفت عميو المجاًمعي 
 

 

 كمٌنا الذم أحيا الكئيد كغالبه 
 

 (6)كعمركه كمٌنا حاجبه كاألقاًرعي 
 

 كمٌنا غداة الركًع فتيافي غارةو 
 

 إذا متعت تحت الٌزجاج األشاًجعي 
 

 كمٌنا الذم قادى الجيادى عمى الكجا
 

 لنجراف حتى صبَّحتيا النزاًئعي 
 

 أكلئؾ آبائي فجئني بميميـ
 

 إذا جمعتنا يا جرير المجاًمعي 
 

، في سياؽ الفخر بقبيمتو، فتكرار حرؼ الجر، كضمير الذات يمنح األبيات (مٌنا)كرر الشاعر 
بناءن مترابطان، كما يكشؼ عف رؤية الشاعر كىدفو الذم يسعى إلى تحقيقو، كىذا اليدؼ ىك الفخر 

ظيار تميزىا، فقكمو فاقكا الناس، كرمان كخمقان في األكقات العسيرة، كبالتالي فيحؽ لو  المتعالي بقبيمتو كا 
الفخر برجاؿ قكمو ذكم الفضؿ في المجاالت كافة، كبما يكحي بتأكيد الذات الشخصية، كالجماعية في 

. آف كاحد
: (1)، يقكؿتكرار اليمير نحفكمنو 

 [الطكيؿ]
 كنحف صبحنا الحيَّ يكـى قيراقرو 

 

 خميسان كأركاف اليمامة ًمٍدسرا

 

 كنحف أجرنا يىٍكـ حزًف يًرٌيةو 

 

 كنحف منعنا يـك عينيف ًمٍنقرا

 

 كنحف حدرنا طيئان عف جباليا

 

| كنىٍحف حدرنا عف ذيرل الغٍكًر جعفرا

 

: (2)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 كنحف يربنا الناس حتى كأٌنيـ 
 

 خراريب صيؼ صعصعتيا صقكرىا

 

 كنحف أزلنا أىؿ نجراف، بىٍعدما

 

 أدارى عمى بكرو رحانا مديرىا

 

 كنحف ربيع الناس في كٌؿ لىٍزبىةو 

 

 مف الٌدٍىًر ال يمشي بمٌخ بعيرىا

 

                                                 
(4)

األلشعاٌذِبءثؾؤْأفؾبةاٌؾغشادفىبٔذإٌز١غخأْسّدإٌجٟاأللشعثٓؽبثظ،اٌزٞخبهتإٌجٟ  ًَ َّّب ٠ٕظش)اٌغجٟ،َٚؽ

(.21/281األغبٟٔ،
(5)

.ػجذهللاثٓؽى١ُؽًّاٌذ٠بد٠َٛاٌّشثذ:اٌؾبًِ./اٌخط١ت٘ٛؽجخثٓػمبي 
(6)

ؽبعتثٓصساسٖثٓػذطاٌذساِٟاٌز١ِّّٟٓعبداد:؛ؽبعت.؛ػّشٚثٓػذط.عذٖفؼقؼخ؛غبٌتٚاٌذاٌفشصدق:اٌزٞأؽ١باٌٛئ١ذ 

اٌؼشةفٟاٌغب١ٍ٘خ،وبْسئ١ظر١ُّفٟػذحِٛاهٓ،ٚ٘ٛاٌزٞس٘ٓلِٛٗػٕذوغشٜػٍِٝبيػظ١ُٚٚفٝثٗ،ٚلذأدسناإلعالَ،ٚأعٍُ،

.األلشعثٓؽبثظٚأخٖٛفشاط:األلبسع./(٠2/153ٕظشاألػالَ،)ػٍٝفذلبدثٕٟرُ١ّٚثؼضٗاٌشعٛي
(1)

.1/216اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.1/249ْ،.اٌفشصدق،َ 
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: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 كنحف يربنا مف شيتير بف خالد
 

ـٌ الجماجـ  عمى حيث تستسقيو أ

 

ٍيمدو  كى  كنحف يربنا ىامةا بف خي

 

ـٌ الفراخ الجكايـً   يزيد عمى أ

 

 كنحف قتمنا ابنٍي ىيتىٍيـو كأدركتٍ 

 

ـً   بيجيران بنا ريكض الٌذككر الصالًد

 

 كنحف قسمنا مف قيذامة رأسوي 

 

ـً  ٍدعو عمى يافكًخو متفاًق  ًبصى

 

 كنحف تركنا مف ىالؿ بف عامر
 

 يمانيف كيالن لمنسكر القشاًعـً 
 

 كنحف منعنا مف مىصادو ًرماحنا
 

 ككٌنا إذا يمقيفى غير حكائـً 
 

دىٍعنا أنؼ عيالفى بالقنا  كنحف جى
 

ـً   كبالرٌاسيات البيض ذاًت القكاًئ
 

 كنحف تركنا بالٌدفينة حاًيران 
 

ـً  ـٍ غيري ناًئ ، ىامييي مىٍيـً  آلًؿ سي
 

، لتأكيد الشعكر بالذات، كتضخيميا كما أفَّ التكرار لو (نحف)كرر الفرزدؽ ضمير الجماعة 
دكره إيجابي في الكشؼ عف اليدؼ الذم يسعى الشاعر إلى تحقيقو، كىذا اليدؼ الحرص عمى إظيار 

قناع الناس بيا، فتكرار الضمير في ىذه  الصفات المميزة لقكمو، كىي صفات سعى إلبرازىا، كا 
الفخر الجماعي، : األبيات، يبرز لنا جانبيف مف جكانب الفخر اعتمد عمييما الفرزدؽ في حياتو، كىما

كالفخر الذاتي، كيؼ ال كالفرزدؽ كرث المجد عف أبيو، كأٌمو، فجده صعصعو محيي المؤكدات، كقد 
شىريؼى بكفكده عمى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كقصَّ عميو ما فعمو، فمدحو، كأبكه غالب المشيكر 

رى في يكـو كاحد مئة ناقة، كأمو لبنى أك  ، أخت العبلء بف قرظة، كأـ أبيو ليمى بنت (ليمى)بكرمو نىحى
، لذلؾ فإنو يستحضر صكران عدة لبطكالت (1)حابس أخت األقرع بف حابس المعركؼ بالكـر كالشجاعة

قكمو البسبلء، كىـ يحققكف االنتصارات العظيمة عمى خصكميـ في مكاقع عدة، كما يركز عمى 
بطكلتو بشكؿ خاص، فيرسـ ألبيو صكرة الفارس العظيـ الذم حقؽ النصر عمى عظماء الفرس مما 

زرع في نفكسيـ الذعر، كالذىكؿ، كىك بيذا ييدد خصمو كيحقره ،فيك ال يمتمؾ مثؿ ىذا المجد 
: المترامي األطراؼ، كلتقريب صكرة شجاعة قكمو عىمىدى إلى لغة قكاميا التشبيو، كمنيا قكلو

 كنحف يربنا الناس حتى كأنيـ
 

خراريب صيؼو صعصعتيا صقكرىا 
 

حيث شبو بطشيـ بالناس بالصقكر، التي تسطك عمى طيكر الحبارل اليزيمة، كما حاكؿ أف 
: يخفؼ مف ثقؿ التكرار بتنكيع األساليب الببلغية كمنيا اعتماده الكناية في قكلو

 كنحف ربيع الناس في كؿ لزبةو 
 

مف الدىر ال يمشي بميٌخ بعيرىا 
 

                                                 
(3)

.٠ٚ،102،126ٕظش،389-2/387ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.٠21/282ٕظش،األففٙبٟٔ،األغبٟٔ،
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ال يمشي ): فيك يضع قكمو بمنزلة القـك الكرماء الذيف يمثمكف المنقذ مف اليبلؾ كالمكت كقكلو
. ، يكحي بشدة اليزاؿ كالفقر كالحاجة(بمخ

، كردى في سياؽ الفخر بشجاعة قكمو، كما ترككه مف أثر عمى (نحف)كتكرار ضمير الجماعة 
خصكميـ، كىذا التكرار يجعمنا نتكقع ما يريده مف ىذا التكرار، كما يمنحنا القدرة عمى كضع تصكران 

. جديدان في إطار الجك العاـ الذم يتحدث عنو
: (2)كمف تكرار الضمائر في مقاـ الفخر بقكمو، يقكؿ

 [الكامؿ]
يقياءى تنازلكا ـي عمى ابف ميزى  كىىي

 

(3)كالخيؿي بيف عجاجتييا القىٍسطىؿي 
 

 

ـي الذيف عمى األميؿ تدارككا  كىىي

 

(4)نىعىمان ييشىؿُّل إلى الرئيس كييٍعكىؿي 
 

 

ـي  مىٍكا عيمارة يربةن - كىىي  الذيف عى

 

ؿي  (5)فىٍكىاءى فىٍكؽى شؤكًنًو ال تيكصى
 

 

ـٍ  ـي إذا اقتسـ األكاًبري رىدَّىي  كىىي

 

كاؼو ليٌبةى، كالٌركابي تيشمَّؿ 
 

، في مقاـ الفخر بقكمو، مما يكحي بعظـ قكتيـ، كشدة بأسيـ مذكران بقتميـ (ىـ)اليمير كرر 
عمارة، الذم يظير أنو إنساف غير عادم، كمع ذلؾ قتمكه شرَّ قتمو، مما يدٌؿ عمى شجاعة قكمو، 

، (ضٌبة)كقكتيـ،ك التكرار في البيت الرابع، كردى في سياؽ الفخر بنسب قبيمتو الذم يعكد إلى أكابر 
الذم يثنى عمى بعض فعالو الحميدة كمنيا طرده لمخيكؿ الغازية، كحماية المستجيريف الذيف ال يجدكف 

: (1)، في مدح بني خزاعة بف مازف، يقكؿ(ىـ)سكاه، كما كرر الضمير 
 [الطكيؿ]

لَّى أسمـه ظىٍيرىه القنا ـٍ يىٍكـى كى  كىي
 

 كفرَّ كشرُّل الناس بأسان فركرىا

 

ر بالقنا ـٍ يكـى عٌباًد بف أخيى  كىي

 

 كباليندكانٌيات بييان ذككرىا

 

 كىـ أنزلكا ىندان منازؿى لـ تكف

 

ـٍ قبميا إال مصيران نصيرىا  ليي

 

ٍكدهي  ِى ًِ ذى  كىـ رجعكا البف الميعىكٍبرى

 

 كقد كاف عنيا قد تكٌلى مجيرىا

 

ٍيقةى إذ رأت   كىـ صٌدقكا رؤيا بيرى
 

، مستيالن مطيريىا غيابىة مكتو
(2) 

 

 فكذَّبيا مف قكميا كٌؿ خائفو 
 

 كقد جاءىـ بالحؽ عنيـ نذيرىا
 

ـٍ إال أسٌنةي مازفو   فما راعىيي
 

 يديري فناىا، باألكٌؼ، مديرىا
 

                                                 
(2)

.2/212اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(3)

اٌضسوٍٟ،).اثٓصؼٍجخاثِٓبصِْٓلؾطبْ،ٍِهعب٠ٍّٟ٘بٟٔ،ٚل١ً٘ٛأػظٍُِهثّؤسة(اٌٍّمتِبءاٌغّبء)ػّشٚثٓػبِش:اثِٓض٠م١بء

(.5/249األػالَ،
(4)

.٠غّغ:٠ؼىً./ِٛمغٌجٕٟمجخ:األ١ًِ
(5)

٠ٕظش،).٘ٛػّبسحثٓص٠بدثٓعف١بْثٓػجذهللااٌؼجغٟ،ِٓاٌشإعبءاٌمبدحفٟاٌغب١ٍ٘خ،وبْوض١شاٌّبي،ٚاعغاٌغٛد،٠ٍمتثبٌٛ٘بة:ػّبسح

(.5/192اٌضسوٍٟ،األػالَ،
(1)

.345–1/344اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.اِشأحٌٙبػٍُثبٌزٕغ١ُٚمشةاٌشًِ:ثش٠مخ 
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 كخيؿ تنادم بالمنايا إلييـ
 

 كآسادي غيؿو ال ييبىؿُّل عقيرىا
 

، استطاع الشاعر أف يعرض انجازات ىذه القبيمة كترسيخ (ىـ)مف خبلؿ تكرار الضمير 
معاني البطكلة عندىـ، كذلؾ مف خبلؿ صكرة السيكؼ التي تممع، ككأنيا شمس البطكلة ،كالحؽ تشرؽ 

، النصر المؤزر (بنك خزاعة)عمى رفات ليؿ األعداء، كما أنو يستطرد في ذكر كقائع حربية حقؽ فييا 
عمى خصكميـ إذ أذلكىـ، كأجبركىـ عمى النزكؿ في أماكف الذؿ كالعار، بعد أف قيركىـ بالقكة التي 

، ككذلؾ االستعارة التي تدؿ عمى كحشية المكقؼ، (حكمة الكغي)ك  (رحى الحرب)يصكرىا الشاعر ًب 
كلمتأكيد عمى ىذا النصر استحضرى . كرعب أنياب الحركب، مما يعني انتزاع النصر المؤزر انتزاعان 

المنجمة، إذ كذبيا قكميا فكاف نذير ىؤالء القكـ ىك صدؽ رؤياىا، كالشاعر  (بريقة)قصة حدثت مع 
استطاع أف يعظـ مف شأف ىذه القبيمة، ككذلؾ إشارتو إلى أف ىذه  (ىـ)مف خبلؿ تكرار الضمير 

دىث،  الرؤيا قد تحكلت إلى حقيقة، كقد اعتمد عمى عنصر المفاجأة ليرسـ صكرة ميكلة، كعظيمة لما حى
. كبذلؾ استطاع أف يؤكد عمى عظمة ممدكحيو كشجاعتيـ

: (3) في مقاـ المدح، يقكؿ(أنت)اليمير كما كرر 
 [الكافر]

 كأنت امرؤه تحمي ًذمارى عشيرةو 
 

ٍزؿو مف عطائؾ ناًفعي   ًكراـو ًبجى

 

 كأنت ابف أشياخ إذا نيب اليَّرل

 

كابع  مف المىٍحًؿ كانكا كاٌلميكث الرَّ

 

 كأنت الجكاد ابف الجكاًد كسىٌيد

 

 لسادًة صدؽو كالكيكؿ األصاًلعي 

 

 كأنت امرؤ إف تيسأؿ الخير تعطو

 

ف تشفع تكف خير شافع  جزيالن، كا 

 

، في ىذه األبيات، جاء لمتأكيد عمى عظمة الممدكح، بشكؿ عاـ، أما في (أنت)تكرار الضمير 
البيت الثاني، فيديؿُّ عمى سرعتو لنجدة المميكؼ، كفي البيت الثالث كالرابع، جاء لمتأكيد عمى عراقة 

. نسب الممدكح، فالجكد عنده متكارث أبان عف جد، فالممدكح بمغ أقصى درجات المجد كالعزة
: (1)كيقكؿ

 [الطكيؿ]
ٍمًب مف ميٌرة التي  ؤه لمصُّل  كأنت امري

 

، ريمحي لكاًئيا  ليا مف بني شيبافى

 

ؤه مف آؿ شيباف تستقي  كأنت اٍمري

 

ـي دالئيا  إلى دلكؾ الكبرل ًعظا

 

ؤه مف ذىؿ شيباف ترتقي  كأنت امري

 

 إلى حيث ينمي مىٍجديىا مف سمائيا

 

الضمير أنت في البيت األكؿ، يدؿ عمى استمالة الشاعر لمممدكح، كذلؾ مف خبلؿ الثناء عمى 
نسبو الشريؼ، كفي البيت الثاني، يكحي الشاعر بضركرة اىتماـ ممدكحو الذم يصفو بالقائد كالكجيو، 

                                                 
(3)

.37–2/36ط،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.22-1/21اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
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بأف يمتفت إليو كيقضي حاجتو،ال سيما كأف الشاعر ذك مكىبة كطاقة مف شانيا أف تعزز مكقؼ 
في البيت الثالث،  (أنت)الممدكح بيف قكمو، كالعرب جميعان، بمديحو كالثناء عميو بشعره، أما تكرار 

فجاء لمتأكيد عمى شرؼ نسب الممدكح، كأصالة انتمائو لشيباف، كقد عٌزز الممدكح ىذا النسب الشريؼ 
بأفعالو الحميدة، مما يكحي بضركرة قضاء الممدكح لحاجة الشاعر، كبما يتناسب مع السيادة كالعزة 

. التي عمييا أسرة الممدكح عمكمان، كالممدكح خصكصان 
: (3)، يقكؿ(2)، في مدح زيف العابديف(ىذا) اسـ اإلشارةكمف التكرار في ديكاف الفرزدؽ، تكرار 

 [البسيط]
 ىذا الذم تىٍعًرؼ البطحاءي كطأتىوي 

 

ـي  رى  كالبيت يىٍعًرفيوي كالًحؿُّل كالحى

 

 ىذا ابف خير عباد اهلل كيٌميـي 

 

ـي   ىذا التقٌي النقيُّل الطاًىري العىمى

 

 ىذا ابف فاطمةو إف كنتى جاًىمىوي 

 

ًتمكا  بجٌدًه أنبياء اهلل قد خي

 

 مف ىذا؟ بيائرًه: كليس قكلؾ

 

 العيٍربي تىٍعًرؼي مف أنكرت كالعجـي 

 

، أف يشير إلى عظمة الممدكح، كمكانتو (ىذا)استطاع الشاعر مف خبلؿ تكرار اسـ اإلشارة 
عند العرب، كالناس جميعان، مما يبرز لنا رمزية دينية كاجتماعية، مؤكدان عمى قدسيتو بمعرفة البيت، 

كالحؿ، كالحـر لو، قدسية مميزة، فيك لـ يىقيٍؿ أنو يعرؼ ىذه األماكف، كما ىي العادة، بؿ أسند معرفتيا 
. إليو، لما لو مف شأف عظيـ

كالتكرار في البيت الثاني، يشير إلى الخصائص القدسية مف التقى، كالنقاء، كالطير، كالسيادة 
التي اجتمعت في شخص الممدكح، فجعمت منو قيمة أخبلقية كدينية متفردة، إضافة إلى ككنو ابنان 

، فاسـ اإلشارة يعبر عف حالة تفجر عاطفي، عقائدم، (ىذا ابف فاطمة): لخير الناس جميعان، أما قكلو
نكار معرفتو، ككأنو بذلؾ يكبخ ىشامان عمى تجاىمو ىذا، فيؤكد  بسبب تجاىؿ ىشاـ لشخص الممدكح، كا 

كابف رسكؿ اهلل خاتـ األنبياء،  (ابف فاطمة)عمى خصائصو الدينية السامية، كاالجتماعية العالية فيك 
. كمكانتو تعرفيا العرب كالعجـ

 

  تكرار المعاني: يانيان 
 

، كبكاء الشباب، كذلؾ ألف الحديث عف الشيبمف المعاني التي تكررت في ديكاف الفرزدؽ، 
رىمو  الفرزدؽ كاف متيالكان عمى الممذات، منغمسان في الميك كالمجكف، فيك يتحسر عمى شبابو، بعد أف حى

                                                 
(2)

ػٍٟثٓاٌؾغٓ،اٌٍّمتثض٠ٓاٌؼبثذ٠ٓ،ٚ٘ٛساثغاألئّخاإلصٕٟػؾشػٕذاإلِب١ِخٚأؽذِٓوب٠ْنشةثُٙاٌّضًفٟاٌؾٍُٚاٌٛسع،٠ٚمبي

(.5/86األػالَ،)712َ/٘ـ94ٌٍز١١ّضث١ٕٗٚث١ٓػٍٟاألوجش،رٛفٟعٕخ(ػٍٟاألفغش):ٌٗ
(3)

.2/238ط،.اٌفشصدق،َ
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الشيب متع الدنيا، لذلؾ فإفَّ الحديث عف الشيب جاء بمثابة ردة فعؿ لنفسو الحزينة، كما بداخميا مف 
.  (1)مشاعر مختمفة، تجاه شبابو الذم مضى

: (2)يقكؿ
 [الطكيؿ]

، أيَّاـ المشيب أمىرُّلهي   أرل الٌدٍىرى
 

ـي الشَّباب أطايبيوٍ   عمينا، كأيا

 

 كفي الشَّيب لٌذاته كقٌرةي أعيفو 

 

 كمف قبمو عيشه تىعىٌمؿى جاديبيوٍ 

 

 إذا نازؿ الشَّيب الشَّباب فأصمتا

 

 بسيفييما، فالشَّيب ال بيدَّ غالبيوٍ 

 

 فيا خيرى ميزكـو كيا شٌر ىازـو 
 

 إذا الشَّيب راقت لمٌشباب كتايبيوٍ 
 

 كليس شبابه بىٍعدى شيب براجعو 
 

 يىدى الدٍَّىًر حتى يرجعي الدُّلرَّحالبيوٍ 
 

يتذكر الفرزدؽ أياـ شبابو، التي لـ يكف فييا مانع يمنعو عف التمتع بالممذات، كىذا يدؿُّ عمى 
أفَّ الشيب يؤلمو، لذلؾ فيك يحاكؿ أف يتممس بعض حسنات الشيب معمبلن نفسو بيا، في محاكلة لقمب 

، لذلؾ يكاسي نفسو (الشيب، كاليجراف)، (النسيب، كالكصؿ)المعادلة النفسية التي يتعبو طرفاىا ،
بإذعانو لمقضاء، فيستسمـ لغمبة الشيب عمى الشباب، كمما يدؿ عمى أنو يعاني مف أزمة نفسية النتشار 
الشيب في رأسو، تصكير الشيب كالشباب بالمتحاربيف، المشيريف لسيفييما، كانتصاره لمشباب بتفضيمو، 

في نفسو بالرغـ مف  (شر)، ك(خير)، فالمعادلة إذف ىي معادلة ،(شٌر ىاـز)، كالشيب، (خير ميزكـ)
انتصار الشيب الذم يٌدعي لو الغمبة، كأخيران فيك يستسمـ لمشيب، مما يعبر عف إحساسو باإلحباط، 

. كعدـ القدرة عمى تحقيؽ غاياتو المرىكنة بالشباب الذم كلى إلى غير رجعة
: (1)كفي مكطف آخر يقكؿ

 [الطكيؿ]
 إف ييٍظًعًف الٌشيبي الشبابى فقد تيرل

 

لىوي ًلمَّةه لـ ييٍرـى عنيا غرابييا
(2)

 

 

 كأصبحت ميؿ النٍّسر أصبح كاقفان 

 

 كأفناهي مف كرٍّ اٌلميالي ذىابييا

 

 تعالمتيا بالسكط بعد التياييا

 

ٌرًة األعالـ يطفك سرابييا بميٍقكى
(3) 

 

  يحاكؿ الفرزدؽ في صراعو النفسي مع الشيب، أف يثبت قدرتو عمى الصمكد أمامو، مف خبلؿ 
البقية الباقية مف آثار الشباب، معبران عف ذلؾ بالصكرة الحسية الدالة عمى ىذه البقية الفاعمة، كىي 

ـٍ ييٍرـى عنيا غرابيا)سكاد الشىعر،  ، ثـ يعمؿ سبب ظيكر الشيب، كالضعؼ الذم أصابو، بأنو (ًلٌمةه لى
، مبرران بذلؾ (نسران )نتيجة لبلنفعاؿ الممتيب مع لذائذ الحياة، الذم ليس لآلخريف مثمو، إذ جعؿ نفسو 

                                                 
(1)

.٠93ٕظش،ؽغ١ٓػطٛاْ،ِمذِخاٌمق١ذحاٌؼشث١خ،ؿ 
(2)

.1/60اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(1)

.62–1/61اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

خ  ّّ .عٛاد٘ب:غشاثُٙب./اٌؾؼشاٌّغبٚسؽؾّخاألرْ:اٌٍ
(3)

.اٌٛاعؼخ:اٌّمٛسح./اٌجطئ:االٌز١بس./مشثزٙبثبٌغٛه:رؼبٌٍزٙب 
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ضعفو الحالي بعنؼ تجاربو العاطفية السابقة، ال بخمكؿ اليمة، كيبمغ بو اليأس إلى حد أنو أسبغ 
. حالتو النفسية عمى ناقتو، فيك يقسك عمييا لتبمغو طمكحاتو التي ما تزاؿ تتقد

: (4)كيقكؿ
 [الكافر]

ٌنى عىمىٍت تجى  رأيت نكار قد جى
 

 كتكًيري لي المىالمىةى كالًعتابا

 

 كأحدثى عيًد كدُّلؾ بالغكاني

 

 إذا ما رأسي طالبيٌف شابا

 

 فال أسطيع رىدَّ الشَّيب عٌني

 

 كال أرجك مىعى الكبر الٌشبابا

 

 فميتى الشَّيبى يـك غدا عمينا
 

 إلى يكـً القيامًة كاف غابا
 

 فكافى أحبَّ منتظرو إلينا
 

 كأبغض غائبو يرجى إيابا
 

ـٍ أرى كالشَّباًب متاعى دنيا  فىمى
 

ـٍ أرى ميؿى ًكسكتو ييابا  كلى
 

 كلك أفَّ الشَّباب يذاب يكمان 
 

ره مف الجبميًف ذابا جى  بو حى
 

فالشيب سبب لمشاعر معاناة اجتماعية، فيك يعيش بسببو في جك عائمي خانؽ، كيظير براءتو 
التي ال دخؿ لو بيا، فيك ضعيؼ أماـ سنف الحياة،  (الشيب)مف تمؾ المعاناة، إذ ينسبيا إلى الطبيعة، 

فيك يظير تأزمو مف الشيب ،كيبغضو ألنو أكقعو في تمؾ الصراعات االجتماعية كالنفسية؛ لذلؾ نراه 
يكاسي نفسو بأياـ الشباب الماضية، ليؤكد عمى فتكتو، كاقتناصو ممذات الحياة فقد استثمر أياـ شبابو، 

التي يظيرىا بأنيا شباب غير عادم، مما يدؿ عمى عظـ مرارتو بفقداف ىذه المرحمة، لذا يظير 
لزكجتو خطأ لكميا، كذلؾ الشتماؿ شخصيتو عمى أبعاد عديدة غير الشباب الذم فقده، إذ أف لو مكانة 

اجتماعية مميزة تغنيو عف الشباب، ككعادتو لـ ينسى أثر قكمو في تكامؿ شخصيتو، كامتناعيا عمى 
. أعدائيا

كقد كرر الحديث عف أزمتو النفسية بسبب إحساسو بتقدـ السف، إذ ينعكس عمى مكقؼ 
دَّعى زماف الصبا كالميك، إذ  العذارل منو، كىك بيذا ال يريد الخضكع لمكاقع المر الذم يعيشو، كقد كى

يطمب منيفَّ الكؼ عف العتاب ألف زمانو مضى مع زماف الشباب الذم ترل النساء أنو غادىرى الشاعر، 
: (1)يقكؿ

 [الطكيؿ]
 رأيت العذارل قىٍد تىكٌرٍىفى مجمسي

 

 تكٌلى عنؾ كيؿُّل شبابً : كقيٍمفى 

 

 عىتٍبفى عمى فقًد الشباب الذم ميى

 

 التى حيفى عتاب: فقمتي ليفَّ 

 

 يىنيٍزفى إذا  ىازلتيييٌف  كرٌبما

 

أراىيٌف في اإليآًر غيرى نكابيى 
 

                                                 
(4)

.97–1/96ط،.َ:اٌفشصدق 
(1)

.1/54اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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كفي محاكلة لمكاساة نفسو يرصد بعض تصرفات النساء، ككأنو بذلؾ يريد أف يعيد لنفسو الثقة 
. بقدرتو عمى تذكؽ الجماؿ، ففي الكقت الذم تبدم النساء فيو عزكفان عنو، فإنيفَّ يىٍرمقنو بطرؼ خفي

: (2)كفي مكطف آخر، يقكؿ
 [البسيط]

 يا عجبان لمعذارل يىٍكـى معقمةو 
 

ٌيرنني تىٍحتى ًظؿٍّ السٍّدرة الًكبىرا  عى

 

 فظؿَّ دمعي مٌما باف لي سىًربان 

 

 عمى الشَّباب إذا كفكفتو انحدرا

 

 فإف تكف ًلمَّتي أمست قد انطمقت

 

 فقد أصيدي بيا الًغٍزالف كالبقرا

 

 ىىٍؿ ييٍشتىمىفَّ كبيري السٌٍّف أف ذرفت
 

 عيناهي أـ ىيكى معذكره إذا اعتذرا
 

يشعر الفرزدؽ بأزمة ذاتية، سببيا إعراض النساء عنو ، لشعكرىف بعدـ قدرتو عمى 
معاشرتيف، بسبب تقدـ سٌنو، األمر الذم جعمو في حالة كجدانية منكسره، دؿَّ عمييا بكاؤه كحزنو، 

محاكالن التخفيؼ منيا، كعادتو باستحضار صكرو مف فتكتو كعنفكاف عاطفتو كقدرتو الخارقة عمى إغكاء 
النساء كاقتناص الممذات، في محاكلة منو الستمالتيٌف إليو، متكددان إلييف بإظيار عاطفتو المتحرقة، 

كالشيب في نظره شٌر جديد يطرأ . كىك يقدـ األعذار التي تستحؽ التعاطؼ معو، ال التجريح كاالبتعاد
.  عمى اإلنساف كلف يجد جديدان أسكأ منو

 
: (1)يقكؿ

 [البسيط]
 كالشيب شرٌّ جديده أنت البسيوي 

 

ـً  كلف ترل خمقان شىرٌان مف اليىرى
 

: (2)كيقكؿ
 [الكافر]

 ىذا: رآني الغانياتي فقمفى 
 

 (3)أبكنا جاءى مف تىٍحًت السَّالىـ
 

. فقد شاب كىـر فقالت النساء ىذا كالدنا بعث مف قبره
، حيث كرر معنى طيؼ المحبكبةكمف تكرار المعاني في ديكاف الفرزدؽ، تكرار الحديث عف 

كاحد، ىك زيارة المحبكبة مف غير كعد يخشى مطمو، كأنو كصؿ مف قاطع، كزيارة مف ىاجر، كعطاء 
مف مانع، كبذؿ مف ضنيف، كجكد مف بخيؿ، كما كرر الكقت الذم يسرم فيو الطيؼ عادة، كىك آخر 

                                                 
(2)

.258-1/257ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.2/275اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(2)

.2/360ْ،.اٌفشصدق،َ
(3)

.(٠ٕظش،ٌغبْاٌؼشة،ِبدحعٍُ).اٌؾغبسح،اٌزٟرٛمغفَٛقاٌمجش:اٌّغالَ
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الميؿ كالمكاف الذم يزكر فيو صاحبو، كىك جكؼ الصحراء، كما كرر معنى آخر ىك محاكلتو النـك 
: (4)يقكؿ. بعد أف يستيقظ لعؿَّ طيؼ المحبكبة يزكره ثانية

 [الطكيؿ]
 لقد طرقٍت ليالن نكاره كدكنيا

 

كقييا ري  مياًموي مف أرضو بعيدو خي

 

 كأنى اىتدت كالديكُّل بيني كبينيا

 

ٌـّ فيتيكقييا  كزكراءي في العينيف جى

 

 فجاءت كأفَّ الٌريحى حيثي تنفَّسىت

 

 بأرٍحمييا نٌكاريىا كحديقييا

 

يشير الفرزدؽ إلى تمسكو بمحبكبتو، التي مازاؿ طيفيا متمكنان مف عقمو الباطف، بحيث يأتيو 
: (5)عمى الرغـ مف بعد رؤيتيا، إنو الحبُّ األصيؿ الذم ال يحٌدهي زماف أك مكاف، يقكؿ

 [الكامؿ]
 طرقت نىكاري ميعىٌرسىي دىٌكٌيةو 

 

(6)نىزالن بحيثي تقيؿي عيٍفري األيبَّدً 
 

 

ٍمًقيىةو الجراًف كىاجدو   نزلت بمي

 

دعه كمىٍكفو الميٍسنىد بح ميٍنًصِى (7)كالصُّل
 

 

ِي القميص ىكل بو رؽي ٍرؼه كمنخى  حى

 

سَّد سيٍكري النعاًس فخرَّ غىيرى ميكى
(8) ًِ 

 

 ككأٌنما نزلت بنا عىٌطارةه 

 

 برياضو ميٍمتىؼٍّ حداًئقيوي، نىدم

 

، إذ جاء طيفيا كاشفان عف أتعاب النفس، جٌراء التعب الشاؽ (نكار)يصؼ ابتياجو بطيؼ 
الذم سببو السير المكحش في الصحراء، فخمؽ أجكاءن مكحية ليذا التعب، ك الكحشة مف خبلؿ تحديد 
األماكف المقفرة، كالنعاس الذم جعؿ أصحابو ينامكف دكف أٌم كسادة لشدة إعيائيـ، كفي ىذه األثناء، 

، ليتحكؿ إلى عطر محسكس يفيض بالبيجة كالسركر عمى (نكار)كمع بداية الصباح يأتي الحمـ المنقذ 
. النفس حتى يحيؿ ما حكليـ مف أرض جرداء، إلى حديقة غٌناء تثير البيجة

: (1)كفي مكطف آخر يقكؿ
 [الطكيؿ]

مىٌيةى، بىٍعدىما َـّ خياؿه مف عي  أل
 

 رجا  لي أىمي البيٍرءى مف داءو داًنؼً 

 

 ككنتي كذم ساؽو تييَّضي كٍسريىا

 

 إذا انقطعت عنيا سييكري السَّقائؼً 

 

، بىٍعدى قياًموً   فأصبح ال يحتاؿي

 

مٌيةى راًدؼً   لميٍنياض كىٍسرو مف عي

 

                                                 
(4)

.2/100ْ،.اٌفشصدق،َ
(5)

.155-1/154ْ،.اٌفشصدق،َ
(6)

َؼّشعٟ ُّ ِفشد٘باألثّذح،:األثّذ./اٌظجبء:اٌؼفش./اٌّىبْاٌّمفشاٌزٞرذٚٞف١ٗاألفذاء:اٌّذ٠ّٚخ./أسادثٙبِىبْٔضٌِٚٗٚىبْٔضٚيإٌبلخ:اٌ

.اٌّزٛؽؾخ
(7)

.مشةِٓاٌض١بة:اٌّغٕذ./اٌّئسق:اٌٙبعذ./ثبهٓاٌؼٕك:اٌغشاْ
(8)

عذ./إٌبلخاٌنبِشحِٓاٌغ١ش:اٌؾشف ّٛ .اٌز٠ٞغؼًاٌٛعبدحرؾذسأعٗ:اٌّ
(1)

.54–2/53اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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مٌية، فقد زاره طيؼ محبكبتو في الكقت الذم كاف يحاكؿ  يظير الشاعر تعمقو بمحبكبتو عي
الشفاء مف حٌبيا، كقد عٌبر عف شدة االنييار النفسي كالجسدم الذم أصابو، مف خبلؿ تشبيو نفسو 

. بمف كيًسرت ساقو مرة ثانية بعد أف فكت عنيا لفائؼ الجبار
: (2)كيقكؿ

 [الكافر]
ـي لنا بسممى  إذا عىرىض المنا

 

 فىقيٍؿ في ليًؿ طارقةو قصيرً 

 

 أتتنا بعدما كقع المطايا

 

 بنا في ظؿَّ أبيضى مستطيرً 

 

: (3)كيقكؿ
 [البسيط]

ـٍ لممالءًة مف طيؼو يؤرٍّقني  كى
 

 كقد تجريـى ىادم اٌلميؿ كاعتكرا

 

 كقد أيكىٌمؼي ىىٌمي كيؿَّ ناجيىةو 

 

 قد غادىرى النَّصُّل في أبصارًىا سىدىرىا

 

  المعنى كحد في ىذه األبيات، كىك أف الشاعر مع أكؿ الميؿ يشعر بأزمة نفسية، بسبب 
. حضكر طيؼ محبكبتو، الذم يكقظ فيو الشكؽ كالحنيف إلييا، فيبدأ رحمة القمؽ كاالنكسار كاليـ

: (4)كفي مكطف آخر، يقكؿ
 [الكامؿ]

 طىرىقٍت نىكاري كدكفى مىٍطرىًقيا
 

ٍعرً  ٍذبي البيرل لنىكاًحؿو صي  جى

 

تييا  كركاحي معصفةو كغٍدكى

 

 شىٍيران، تكاًصميوي إلى شىٍيرً 

 

مف خبلؿ ذكر طيؼ المحبكبة، يعبر الشاعر عف نزكع ذاتو لمقاء محبكبتو التي تبعد عنو 
. (1)مسافات طكيمة، مما يعبر عف أصالة عاطفتو كأثرىا العميؽ في نفسو

. كقد كرر الحديث عف الطيؼ في مكاطف أخرل مف الديكاف
، في حضرة الخميفة سميماف بف حادية نبك السيؼ مف يدهكمف المعاني التي كررىا الفرزدؽ، 

ؿ ىذه الحادثة، كأخذ يكررىا  عبد الممؾ، كىي معافو حاكؿ مف خبلليا أف يتصدل لجرير الذم تناكى
: (2)بقصد اليجاء كالنيؿ منو، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 إٍف يؾ سيؼه خافى أك قىدىره أبى

 

تفييا غيري شاًىد  كتأخير نفسو حى

 

 فسيؼي بني عبسو كقد يربكا بو

 

(3)نبا بيدٍم كرقاءى عف رأًس خاًلدو 
 

 

                                                 
(2)

.1/313ْ،.اٌفشصدق،َ 
(3)

.1/246ْ،.اٌفشصدق،َ 
(4)

.1/289ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.٠1/290،2/202ٕظشاٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(2)

.175-1/174ْ،.اٌفشصدق،َ
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 كذاؾ سيكؼي اليند تنبك ظيباتييا

 

(4)كيقطعف أحيانان نياطى القالًئدً 
 

 

 كلك شئت قدَّ السَّيؼي ما بيف أنفو
 

 (5)إلى عمؽو تحتى الشراسيؼ جاًمدي 
 

باء القدر، كعدـ قضاء اهلل في  يعمؿ فشمو بعدـ قدرتو عمى قطع رأس األسير، بنبٌك السيؼ، كا 
نفس ىذا األسير بالمكت، كقد اعتمدَّ عمى التناص التاريخي، ليدفع عف نفسو شبية العجز، كعدـ 

القدرة، لذا يمقي بالمكـ عمى سيكؼ اليند التي لـ يحسف صنعيا، فتارة تقطع، كأخرل تنبك، ككأنو يشير 
إلى عدـ فضؿ القاطعيف بو، بؿ إلى السيؼ، كما يظير الشاعر قدراتو عمى إعماؿ السيؼ في األعداء 

ده،  بشكؿ خارؽ، حيث يستطيع بضربة كاحدة أف يقطع الرأس، كصكالن إلى البطف مما ال يستطيعو أحى
. ككأنو بيذه الصكرة يعكض ما أصابو مف فشؿ في الكاقع

: (6)كيقكؿ
 [البسيط]

 كما نبا السَّيؼُّل مف جبفو كال دىىىشو 
 

 عند اإلماـ كلكف أيٌخرى القىدىري 

 

ٍمدو ميقمَّدىهي   كلك يربتي عمى عى

 

ٌر جيمانيوي كما فكقو شىعىري   لىخى

 

 إذا تدىدأ عنو حيف أيربيوي 

 

ر جي (7)كما تدىدل عف الزحمكقة الحى
 

 

 ما ييٍعًجؿي السيؼي نفسان قبؿ ميتتيا
 

ٍمعي اليديف كال الٌصمصامةي الٌذكري  جى
 

ىذه األبيات تكرار لمعاني األبيات السابقة، فعدـ استطاعتو قتؿ األسير إنما كاف بقضاء اهلل 
تعالى كقدره، كليس جبنان أك ضعفا، ثـ يكرر الحديث عف قدرتو الفائقة عمى استخداـ السيؼ خير 

استخداـ، لك لـ يتأخر أجؿ ىذا األسير، بصكرة شعرية مكحية ببأسو، كقدرتو الخارقة، إذ باستطاعتو 
أف يقطع رأس األسير عف جسده بطريقة سحرية يزيؿ فييا شعره عف جثمانو، فيتدحرج رأسو منفصبلن 

عف جسده، ككأف الفرزدؽ حيف يعبر عف بطكلتو بيذه الصكرة، إنما يستعيض عف إخفاقو في فعؿ ذلؾ 
. في الكاقع، ثـ يكرر مسألة القضاء كالقدر، لمتأكيد عمى قكتو كعزيمتو

: (1)كفي مكطف آخر، يقكؿ
  [الطكيؿ]

 فال نقتؿ األسرل كلكف نىفيٌكييـ
 

ٍمؿي المغاـر  إذا أيقؿ األعناؽى حى

 

 فيؿ يربةي الٌركمٌي جاعمةه لكـٍ 

 

 أبان عف كميبو أك أبان ميؿى داًرـ

 

 كذاؾ سيكؼ اليند تنبك ظيباتييا

 

 كيقطعف أحيانان مناطى التمائـ

 

                                                                                                                                                    
(3)

٠ؾ١شاٌِٝمزًص١٘شثٓعز٠ّخؽ١ٓأِغهثٗخبٌذثٓعؼفشغش٠ّٗ،فؾبٚيٚسلخثٓص١٘شأمبرأث١ٗ،فنشَةخبٌذاًا،فٕجبع١فٗ،ٚمشةأؽذ

.،رشعّخٚسلبءثٓص١٘ش،ٚص١٘شثٓعز٠ّخاٌؼجغ٠ٚ11/79،87ٟٕظش،االغبٟٔ،.(٠21/330ٕظشاألغبٟٔ،)أٔقبسخبٌذ،ص١٘شاًاففٍكسأعٗ
(4)

.األػٕبق،ِٚؼٍكوًؽ١ئ:ا١ٌٕبه./ٟٚ٘ؽذاٌغ١ف(ظجخ)ِفشد٘ب:اٌظجب
(5)

.األمالع:اٌؾشاع١ف
(6)

.1/322ط،.اٌفشصدق،َ
(7)

.رذؽشط:رذ٘ذأ
(1)

.2/386اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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، لمتأكيد عمى افَّ ىذا ليس مجاالن لتفاخر قيس عمى تميـ، ألفَّ (ضربة الركميٌ )يكرر حادثة 
. أٍمرى القطع مكككؿه إلى السيكؼ ذاتيا، التي تقطع أحيانان كتنبك أحيانان أخرل

: (2)كقد كرر ىذه المعاني في مقاـ الفخر، يقكؿ
  [الطكيؿ]

 بيربي بسيفي ساؽى كٌؿ سمينةو 
 

 كتعميؽ رٍحمي ماشيان غيرى راكب

 

 كقد نيٍسًمفي الشَّكؿ العجاؼى كنبتغي

 

ٍدبي الغكارب  بيا في المعالي كىي حي

 

كرر الشاعر المعنى، لمفخر بكرمو، فيك يذبح ناقتو ليطعـ ضيكفو، ثـ يكرر المعنى نفسو في 
. البيت الثاني لكف، مبالغة في كرمو، فيك يطعـ النكؽ اليزيمة حتى تصبح سمينة فيكـر ضيكفو بيا

: (3)كقد كرر ىذا المعنى في مكاطف أخرل، يقكؿ
  [الطكيؿ]

 فما ظممٍت أف ال تنكر كخمفيا
 

ٍدبي ألقى رحمىوي سيؼي غالب  إذا الجي
 

: (4)كيقكؿ
  [الطكيؿ]

 إلى ناًر يرٌاًب العراقيًب لـ يزؿ
 

لو مف ذبابٍي سيفًو خيري حالًب 
 

. تكرار المعنى لمتأكيد عمى كـر كالده
: (1) يقكؿالطعف في نسب جرير،كمف المعاني التي تكررت في ديكاف الفرزدؽ، 

 [الكامؿ]
 إفَّ استراقؾ يا جريري قصائدم

 

ؿي  ِى (2)ميؿي اٌدعاء سكل أبيؾ تىنؽَّ
 

 

 كابف المراغة يٌدعي مف داًرـو 

 

ؿي  ِى  كالعبدي غير أبيو قد يتنىحَّ

 

ـي  ـي بناًحميؾ أباىي  كليس الكرا
 

حتى تيرىدُّل إلى عطٌية تيٍعتؿي 
(3) 

 

         كلئف رغبت سكل أبيؾ لترجعف     

 (4)عبدا إليو كأفَّ أنفؾ ديمَّؿي 
 

 أزرل بجريؾ أفَّ أٌمؾ لـ تكف
 

ؿي  ـى مف الفحكلة تىٍفحى  إال اٌلمئي
 

يطعف الفرزدؽ في نسب جرير، فيك ال نسب لو لذا يحاكؿ االنتساب إلى قـك الفرزدؽ، كىذه 
ًن مف قبميـ، كذلؾ لضعة أصمو، كشرؼ قكـ الفرزدؽ،  مف صفات العبيد، لذا فيك مرفكض اجتماعياى
كبذلؾ يؤكد عمى انحطاط نسب جرير، الذم يبدك أنو ارتضى مجد أبيو الذم يرل فيو الشاعر ىكانا، 

                                                 
(2)

.1/40ْ،.اٌفشصدق،َ 
(3)

.1/41ْ،.اٌفشصدق،َ 
(4)

.1/42ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.2/215اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.أوًإٌمًّ،ِٚ٘ٛب٠ئوًػٍٝاٌؾشاةِٓفغزك،ٚرفبػ،ٚٔؾّٛ٘ب:رٕمًُّ 
(3)

.رضعشٚرضعٝسغّبًاػٕه:رُؼزً 
(4)

َِّبً  .اٌزٙبةِؾذٚدفٟاٌغٍذ،ٚإٌغظاٌزٟرؾزِٗقؾٛةثزم١ؼ:ُد
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كضعة، كما يصؿ األمر بالفرزدؽ إلى حد ىجاء كالدة جرير التي ارتضت االقتراف بكالده لضعتيا ىي 
: (5)األخرل، كىذا يكحي بالضعة االجتماعية التامة لخصمو، كفي مكطف آخر يقكؿ

 [الطكيؿ]
 تركنا جريران كىك في السُّلكؽ حابسه 

 

 عطٌيةى ىٍؿ يٍمقى بو مف يبادليوٍ 

 

 ردَّ الحمارى فإنَّو:فقالكا لو 

 

حافميو  أبيكؾ لئيـه رأسيوي كجى

 

 كأنت حريصه أف يككف مجاشعه 
 

 أباؾ كلكفَّ ابنو عنؾ شاغميوٍ 
 

كلمتأكيد عمى أف جريرا، يحاكؿ اإلنتساب لغير أبيو، يدعي الشاعر أف جريرا ذىب بأبيو إلى 
السكؽ ليبيعو، فامتنع الناس عف شرائو لمؤمو، كمما يظير ضآلة شأنو، تمنيو اإلنتساب لمجاشع قـك 

.  الفرزدؽ لعظمتيـ، كلكف كجكد الفرزدؽ، كسبلطة لسانو تحكؿ دكف ذلؾ
: (6)كيقكؿ

 [الطكيؿ]
 تمٌنى جريره دارمان بكيمىيبوً 

 

 كىيياتى مف شمًس النياًر الككاكبي 

 

 كليست كميبه كائنيف كداًرـو 
 

ككٌد جريره لك عطيةي غالب 
 

، إذ يجعؿ التفاكت بينيما، بمقدار (جرير)يؤكد عمى التفاكت بيف قبيمتو، كبيف قبيمة خصمو 
التفاكت ما بيف الشمس التي تطغى بنكرىا، كأثرىا عمى كؿ الككاكب، مما يعني فشؿى جرير في أف 
يرفع مف شأف قكمو، ليضعيـ في مستكل قـك الفرزدؽ، ألف التفاكت جكىرم، كأصيؿ، كما ينفي 

التناسب بيف القبيمتيف مف جية، مٌدعيان تمني جرير، لك كاف مكاف الفرزدؽ في نسبو، مما يؤكد استحالة 
. اف ينيض جرير بقكمو إلى منزلة الشاعر كقكمو، فاألمر لـ يكف أكثر مف أمنية تمناىا

، دكف كمؿو أك ممؿ حتى لنحسب أف الفخر بقبيمتوكمف تكرار المعاني في ديكاف الفرزدؽ، 
: (1)قبيمتو ىي أكؿ الدينا كآخرىا، كليس ىناؾ قبيمة تكاًزنيا فخران كاعتزازا، يقكؿ

 [البسيط]
 أنا ابف يبَّة فرعه غيري ميؤتشب

 

ًد المَّيىبً   يعمك شيابي لدل ميٍستىٍخمى

 

 سىٍعدي ابف يبَّة تنميني لرابيةو 

 

 تعمك الركابي في غزٍّ كفي حىسىب

 

مىٍمتى بأعالىا رأيت بيا  إذا حى

 

 دكني حكامي مف ًعٌريسيا األشبً 

 

إنو يشمخ بأنفو إلى درجات الرفعة كالتفاضؿ، الذم يتصكره لذاتو أكثر مف أٌم ذات عربية، 
كينتقؿ بنا إلى مفاخرة يتسابؽ فييا الشػأف الجامح بقبيمتو ،كبأبيو، كنفسو، إلى أقصى حدكد الفخر، فبل 

: (2)يرل في الككف قبيمة تعادؿ قبيمتو سمٌكان كافتخاران، كفي ذلؾ، يقكؿ
                                                 

(5)
.2/231ط،.اٌفشصدق،َ 

(6)
.1/107ْ،.اٌفشصدق،َ 

(1)
.1/51اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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 [الطكيؿ]
ٌني لفاًخره   إٌني ألستحيي، كا 

 

 عمى طٌينو باألقرعيًف كغالب

 

 إذا رفع الطائي عينيو رٍفعىةن 

 

 رآني عمى الجكزاء فكؽى الككاكب

 

: (3)كيقكؿ
 [الكافر]

ـي عىٌدكا  فما أحده مف األقكا
 

 عيركؽى األكرميفى عمى انتسابً 

 

 كلك رفع اإللوي إليو قكمان 

 

 لىًحٍقنا بالسَّماًء معى السَّحابً 

 

: (4)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 لنا عدده ييٍربي عمى عدىًد الحصى
 

 كييٍيًعؼي أيعافان كييران عىذيريىا

 

ٌممت أيغاننا مف قبيمةو   كما حي

 

 فتحمؿي ما ييمقى عمييا ظيييكريىا

 

ركا ـٌ تفاخى  إذا ما التقى األحياء ي

 

كريىا  رى عند الحنظمٌي فيخي  تقاصى

 

ف عيٌدت األحسابي يكمان كجدتيا  كا 
 

ٌيٍي تميـو نيفيكريىا  يصيري إلى حى
 

ٍمتييا خى  نىمىتني قيركـه مف تميـ كى
 

 إلييا تناىى مجدي أيدٍّ كخيرىا
 

 تميـه ىـي قكمي، فال تىٍعدلنَّيـ
 

 بحٌي إذا اعتزَّ األمكرى كبيريىا
 

ٍعًقؿي العزٍّ الذم ييتَّقى ًبو ـي مى  ىي
 

ٍربي تىٍغمي قيدكريىا  ًيراسي العدل كالحى
 

ككمما حاكؿ الفرزدؽ أف يجدد في فخره، كجد في جرير مرتكزان لفخره، فبل يبدعي في ىذا 
: (1)الغرض إال حيف يتعرض لجرير بالشتـ، فيك يبني مٍجدى قكمو عمى أنقاض جرير، كفي ذلؾ يقكؿ
 [الطكيؿ]

 كجدتى اليرل فينا إذا يبس اليَّرل
 

 كمىٍف ىيكى يرجك فىٍيمىوي الميتىيٌيؼي 
 

ف جنى ، كا   ترل جارنا فينا يجيري

 

 فال ىيكى مما ينطىؼي الجار ينًطؼي 

 

ف كاف نائينا  كيمنعي مكالنا، كا 

 

 بنا جارىه مٌما يخاؼي كيأنؼي 

 

: (2)كيقكؿ
 [الكافر]

 كما أحده ييساميني بفخرو 
 

 إذا زخرت بحكري بني تميـو 

 

                                                                                                                                                    
(2)

.54-1/53ْ،.اٌفشصدق،َ 
(3)

.1/45ْ،.اٌفشصدق،َ 
(4)

.1/247ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.78-2/77اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.2/342ْ،.اٌفشصدق،َ 



 186 

 إلى المتخيَّريف أبان كخاالن 

 

ميـً  ميـ إلى الصَّ  إذا نيًسبى الصَّ

 

 ترل غًمبى الًفحاؿي لنا خيكعان 

 

 إذا نييت لمفتخرو قركمي

 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 أبكنا خميؿ اهلل كابف خميمو
 

 أبكنا أبك المستخمفيف األكاًرـ
 

 كما أحده مف فخرنا بالَّذم لنا

 

 عمى الناس مٌما يعرفكف براغـً 

 

: (4)كبعد ىذا الفخر المبالغ فيو، نجده يخرج عف حدكد المنطؽ كالمعقكؿ في الفخر، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 إذا  ما ىبطنا بمدةن كاف أىميا
 

ًلدكا يٍظعىفي بيا كؿُّل جاًرـ  بيا كي

 

 لنا العزُّل مف نىٍحميٍؿ عميو بيكتنا

 

يىميت غرقان أك يحتمؿ أنؼى راًغـ 
 

 
 
 

: (1)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 يربنا بأكناًؼ الٌسماء بيكتنا
 

ـي   عمى ذىٍركًة أركانييا ال تييىدَّ

 

 حمبنا بأخالًؼ الٌسماء عمييـي 

 

 شآبيبي مكتو ٌتٍستيؿُّل كتيٍرزـي 

 

كما ال يريد أف يعفي قبيمة كميب مف مرذكؿ كبلمو الذم اعتادى قذفيا بو حتى ال ييدأ الناس 
: (2)عف الميج بو، يقكؿ

 [الكافر]
ٍذنا بالٌنجكـً عمى كميبو   أخى

 

ٌمى الغىمىاما ًر الذم جى  كبالقىمى

 

ٍريىـ كاف قكمي  عمى عىٍيد ابف مى

 

ـى كالٌسناما ـي الفىٍرعي المقٌد  ىي

 

 إذا سامىٍت تميـه يكـى ىٍيجا

 

ٍكا ال ألىؼَّ كال كىيىاما  سىمى
 

كالفخر في ديكاف الفرزدؽ جاء مثابة الزمة ال بيدَّ مف تكرارىا في كؿ قصيدة ميما كاف 
 درجة لمتعاظـ إال ارتقاىا، فالفخر يمؤل ديكانو، مكرران لمفخر إال طمبو، كالغرضيا، فيك ال يجد منفذان 

. في كؿ شأف يريد الحديث عنو، فالفخر ىك اليدؼ الرئيس في كامؿ ًشعره

                                                 
(3)

.2/343ْ،.اٌفشصدق،َ 
(4)

.2/343ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.2/345اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.2/347ْ،.اٌفشصدق،َ 
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: (3)، يقكؿالفخر بمباس قكموكمف المعاني التي تكررت في مقاـ الفخر، 
 [الطكيؿ]

فَّ ييابى الممؾ في آًؿ داًرـو   كا 
 

ـي كريكىا، ال كميبي النكاىؽً   ىي

 

 ييابي أبي قابكس أكرييا ابنوي 

 

(4)كأكريناىا عف ممكًؾ المشارؽً 
 

 

ؽو  ٌِ رٍّ فَّ ييابي مف يياب ابف ميحى  كا 

 

كلـ أستعرىا مف ميعاعو كناًعؽً 
(5)

 

 

: (6)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 حمؿ الممكؾ لباسنا في أىمنا
 

(7)كالسابغاتي إلى الكغى نتسربؿ
 

 

مف خبلؿ تكرار كصؼ لباس قكمو، استطاع أف يعبر عف معاني الفخر مؤكدان عمى أكصاؼ 
المجد، كالغنى، كالترؼ، كالشجاعة، التي يتصؼ بيا قكمو، كتفكقيـ في حالتي الحرب كالسمـ، فيـ 

. ممكؾ عمى الناس في السمـ، كأكلك البأس في الحرب
 في مقاـ المدح، مما يدؿ عمى أفَّ مدائح الفرزدؽ لـ التكسؿ، كاإلستغايةكمف تكرار المعاني، 

تكف ألجؿ الثناء عمى ممدكحة، بؿ ىي لكجو الكصكلية الصرفة التي يستبيحيا في جميع مدائحو التي 
: (2)، يقكؿ في مدح الكليد بف عبد الممؾ(1)تبرز غاية أنانية ال تفارؽ ذاتو الشخصيو

 [الطكيؿ]
 دىًعي العىٍطؼى كالشَّككل إليَّ فإٌنيا

 

 جمكعه مف الحاجات ييٍرجى نكالييا

 

 إذا ىي ال قٍت بي الكليدى فأٍشرىقىتٍ 

 

ـو ًمٍنوي يىجيشي سيعالييا  ليا ًبدى

 

يىٍرٍت بي قيٍمتي عالىًؾ، كانتيى  إذا عى

 

 إلى باًب أبياًت الكليًد كىاللييا

 

 إليؾ كليَّ العيد كالعقًد مف أبو 

 

 لو مف مكاليو العرل كحبالييا

 

ـي القريتيف فأصبحتٍ   نماؾ عظي

 

 لؾ العركة الكيقى الشديدي دخالييا

 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ٍيدى في الٌسنًة التي   شىكىكنا إليؾ الجى
 

 أقامت عمى أمكالنا آفىةى المٍحؿً 

 

 فمـ يبؽى مف ماؿو يسـك ألٍىًموً 

 

ٍزًف أرضو كال سىيؿً   كال مىرتعه في حى

 

                                                 
(3)

.107–2/106ْ،.اٌفشصدق،َ 
(4)

(.2/106ْ،.٠ٕظش،اٌفشصدق،َ).أؽذٍِٛنإٌّبرسح:أثٛلبثٛط 
(5)

.اٌشاػٟ:اٌّؼبع 
(6)

.2/211ط،.َ/اٌفشصدق 
(7)

.ٔشرذٞ:ٔزغشثً./اٌذسٚعاٌغبثغخ،أٞاٌط٠ٍٛخاٌٛاعؼخ،:اٌغبثغبد 
(1)

.٠121ٕظش،ػجذاٌّغ١ذاٌؾش،اٌفشصدق،ؿ 
(2)

.2/203اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(3)

.2/178ْ،.اٌفشصدق،َ 
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 ًسكاءؾى أشكي القىٍكـى ما قد أصابىييـ

 

ٍيًد كالبىمكل التي كنت قد تبمى  عمى الجى

 

: (4)كمدح الفرزدؽ لمخمفاء لـ يكف بدافع التقدير كاإلجبلؿ، بؿ برغبة التكسب كالعطاء، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 كقد عممكا ما كاف مركاف ينتيي
 

كَّما ـي حتى تيحى  إذا دأب األقكا

 

 كأمَّ مجيرو بعد مركاف أبتغي

 

 لنفسي أك حبؿو لو حيف أجرما

 

 كلـ ترى حبالن ميؿى حبؿو أخذتيو 

 

 كمركاف أنجى لممنادم كأعصما

 

 كال جارى إال اهلل إذ حاؿ دكنو

 

 كمركاف أكفى لمجكاًر كأكرما

 

 فال تسممكني آؿ مركاف ٌلمتي

 

ا مى ِى  أخاؼي بيا قعرى الرىكٌيًة كالؼى

 

 كال تكردكني آؿى مركاف ىكَّةن 

 

ـٍ أف تييدَّما  أخاؼي بجارم رٍحًمكي

 

كىكذا يتابع الفرزدؽ مديحتو االستغاثية بآؿ مركاف، كىذا دليؿ يظير لنا بكضكح استجداءه، 
كتكسمو في مقاـ المدح، كىي دليؿ كاضح عمى أفَّ مدائحو لـ تكف لمثناء عمى الممدكح، بؿ ىي كسيمة 

، فيذا قكؿ فيو استغاثو  (كلـ تىرى حببلن مثؿى حبؿو أخذتيو كمركاف): لتحقيؽ رغباتو كحاجاتو، فقكلو
كاضحة يسأؿ فييا الخميفة أاٌل يجعؿ الحبؿ يمتؼ حكؿ عنقو لنصرة مف يقصده بسكء، بؿ أف يككف 
حبؿ مكدة آؿ مركاف العظاـ، الذم يشده إلييـ فيقكيو، كيحميو مف شٌر األعداء، ككذلؾ الحاؿ في 

، فالخكؼ يناؿ منو كٌؿ مناؿ فييرع مستغيثا بيذا المديح (فبل تسممكني آؿ مركاف لمتي أخاؼ): قكلو
الكاضح االستجارة، فمدائح الفرزدؽ نسخة كاحدة متعددة الصكر، يقكؿ في مدح ىشاـ بف عبد الممؾ، 

مكرران المعاني التكسمية نفسيا، مف حيث الحبؿ الذم يرجكه أف يشٌده إلى آؿ مركاف، كيحميو مف 
: (1)أعدائو الذيف يريدكف بو شٌران 

 [الكافر]
ؾ مف ينموي  ِي  كحبؿي اهلل حٍبؿي

 

 فما ًلعيرنل إليو مف انفصاـ

 

 فإني حاموؿه رٍحمي، كرىٍحمي

 

 إليؾ عمى الكيىكًف ًمفى العظاـ

 

 فإفَّ الناس لكال أنت كانكا

 

 حىصىى خرزو تساقط مف نظاـ

 

 أميري المؤمنيف بو نيعشنا

 

ذَّ حباؿي آصًار اإلياـً   كجي

 

 رآؾ اهلل أكٍلى الٌناًس طيرٌان 

 

 بأعكاًد الخالفًة كالٌسالـ

 

 رأيتؾ قد ملت األرض عدالن 

 

ٍكءان، كىي ميٍمبىسةي الٌظالـ يى  كى

 

الفرزدؽ يستحث ممدكحو لتمبية أمانيو كأحبلمو، كاصفان إياه بالحبؿ المتيف الذم ال يخيب مف 
اعتصـ بو، كقد أتاه رازحان بأالمة كمعاناتو القاسية، حيث الفقر المدقع، كىك يستحؽ كـر الممدكح إذ ال 

                                                 
(4)

.2/250ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.365–2/364اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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ماؿ لو، كال مصدر رزؽ سكل اقتحاـ أىكاؿ الحركب، ثـ يؤكد استحقاؽ ممدكحو لمخبلفة، كذلؾ 
. لعدالتو التي كانت مصدران لسياستو كحكمو كأساسان ليا

: (2)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 ما باؿي جنبؾ جافينا: تساًئميني
 

ٌـّ جفا  أـ جفف عينؾ أرمدي   أىىى

 

ـي : فقمتي ليا  ال بؿ عياؿه أراىي

 

ِي كما ليـ فيو لمغيًث مقعىد

 

فينا يتخيؿ حكارنا بينو كبيف امرأة مشفقة عمى حالو ، كاشفا بيذا الحكار عف حاجتو الماسة 
لجكد الممدكح، إذ يستثير عكاطفو مف خبلؿ صكرة أبنائو الذيف يعانكف الفقر كالحرماف، كيتخذ مف ىذه 
المرأة كسيمة يعرض عمى لسانيا مقدرة الممدكح عمى قضاء حاجتو، مؤكدا عمى نزعة الكـر األصيمة 

.  في ذات الممدكح
 
 
 

:  (1)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 بعيد نياط الماء يستسمـ القطا
 

دالء الفالًة حياًئريهٍ   بو كا 

 

 فقالكا أغينا إف بمغت بدعكةو 

 

 لنا عند خير الٌناس إنَّؾ زاًئريهٍ 

 

 فقمتي ليـ إف يبمغى اهلل ناقىتي

 

ٌيامى أيٍنبي باٌلذم أنا خاًبريهٍ   كا 

 

 إفَّ السنيفى تتابعتٍ ! أغٍث ميرا 

 

 عمييا بحزٍّ يكسر العظـى جاًزريٍه 

 

 أغيني بكيٍنيي في نزارو كميٍقبىمي
 

ـي المىٍشرقيف كشاًعريهٍ   فإٌني كري
 

 

 بحيث رأيتي الذئبى كٌؿ عشيةو 
 

 يركحي عمى ميزكلكـ كيباًكريهٍ 
 
 

يظير لمممدكح ما ألـ بو، كبقكمو مف األلـ بسبب الفقر، كالقحط، الذم يكاد يقضي عمى كؿ 
شيء، شاحنا ىذه األبيات بطاقة عاطفية، حيث يصكر بعد قكمو عف مكاطف الخير، كالنماء، 

كالجفاؼ، كالقحط الذم ألـ بيـ، كما يعكس صكرة الرعب مف خبلؿ الذئب الذم يحاكؿ أف ينقض عمى 
عيالو الجائعيف، كبعد عرض ىذه الصكرة يتكجو إلى الخميفة باإلستغاثة محركنا فيو الضمير القكمي، 

:  (2)، الذيف تفردكا بيذا الببلء، كيقكؿ(أغث مضرا)فيك يستغيث لمجماعة ال لمفرد 
 [الكامؿ]

                                                 
(2)

.1/166ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.279-278-1/277اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.2/177ْ،.اٌفشصدق،َ 
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 يا خيرى مف خبطت إليو مطٌيةه 
 

ؿً   ما عىٍنؾ لي كلصاحبي مف مىٍزحى

 

 أىكىؿى الٌسنيكفي بالدىنا فترٍكنيا

 

ؿً  ٌِ ٍردان، ككؿَّ بييمةو في الييزَّ  جي

 

 كلقد تركت بكاًجفيًف بقٌيةن 

 

 يرجكفى سيبى نداؾى غيرى الميٍمًحؿً 

 

فيك يكرر الحديث عف حالو، كحاؿ قكمو الذيف عميـ القحط كالفقر راجيان مف الممدكح إنقاذىـ 
مما ىـ فيو مف عظيـ الفقر كالحاجة، كقد تكررت معاني االستغاثة كالشككل في مكاطف أخرل مف 

.  (3)الديكاف
: (4)، يقكؿكصؼ خصكمو بالمـؤكمف تكرار المعاني في مقاـ اليجاء، 

 [الطكيؿ]
 كلىٍك تيٍرمى بمـؤ بني كميبو 

 

 نجكـي الَّميؿ ما كيحٍت لسارم

 

 كلىٍك لبسى الٌنياري بني كميبو 

 

 لىدىنَّسى ليٍؤمييـ كيحى النيارً 

 

 كما يغدك عزيز بني كميبو 

 

ارً   ليىٍطمبى حاجةن إال ًبجى

 

ىكذا مع ىذا اإلتساؽ كالتكازف، أخفى الفرزدؽ بمـؤ بني كميب نجـك الميؿ ككضح النيار، 
. كجعؿ عزيزىـ غير قادر عمى أف يقضي حاجتو إال باالستعانة بجاره

: (1)كيقكؿ
 [الكافر]

 كتًحب مف مالئميا كميبو 
 

 عمييا الناس كميـ ًغيابا

 

 فأغمؽ مف كراء بني كميبو 

 

 عطٌية مف مخازم اٌلمـؤ بابا

 

 بيدم المـؤ أريعى لممخازم

 

 كأكريؾ المالئـ حيف شابا

 

فيك يعرض لحالة الشعكر بالنقص عند قـك الميجك، إذ يحسبكف جميع الناس كارىيف ليـ 
. أبيو، الذم كرث عنو الخزم كالمؤـ (عطية)كغاضبيف عمييـ، كجرير أشٌر قكمو، لنسبو بأألميـ، 

: (2)كفي مكطف آخر يقكؿ
 [الكافر]

 أال إفَّ المئاـ بني كميب
 

 شراري الٌناس مف حيرو كبادً 

 

 قبيمة تقاعسي في المخازم

 

بىًة العمادً   عمى أطناب ميٍكرى

 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

                                                 
(3)

.1/4،1/296،2/75ْ،.٠ٕظش،اٌفشصدق،َ 
(4)

.1/386ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.1/119اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.1/159ْ،.اٌفشصدق،َ 
(3)

.1/183ْ،.اٌفشصدق،َ 
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 كميب لئاـ الناس ال ينكركنو
 

ٍقعىدً   عمييـ يياب الذؿ مف كؿٍّ مى

 

: (4)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 يا حؽَّ كيؿُّل بني كميبو فكقوي 
 

 لؤـه نسربمىوي إلى األٍظفارً 

 

 ٍِ متبرقعي لؤـو كأفَّ كجكىييـ

 

 طميت حكاجبيا عنٌية قارً 

 

: (5)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 أزرل بجريؾ أفَّ أٌمؾ لـ تكف
 

ؿي   إال المئيـ مف الفيحكلة تفحى

 

 فالمـؤ يمنع منكـ أف تحتبكا

 

تي ال تيٍحمىؿي  ٍبكى  كالًعزُّل يمنع حى

 

 
 

: (1)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 تسربؿ يكب المـؤ في بطف أٌموً 
 

 ذراعاهي مف أشياًدًه كأناًمميوٍ 

 

: (2)كقد كرر ىذه الفكرة في ىجاء الميمب بف أبي صفرة، يقكؿ
 [الكافر]

ـٌ الميٌمًب حيث أعطتٍ   إلى أ
 

غارً   بيدًم المـؤ فاه مع الصَّ

 

 تىبٌيفى أٌنوي نىبىًطيُّل بٍحرو 

 

ـى مف الٌديارً   كأٌف لو المئي

 

: (3)كيقكؿ في ىجاء بني فقيـ
 [الكافر]

 إذا دىخمكا النٌباج بىنكا عمييا
 

 بيكتى المؤـً كالعمًد الًقصارا

 

 يحؿُّل المـؤ ما حٌمت فقيـه 

 

ف ساركا بأقصى األرض سارا  كا 

 

: (4)كيقكؿ في ىجاء قبيمة طيء
 [الطكيؿ]

 بنى المؤـي بيتان فاستقرَّت ًعماديهي 
 

 عمى طٌيءو األنباًط يربةى الًزـ

 

                                                 
(4)

.1/394ْ،.اٌفشصدق،َ 
(5)

.216-2/215ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.2/227اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.1/229ْ،.اٌفشصدق،َ 
(3)

.1/341ْ،.اٌفشصدق،َ 
(4)

.2/344ْ،.اٌفشصدق،َ 
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ٍدتوي  ـي كجى  إذا اقتسـ الٌمؤـى المٍّئا

 

 يككفي أبا الطاًئٌي دكفى العماًعـً 

 

 كما طييءه كالمؤـي فكؽى رقابيـ

 

ـٍ تىًرـً األحباؿي عنيا براًئـ لى  كى

 

: (5)كيقكؿ في ىجاء باىمةى 
 [الطكيؿ]

ـي   ألستيـٍ لئامان إذ أغبتي إليكي
 

إذا اقتبسى الناسي المعاًليى مف ًبٍشًر 
 

: (6)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 فأيُّلٌكما يا ابني ديخاف إذا دعا
 

ـي   إلى المؤـً داعو عنكيما يتقدَّ

 

 فما منكـ إال كًفيٌّ رىانىوي 

 

ـي   بأألـ مىٍف يمشي كمف يىتىكمَّ

 

 
 

: (1)كيقكؿ
 [الكافر]

 ألست أصَـّ أبكـ باىمٌيان 
 

 مسيؿ فرارًة الحسب الَّمئيـً 

 

 ألست إذا نسٍبتى لباًىميٍّ 

 

ألألـ مف تركَّضى في المشيـً 
 

: (2)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 إذا باىميٌّ تحتو حنظمٌيةه 
 

لده منيا فذاؾ الميذىٌرع  لو كى

 

 ذراعه بيا لؤـه كأخرل كريمةه 

 

ـي فاهلل أٍصنعي   كما يصنعي األقكا

 

 غالـ أتاه المؤـي مف شطر عٌمو

 

 لو مسمعه كاؼو كآخري أجدعي 

 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 ألـ تىرى أفَّ اٌلمؤـى حمت ركابو
 

طىفى جاءت بذاؾ حكاًمميوٍ   إلى الخى

 

 أناخ إلى بيت عىطٌيةي تحتوي 

 

 إليو ذيرل اٌلمـؤ استقرت مسايميوٍ 

 

ؿ رٍحمىوي  كَّ  فأصبح في العىٍجالًف حى

 

 إلى اٌلمـؤ مف قيس بف عيالف قاًبميوٍ 

 

. في مكاطف كثيرة مف الديكاف (كصؼ خصكمو بالمؤـ)كقد كرر ىذه الفكرة، 
                                                 

(5)
.1/362ْ،.اٌفشصدق،َ 

(6)
.2/284ْ،.اٌفشصدق،َ 

(1)
.284-2/285اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 

(2)
2/40ْ،.اٌفشصدق،َ 

(3)
.2/162ْ،.اٌفشصدق،َ 
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كما كرر كثير مف المعاني كاألفكار في ىجاء جرير، كقكمو، كمف ىذه المعاني، أنيـ سكد 
كالجعبلف، كأنيـ تنابؿ قصار، كأفَّ أعينيـ تناـ عف األكتار، كأنيـ رعاة حمير كغنـ، كأنيـ أذلة ينزلكف 

. في شٌر مكاف
 

: التناص
 

: التناص الديني
 

اعتمد الفرزدؽ في ديكانو عمى التناص الديني، مما أخرج أسمكبو مف الخصكصية إلى 
العمكمية،مف خصكصية فكرة الشاعر إلى عمكمية معالجة القرآف الكريـ، كقد جاء تكظيؼ الفرزدؽ 
لمقرآف الكريـ مكمبلن لمعبارة، كاصفان لممشاىد التي يريدىا، فأبياتو تتنفس القرآف، كتتغمغؿ في معانيو، 

قصة أدـ كخركجو مف الجنة، : كتتزيف بآياتو، كمما تميز بو الفرزدؽ، تكظيؼ القصص الديني،ك منيا
. كقصة يكنس، كبقرة بني اسرائيؿ، كناقة صالح، كغرؽ فرعكف، كغيرىا مف القصص

:  (1)يقكؿ في ىجاء إبميس
 [الطكيؿ]

 أطعتؾى يا إبميسي سبعيف حٌجةن 
 

َـّ تمامي  فمما انتيى ًشيبي، كت
 

رتي إلى ربي، كأيقنت أنٌني  فىرى
 

 ميالؽو ألياـ المنكف ًحمامي
 

 أال طاؿى ما قد بتُّل يكًيعي ناقتي 
 

فٍّ إبميس بغير ًخطاـً   أبك الجٍّ
 

 يظؿُّل يمنيني عمى الرٍَّحؿ كاًركان 
 

  يككف كرائي مٌرةن كأمىامي
 

  يشير الفرزدؽ إلى أف ىجاءه لمناس كاف خطيئة عظيمة، إذ ىي اتباع إلبميس، كيعرض 
لى الحؽ، بتكبتو عٌما بىدىرى منو، ألنو أصبح عمى كعي تاـ بمزكـ التكفير عف ذلؾ،  لعكدتو إلى رشده، كا 

األساطير : لمخبلص مف عذاب اهلل بعد المكت، كصكرة إبميس استكحاىا الفرزدؽ مف مصدريف ىما
العربية السائدة حكؿ استمداد الشعراء الكحي مف شياطيف الشعر، أك الجف، كحديث القرآف الكريـ عف 

: (3)، كيقكؿ(2)الحركة المجسدة لمشيطاف، كىك يكسكس لمناس
 [الطكيؿ]

 يبٌشريني أف لىٍف أمكت، كأٌنوي 
 

 سىييخمدني في جٌنةو كسالـ
 

تٍ : فقمتي لوي  ٌيؾ أخرجى  ىاٌل أيخى
 

ٍيًر البحكر طكاـ  يمينؾ مف خي
 

                                                 
(1)

 .2/279اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(2)

 .٠1،1995َٕظش،عؼبداٌّبٔغ،اٌفشصدقٚاث١ٍظ،ِغٍخفقٛي،اٌؼذد
(3)

 .2/279ط،.اٌفشصدق،َ
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ـٌ لما رأيتىوي   رميت بو في الي
 

شىماـً   كىًفرقىًة طىٍكدم يىٍذبيؿى كى
 

 فمٌما تالقى فىٍكقىوي المكيجي طاميان 
 

 نكصت، كلـ تىٍحتٍؿ لىوي بمراـً 
 

، كبيف ذات الشاًعر التي بدأت تعي (حياة الشاعر السابقة)مف خبلؿ ىذا الحكار بيف إبميس، 
الحؽ، يحاكؿ الشاًعر أف يىٍزىىد في اإلقباؿ عمى الدنيا كشركرىا كأف ما يبدك مف زينتيا المحرمة 

 لمشر، ىنا رمز (فرعكف) كالتكبر كأغرم بالتجبر الذم، ما ىك إال خداع، كما حدث لفرعكف (إبميس)
 إذ أنو بعد إتباع خطكات الشيطاف كجد نفسو بيف أمكاج البحكر المتبلطمة التي أتت كالعظمة الدنيكية،

: عميو، فمـ يستطع إبميس أف ينقذه مما صار إليو، كالشاًعر يردُّ ردان ساخران عمى إغراء إبميس ىذا بقكلو
 [الطكيؿ]

ٌيؾ أخرجت  ىال أيخى
 

 يمينؾ مف خير البحكر طكاـ
 

التي تحمؿ  (أخٌيؾ)كىك يقيـ عبلقة كٌد، كمحبة بيف إبميس كفرعكف عبر صيغة التصغير، 
كقد كردت قصة غرؽ . معنى السخرية، إذ يبدك إبميس في الكقت ذاتو ىك مف رىمى بفرعكف إلى اليـ

فرعكف في سكرة القصص، كسكرة الشعراء، كسكرة العنكبكت، كسكرة النمؿ، كسكرة غافر، كسكرة 
. المزمؿ، كما كرد إشارات إلى ىذه القصة في سكر أخرل

: (1)كما ذكر قصة إغراء الشيطاف ألىؿ الحجر بعقر الناقة، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 ألـ تأت أىؿ الحجًر، كالحجري أىميو
 

 بأنعـ عيش في بيكًت ريخاـً 
 

 فقمت اعقركا ىذم الٌمقكحى فإنَّيا 
 

  (2)لكـ، أك تنيخكىا، لقكحي غىراـً 
 

ـي   فمما أناخكىا تبرىأتى مٍنيي
 

 (3)ككنت نىكيكصان عند كٌؿ ًذماـً 
 

الفرزدؽ يركز عمى لزـك التخمي عف شركر النفس، مف خبلؿ الرجكع إلى اهلل، كاالبتعاد عف 
 ذكرىا القرآف الكريـ، الذيف اتبعكا الشر التي، مف خبلؿ عرضو لصكرة قـك ثمكد (رمز الشر)إبميس، 

فعقركا الناقة المنيي عنيا ظممان، كتجبران، فزالت نعميـ، كحٌؿ بيـ العذاب األليـ، كتنصؿ إبميس منيـ، 
َقبَه ََِٰٕرِٓ َّبَقٌخ َىَٖب ): إذ ال يريد، بؿ ال يستطيع أصبلن دفع أمر اهلل عنيـ، قاؿ تعالى

َٕب ِثعٍُ٘ء ِشْسٌة ََٗىنٌُْ ِشْسُة ًٍَْٝ٘ ٍَْؼُيًٍ٘   ََّٗل َرََعُّ٘

 َفَؼَقُسَٕٗب َفَؤْصجَذُ٘ا َفَْٞؤخَُرُمٌْ َػَراُة ًٍَْٝ٘ َػِظٌٍٞ 

(. 157 - 155: الشعراء)، (َّبِاٍَِِٞ 
كما كردت ىذه القصة في سكرة الشمس، كسكرة القمر، كاألعراؼ، كالنمؿ، كىكد، كالحجر، 

. كالعنكبكت

                                                 
(1)
 .280–2/279اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(2)
 (ٌمؼ،غشَ:٠ٕظش،اٌٍغبْ،ِبدرٟ).٘الن:غشاَ./إٌبلخاٌؾبًِ:اٌٍمٛػ
(3)
 (ٔىـٚرُِ:٠ٕظش،َْ،ِبدرٟ).اٌؼٙذاٌز٠َُٞزَٔبلنٗ:اٌزِبَ./اٌز٠ٞزشاعغ٠ٚزخبري:إٌىٛؿ
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كقد أكد الفرزدؽ عمى خطكرة اتباع إبميس في زكاؿ النعمة عف أتباعو، كما حدث لكثير مف 
فحصؿ ليما ما حصؿ - عمييما السبلـ-األمـ التي زالت عنيـ النعمة، فقد عرض لما حؿَّ آلدـ كحكاء 
.  مف ظيكر عكرتييما، إلى غير ذلؾ مما يعرضو القرآف الكريـ

:  (4)يقكؿ
 [الطكيؿ]

 كآدىـ قد أخرجتىوي كىك ساكفه 
 

 كزكجتو، مف خيًر داًر ميقاـو 
 

 كأٍقسىٍمتى يا إبميسي أٌنؾ ناًصحه 
 

ـى غير ًإياـً   لىوي كليا، إقسا
 

 فظال يخيطاف الًكرىاؽ عمييما
 

 بأيدييما مف أكًؿ شٌر طعاـً 
 

ـٍ مف قركفو قد أطاعكؾ أصبحكا  فك
 

اـً   أحاديثى كانكا في ًظالًؿ غىمى
 

َُٗقْيَْب َٝب آَاًُ اظُْنِْ َأَّْذ ََٗشْٗجُلَ اْىَجََّخ َُٗمَل ٍَِْْٖب ): قاؿ تعالى
َزَغًدا دَُْٞث ِشْئزََُب ََّٗل َرْقَسَثب ََِٰٕرِٓ اىشَّجََسَح َفَزنَُّ٘ب ٍَِِ 

ْطَبُُ َػَْْٖب َفَؤخَْسجَََُٖب ٍََِّب َمبَّب اىظَّبِىََِِٞ    َفَؤَشىَََُّٖب اىشَّٞ

 ََٗىنٌُْ ِفٜ اْلَْزِض ۖ   َُٗقْيَْب إْجِطُ٘ا َثْؼُعنٌُْ ِىجَْؼٍط َػُدٌّ ۖ  ِفِٞٔ 

 دٍِِٞ 
َٰ
[. 36 – 35: البقرة]، (ٍُعَْزَقسٌّ ٍَََٗزبٌع ِإَىٚ

ََٗٝب آَاًُ اظُْنِْ َأَّْذ ََٗشْٗجُلَ اْىَجََّخ َفنَل ٍِِْ ): كقكلو تعالى
دَُْٞث ِشْئزََُب ََّٗل َرْقَسَثب ََِٰٕرِٓ اىشَّجََسَح َفَزنَُّ٘ب ٍَِِ 

ْطَبُُ ِىُٞجِْدَٛ َىََُٖب ٍَب اىظَّبِىََِِٞ    َفَْ٘ظَ٘ضَ َىََُٖب اىشَّٞ

ُِٗٗزَٛ َػََُْْٖب ٍِِْ ظَْ٘آِرََِٖب ََٗقبَه ٍَب ََّٖبمََُب َزثُّنََُب َػِْ 
ََِٰٕرِٓ اىشَّجََسِح ِإَّلَّ َأُْ َرنَُّ٘ب ٍََينَِِْٞ َأْٗ َرنَُّ٘ب ٍَِِ 

َفَيََّب َذاَقب  ۚ   َفَدَّلَََُّٕب ِثُ ُسٗزٍ )، [20 – 19: األعراؼ]، (اْىخَبِىِدَِٝ 

ََِْٖٞب ٍِِْ  اىشَّجََسَح َثَددْ  َىََُٖب ظَْ٘آُرََُٖب َٗطَِفَقب َٝخِْصَفبُِ َػَي

 ََّٗبَاإََُب َزثََُُّٖب َأَىٌْ َأَّْٖنََُب َػِْ ِرْينََُب ۖ   ََٗزِ  اْىَجَّخِ 

ْطَبَُ َىنََُب َػُدٌّ ٍُجٌِِٞ  ، (اىشَّجََسِح ََٗأُقْو َىنََُب ِإَّ اىشَّٞ
[. 22: األعراؼ]

. كقد كردت ىذه القصة في سكرة طو، كسكرة اإلسراء، كسكرة الحجر، كسكرة الكيؼ
مما سبؽ نبلحظ أف الفرزدؽ كظؼ القصص الثبلث لمرد عمى إغراء إبميس لمشاعر بمنحو 

. الخمكد
:  (1)كمف القصص التي كظفيا الفرزدؽ في ديكانو، قصة يكنس عميو السبلـ، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 دعكت الذم ناداه يكنس بعدما

 

 يكل في يالثو مظمماتو ففرَّجا
 

                                                 
(4)

.2/280ط،.اٌفشصدق،َ
(1)

.1/134اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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: (2)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 ما باحتياؿو كال يدو : فقمت ليا
 

عاًئؿً   خرٍجتي مف الغيمى، كال بالجى
 

كلكفَّ ربٌي ربُّل ييكنيسي إذ دعا 
 

 مف الحكت في مكجو مف البحًر ساًئؿً 
 

 دعا رٌبوي كاهلل أرحـي مىٍف دعا
 

 كأٍدناهي مف داعو دعا متياًئؿً 
 

المتعمقيف كقد استكحى األبيات السابقة  فاهلل سبحانو كتعالى فرج عنو، كما فٌرج عف يكنس غٌمو
َفبْصجِْس ِىذُْنٌِ َزثِّلَ ََّٗل َرُنِْ َمَصبدِتِ اْىذُ٘دِ ِإْذ ): مف قكلو تعالى

َىَّْ٘ل َأُْ َرَداَزَمُٔ ِّْؼٌََخ ٍِِْ َزثِِّٔ  َّبَاَٰ ََُٕٗ٘ ٍَنْظًٌُ٘ 

ََٗذا ): ، كقكلو تعالى[49 – 48: القمـ]، (َىُْجَِر ِثبْىَؼَساِء ََُٕٗ٘ ٍَْرًٌٍُ٘ 
ِْٞٔ َفَْبَاَٰ  اىُُِّ٘ ِإْذ َذََٕت ٍَُ بِظجًب َفَظَّ َأُْ َىِْ َّْقِدَز َػَي

ِفٜ اىظُُّيََبدِ َأُْ َّل ِإىَََٰٔ ِإَّلَّ َأَّْذ ظُجْذَبَّلَ ِإِّّٜ ُمُْْذ ٍَِِ 

[. 87: األنبياء]، (اىظَّبِىََِِٞ 
َفَيَّْ٘ل َأَُّّٔ َمبَُ  َفبْىَزَقََُٔ اْىذُُ٘د ََُٕٗ٘ ٍُِيٌٌٞ ): كقكلو تعالى

َٰ ًَِْٝ٘ ُٝجَْؼ َُُ٘ ٍَِِ اْىَُعَجِّذَِِٞ 
، ( َىَيجَِث ِفٜ َثْطِِْٔ ِإَىٚ

[. 144 ػ 142: الصافات]
: (1)كما استحضر قصة يكسؼ عميو السبلـ مع إخكتو، يقكؿ يزيد بف عبد اهلل

 [البسيط]
 كيٍف ميؿ يكسيؼى لٌما كاد إخكتو

 

 سؿَّ اليغاًئف حتى ماتت الًحقىدي 
 

  َىَقْد َمبَُ ِفٜ ُٝ٘ظَُ  َِٗإْخَِ٘رِٔ آَٝبٌد ِىيعَّبِاِيَِٞ ): قاؿ تعالى

َٰ َأِثَْٞب ٍَِّب ََّْٗذُِ 
ِإْذ َقبُى٘ا َىُٞ٘ظُُ  ََٗأخُُ٘ٓ َأدَتُّ ِإَىٚ

 اْقُزُي٘ا ُٝ٘ظَُ  َأِٗ ُػْصجٌَخ ِإَّ َأَثبَّب َىِفٜ َظَلٍه ٍُجٍِِٞ 

اطَْسدُُ٘ٓ َأْزًظب َٝخُْو َىنٌُْ َٗجُْٔ َأِثٞنٌُْ ََٗرنُُّ٘٘ا ٍِِْ َثْؼِدِٓ 

[. 9-7: يكسؼ]، (َقًٍْ٘ب َصبِىذَِِٞ 
: (2)كما استحضر قصة نكح عميو السبلـ، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 فمٌما عتا الجٌحادي حيف طغى بو

 

 إني ميٍرتىؽو في الساللـ: غننى قاؿ

 

 فكاف كما قاؿ ابفي نكحو سأرتقي

 

 إلى جبؿو مف خشيًة الماًء عاصـ

 

 رمى اهلل في جيمانو ميؿى ما رمى

 

 عف القبمًة البيياًء ذاًت المحاـر

 

                                                 
(2)

.2/191ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

 .1/156اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(2)

 .2/380ْ،.اٌفشصدق،َ
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 جنكدان تسكؽ الفيؿى حتى أعادىا
 

 ىباءن ككانكا ميٍطرىًخٌمي الٌطراًخـً 
 

 نيًصٍرتى كنصًر البيًت إذ ساؽى فيمو
 

ـي المشركيف األعاجـ  إليو عظي
 

في ىذه األبيات يستحضر الفرزدؽ صكرتيف أك رمزيف تاريخييف يكحياف بشرعية حكـ سميماف 
يَّدان مف قبؿ اهلل تعالى: أكالن . بف عبد الممؾ . ككنو مؤى

بخيبة الجاحديف ىؤالء الذيف مع تكحدىـ بالرمز التاريخي يصيراف ال مجرد جاحديف بؿ كافريف : ثانيان 
ابف نكح الذم ظمـ نفسو بكفره باهلل، فمـ ينفعو االعتصاـ بالجبؿ بؿ ىكل : ظالميف، كىذاف الرمزاف ىما

َ َرجِْسٛ ِثٌِْٖ ِفٜ ٍَْ٘جٍ ): كغرؽ في الماء، كقد كردت ىذه القصة في قكلو تعالى
َِٜٕٗ

 
َّ
َمبْىجِجَبِه ََّٗبَاَٰ ُّ٘حٌ اْثَُْٔ ََٗمبَُ ِفٜ ٍَْؼِصٍه َٝب ُثَْٜ

  اْزَمْت ٍََؼَْب ََّٗل َرُنِْ ٍََغ اْىنَبِفِسَِٝ 
َٰ
 َقبَه ظَآِٗٛ ِإَىٚ

ًََْٞ٘ ٍِِْ َأٍِْس ۚ  جَجٍَو َْٝؼصَُِِْٜ ٍَِِ اْىََبِء   َقبَه َّل َػبِصٌَ اْى

 َٗدَبَه َثَََُْْٖٞب اْىََْ٘جُ َفنَبَُ ٍَِِ ۚ  َّللاَِّ ِإَّلَّ ٍَِْ َزدٌَِ 

، أما (3)كردت ىذه القصة في مكاطف أخرل مف القرآف الكريـ. [43 – 42: ىكد]، (اْىَُْ َسِقَِٞ 
: أبرىة األشـر الحبشي الذم غزا بجيكشو الكعبة فأىمكيـ اهلل تعالى، قاؿ تعالى: الرمز الثاني فيك

ٌِْْٖٞ طًَْٞسا َأَثبِثٞوَ )  َرْسٌٍِِْٖٞ ِثذِجَبَزٍح ٍِِْ   ََٗأْزظََو َػَي

ٍو  [.  5 – 3: الفيؿ]، (  َفجََؼَيٌُْٖ َمَؼْص ٍ ٍَْؤُم٘هٍ ِظجِّٞ
باب بف خالد : (2)، يقكؿ(1)كما استحضرى قصة ذا القرنيف في ىجاء زى

 [الطكيؿ]
 أتيتى بني الٌشرقٌي تٍحًسبي عٌزىـ

 

 عمى عيد ذم القرنيف كاف تيعيعان 

 

ـي تسعى لتسقي دماءىىـ  أتيتيي

 

 كعمرك بشاج قبريهي كاف أييعا
 

ما أراد بو ذم القرنيف اليمني المذككر في القرآف : ذك القرنيف إما أنو أرادى بو اإلسكندر المقدكني، كا 
 ُقْو ظََؤْرُي٘ ۖ  ََٗٝعَْؤُىَّ٘لَ َػِْ ِذٛ اْىَقْسَِِّْٞ ): الكريـ في قكلو تعالى

َْْٞبُٓ َػَيْٞنٌُْ ٍُِْْٔ ِذْمًسا   ِإَّّب ٍَنََّّب َىُٔ ِفٜ اْلَْزِض َٗآَر

ٍء ظَجَجًب
ْ
 ِإَذا َثَيَغ  َفَؤْرجََغ ظَجَجًب   ٍِِْ ُموِّ شَٜ

َٰ
 دَزَّٚ

ٍَْ ِسَة اىشََّْطِ َٗجََدَٕب َرْ ُسُة ِفٜ َػٍِْٞ َدََِئٍخ ََٗٗجََد ِػَْْدَٕب 
 ُقْيَْب َٝب َذا اْىَقْسَِِّْٞ ِإٍَّب َأُْ ُرَؼرَِّة َِٗإٍَّب َأُْ ۗ  َقًٍْ٘ب 

كالمقصكد بذكره في الحالتيف اإلشارة إلى . [86 – 83: الكيؼ]، (َرزَّخَِر ِفٌِْٖٞ دُْعًْب
. الزمف البعيد

: (3)كما كظؼ التناص الديني في مكاطف أخرل، يقكؿ
                                                 

(3)
.4–1:ٔٛػ./82–75:اٌقبفبد./73–٠:71ٛٔظ./122–106:اٌؾؼشاء./64–59:األػشاف./17–٠10ٕظش،عٛسحاٌمّش،

.15–14:اٌؼٕىجٛد./30–23:اٌّئِْٕٛ/
(1)

.صثبةثٓخبٌذ،ٌُأػضشػٍٝرشعّزٗ 
(2)

.2/23اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(3)

.2/209ْ،.اٌفشصدق،َ 
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 [الكامؿ]
 يربت عميؾ العنكبكت بنسجيا

 

ؿي  كقيى عميؾ بو الكتاب الميٍنزى
 

ٍَ َُو اىَِّرَِٝ ارَّخَُرٗا ٍِِْ ُاُِٗ َّللاَِّ َأِْٗىَٞبَء ): تناص ديني مف قكلو تعالى

 َِٗإَّ َإََِْٔٗ اْىجُُٞ٘دِ َىجَُْٞذ ۖ  مَََ َِو اْىَؼْْنَجُ٘دِ ارَّخََرْد َثًْٞزب 

[. 41: العنكبكت]، ( َىْ٘ َمبُّ٘ا َْٝؼَيََُُ٘ ۖ  اْىَؼْْنَجُ٘دِ 
: (4)كيقكؿ

 [الطكيؿ]
 كلست بمأخكذو بمغك تقكلو

 

إذا لـ تىعىٌمٍد عاقداًت العزائـً 
 

: البقرة]، (َّل َُٝ اخُِرُمٌُ َّللاَُّ ِثبىيَّْ ِ٘ ِفٜ َأََْٝبِّنٌُْ ): تناص مف قكلو تعالى
225 .]
: (5)كيقكؿ

 [الطكيؿ]
 لقد خاب مف أكالد دارـى مىٍف مشى

 

 إلى الٌنار مشدكدى الخناقًة أزرقا

 

 إذ جاءني يـك القيامًة قائده 
 

عنيؼه كسٌكاؽه يسكؽي الفرزدقا 
 

َٰ جٌََََّٖ ُشًٍَسا ): تناص مف قكلو تعالى
 ۖ  َِٗظَٞق اىَِّرَِٝ َمَفُسٗا ِإَىٚ

َٰ
 دَزَّٚ

ِإَذا جَبُءَٕٗب ُفِزذَْذ َأْثَ٘اُثَٖب ََٗقبَه َىٌُْٖ خََصَُّزَٖب َأَىٌْ َْٝؤِرنٌُْ 

ِْْرُزَّٗنٌُْ ِىَقبَء ٍَِْٝ٘نٌُْ  ُزظٌُو ٍِْْنٌُْ َْٝزُيَُ٘ َػَيْٞنٌُْ آَٝبدِ َزثِّنٌُْ َُٗٝ

َٰ َٗىََِٰنِْ دَقَّْذ َمِيََُخ اْىَؼَراةِ َػَيٚ اْىنَبِفِسَِٝ ۚ  َََٰٕرا 
، ( َقبُى٘ا َثَيٚ

َٰ جٌََََّٖ ِْٗزًاا): ، كقكلو تعالى[71: الزمر]
[. 86: مريـ]، (ََّٗعُُ٘  اْىَُجِْسٍَِِٞ ِإَىٚ

: (1)كيقكؿ
 [الكافر]

 فإٌنؾ مف ىجاء بني نمير
 

 كأىؿ الٌنار إذ كجدكا العىذابا

 

كا مف حٌرىا أف يٍستىريحكا  رىجى

 

ديد ليـ شرابا  كقد كاف الصَّ
 

َٰ ٍِِْ ٍَبٍء ): تناص مف قكلو تعالى
ٍِِْ ََٗزاِأِ جٌَََُّٖ َُٗٝعَْقٚ

 ََٝزجَسَُّػُٔ ََّٗل َٝنَبُا ُِٝعُٞ ُٔ ََْٗٝؤِرِٞٔ اْىََُْ٘د ٍِِْ ُموِّ ٍَنَبٍُ َصِدٍٝد 

ِّذٍ  [. 17 – 16: إبراىيـ]، ( ٍَِِْٗ ََٗزاِأِ َػَراٌة َغِيٞيٌ ۖ  ٍََٗب َُٕ٘ ثََِ
: (2)كيقكؿ

 [الطكيؿ]
                                                 

(4)
.2/377ْ،.اٌفشصدق،َ 

(5)
2/90ْ،.اٌفشصدق،َ 

(1)
.1/118اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 

(2)
.1/26ْ،.اٌفشصدق،َ 
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 كلكفَّ أىؿى القريتيف عشيرتي
 

ٌكب  كليسكا بكادو مف عيماف ميصى
 

ََٗقبُى٘ا َىَّْ٘ل ُّصَِّه ): استحضر التناص الديني لئلشارة إلى سمك قكمو كعزتو، قاؿ تعالى

َٰ َزجٍُو ٍَِِ اْىَقْسََٝزِِْٞ َػِظٌٍٞ 
[. 31: الزخرؼ]، (َََٰٕرا اْىُقْسآُُ َػَيٚ

: (3)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 رفقاءى متكئيف في غيرىؼو 
 

ٍيرً   فرحيف فكؽى أسٌرةو خي

 

نىٍت الكجكه لو  في ظٌؿ مف عى

 

كيـك كمالًؾ القيًر  كىـ الحي حى
 

يذكر الفرزدؽ العاقبة الحسنة لمخميفة سميماف بف عبد الممؾ، معتمدان كصؼ القرآف ألىؿ 
َٰ َزْفَسفٍ خُْعٍس ََٗػجَْقِسٍّي دِعَبٍُ ): الجنة، قاؿ تعالى

، (ٍُزَِّنِئَِٞ َػَيٚ
[. 76: الرحمف]

: (4)كيقكؿ
 [الكامؿ] 

 فغدت عمينا في منازلنا
 

 ريسيؿي العذاًب برغكة البىٍكرً 

 

 أشقى يمكدى حيف كليو

 

 عف أٌمة المشؤـك بالعىٍقرً 

 

 لٌما رىغا ىىمىدكا كأنيـ
 

ىابي رىماًد ميؤيًَّؼ الًقٍدر 
 

يشير إلى أف الخركج عمى الخميفة ضرب مف الكفر كالعصياف الذم يستحقكف معو أف ينزؿ ما 
َفَؤٍَّب َثَُُ٘ا َفُؤِْٕينُ٘ا ): نزؿ بأىؿ ثمكد الكافريف مف العذاب كالخراب، قاؿ تعالى

[. 5:الحاقة]، (ِثبىطَّبِغَٞخِ 
: (1)كيقكؿ

 [البسيط]
 ككـ عصى اهلل مف قكـو فأىمكيـ

 

 بالٌريح أك غىرىقان بالماًء طيكفانا

 

ـٍ في البأس محكمة  ترل سرابيمييي

 

 مف نسي داكد أعطاىا سميمانا

 

 تقييـ البأسى يكـى البأس إذ ركبكا

 

 (2)سكابغه كاأليا بييان كأٍبدانا
 

يستحضر ما حدث لؤلمـ السابقة التي كفرت كطغت، ألخذ العبرة كالعظو، كما يصؼ شجاعة 
قكمو، كاستعدادىـ لمحرب عدةن كعددان، كلعؿَّ في تركيزه عمى حسف دركعيـ، يكحي بمنعتيـ كقكتيـ كقد 

َٗجََؼَو َىنٌُْ ظََساِثَٞو َرِقٞنٌُُ اْىذَسَّ ): استكحى ىذه الصكرة مف قكلو تعالى

                                                 
(3)

.1/295ْ،.اٌفشصدق،َ 
(4)

.1/292ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.2/399اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.اٌخٛرح:اٌج١نخ./اٌغذ٠شاٌّزٛطوبٌذسع:األمب./اٌذسٚع:اٌغٛاثغ 
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 َمرََِٰىلَ ُِٝزُّ ِّْؼَََزُٔ َػَيْٞنٌُْ َىَؼيَّنٌُْ ۚ  َٗظََساِثَٞو َرِقٞنٌُْ َثْؤظَنٌُْ 

[. 81: النحؿ]، (ُرعِْيََُُ٘ 
َْبُٓ َصَْْؼَخ َىجُ٘ضٍ َىنٌُْ ِىُزذِْصَْنٌُْ ٍِِْ َثْؤِظنٌُْ ): كقكلو تعالى  َفَْٖو ۖ  ََٗػيََّْ

[. 80: األنبياء]، (َأُّْزٌْ شَبِمُسَُٗ 
 

: التناص األدبي
 

استحضر الفرزدؽ في ديكانو أسماء شعراء، كأبيات مف شعرىـ، مظيران مدل تأثره بيؤالء 
: (3)الشعراء، يقكؿ

 [الكامؿ]
 كىب القصائدى لي النكابغي، إذ ميكا

 

ؿي  ٍركى (4)كأبك يزيدو كذك القركح كجى
 

 

 كالفحؿي عمقمةي الذم كانٍت لوي 

 

ؿي  مىؿي الممكًؾ كالموي ال ييٍنحى  حي

 

، كىفَّ قتمنىوي   كأخك بني قيسو

 

ؿي  كمييىمًيؿي الشعراء ذاؾ األكى
(5)

 

 

 كاألعشياف كالىما كمرىٌقشه 
 

 (1)كأخك قياعةى قكليوي ييتىمىيىؿي 
 

 كابنا أبي سيٍممى زىيره كابنوي 
 

ؿي  ٍيعىًة حيف جدَّ الًمٍقكى كابفي الفيرى
(2) 

 

 كالجعفرمُّل ككاف بشره قبموي 
 

 (3)لي ًمٍف قصائده الكتابي الميجمىؿي 
 

استحضرى الفرزدؽ أسماء ىؤالء الشعراء، ليؤكد تفكقو عمى خصمو جرير، فيك كرث التفكؽ 
الفني عف نكابغ الشعر في العصر الجاىمي، كىذا يدؿ عمى أنو مف الطبيعي أف نجد عند الفرزدؽ 

: (4)أبياتان استقى فكرتيا مف ىؤالء الشعراء، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 فعاديتي منيا بيفى تيسو كنعجةو 
 

ٍدرى الرُّلٍمح ًقبؿى عنائيا ٌكٍيتي صى رى  كى

 

فالفرزدؽ يفخر بفرسو التي اندفع بيا مطاردان زكجان مف الظباء اصطادىا برمحو، قبؿ أف تشعر 
: (5)تمؾ الفرس بالتعب، كىذا البيت مستكحى مف قكؿ امرئ القيس

 [الطكيؿ]
 فعادل عداء بيف يكرو كنعجة

 

ككاف ًعداءي الكحش مٌني عمى باًؿ 
 

                                                 
(3)

.314–2/213ط،.اٌفشصدق،َ 
(4)

.ِغّٛػخؽؼشاءوٍُٙرغّٝثبٌٕبثغخ،وبٌٕبثغخاٌزث١بٟٔ،ٚإٌبثغخاٌغؼذٞ،ٚإٌبثغخاٌؾبسصٟ،ٚإٌبثغخاٌغٕٛٞ،ٚإٌبثغخاٌؼذٚأٟ:إٌٛاثغ 
(5)

.اٌؾط١ئخ:عذٚي./اِشإاٌم١ظ:رٚاٌمشٚػ./اٌّخجًّ:أث٠ٛض٠ذ./اًٌٍّٙٙثٓسث١ؼخأخٛو١ٍت:اًٌٍّٙٙ./هشفخثٓاٌؼجذ:أخٛثٕٟل١ظ 
(1)

.اٌّشلؼاألوجشاٌزِٞبدػؾمبًا:ِشلؼ./أػؼل١ظٚأػؼثبٍ٘خ 
(2)

.ؽغبْثٓصبثذ:اثٓاٌفش٠ؼخ./وؼت:اثٕٗ./ص١٘شثٓأثٟعٍّٝ:ص١٘ش 
(3)

.ثؾشثٓخبصَ:ثؾش./ٌج١ذثٓسث١ؼخ:اٌغؼفشٞ 
(4)

.1/20اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(5)

.52اٌذ٠ٛاْ،ؿ:اِشإاٌم١ظ 
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: (6)كيقكؿ الفرزدؽ
 [الطكيؿ]

ٌنما  كقكفان بيا صحبي عميَّ كا 
 

 عىرىٍفتي ريسيكـى الٌدار بعد التكىُّلـ

 

 يقكلكف ال تيمؾ أسنى، كلقد بدت

 

ليـ عبراتي المستياـ المتيَّـ 
 

: (7) كيقكؿ امرؤ القيس
 [الطكيؿ]

 كقكفان بيا صحبي عميَّ مطييـ
 

يقكلكف ال تيمؾ أسىن كتجمَّؿ 
 

: (8)كيقكؿ زىير بف أبي سممى
 [الطكيؿ]

 كقفتي بيا مف بىٍعًد عشريف ًحٌجةن 
 

فليان عىرىٍفتي الدار بعد تىكىىيـً 
 

 
 

: (1)كيقكؿ امرؤ القيس
 [الطكيؿ]

 ففايت ديمكع العيف ًمٌني صبابةن 
 

عمى الٌنٍحًر حٌتى بىؿَّ دىٍمعي ًمٍحمىمي 
 

مما سبؽ نبلحظ أف الفرزدؽ كرر في أبياتو ألفاظان كصكران مستكحاةه مف أقكاؿ الشعراء في 
: (2)العصر الجاىمي، كيقكؿ

 [الطكيؿ]
 لنا دكفى مىٍف تحت السَّماء عمييـي 

 

 ًمفى الٌناس طرٌان شىٍمسييا كبيدكريىا

 

 أخذنا بآفاًؽ السَّماء عمييـٍ 
 

لنا برُّلىا مف دكنيـ كبحكرىا 
 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 لنا البحري كالبرُّل اٌلمذاف تجاكرا
 

كمىٍف فييما مف ساكفو ال يؤكدىا 
 

: (4)كىي أبيات مستمدة مف قكؿ عمرك بف كمثكـ
 [الكافر]

                                                 
(6)

.2/256ط،.اٌفشصدق،َ 
(7)

.17اِشإاٌم١ظ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(8)

.65ص١٘شاثٓأثٟعٍّٟ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(1)

.18اِشإاٌم١ظ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.1/248اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(3)

.1/176ْ،.اٌفشصدق،َ 
(4)

.90ػّشٚثٓوٍضَٛ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
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 لنا الدنيا كمف أمس عمييا
 

 كنبطش حيف نبطش قادرينا

 

 ملنا البَّر حتى ياؽى عٌنا

 

كماءي البحر نممؤه سفينا 
 

: (5)كيقكؿ الفرزدؽ في مقاـ الفخر بقكمو المترفيف
 [الطكيؿ]

ـٍ   إٌني مف القـك الٌرقاؽ نعالييي
 

كلىٍستي بحمد اهلًل كالدم الًفٍزري 
 

: (6)كيقكؿ
 [الكامؿ]

ٍبدىىا  الكاىبي المائة المخاضى كعى
 

لمميجتىديًة، كذيك الجناًب األخيًر 
 

: (7)األبيات تكرار لقكؿ النابغة الذبياني
 [البسيط]

 الكاىب المائة المعكاء زٌينىيا
 

سىٍعدافي تيكيحى في أكبارىا الٌمبىًد 
 

 
: (1)كقكلو

 [الطكيؿ]
زاتييـٍ  جي  رقاؽي الٌنعاًؿ طىٌيبه حي

 

ٌيكفى بالٌريحاًف يـك السَّباسًب  ييحى
 

: (2)كقكؿ األعشى
 [المتقارب]

 ىك الكاىب المئة الميٍصطفا
 

ة، إٌما مخايان ك إما عشارا 
 

: (3)كقد كرر الفرزدؽ بعض أبيات النابغة، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 إلى بدر ليؿو مف أمية يكءيهي 
 

 إذا ما بدل يعشى لو كؿُّل كككبً 
 

 فال رفعت، إف كنت قمت الذم رككا

 

عمى ردائي حيف ألبسو يدم 
 

: (4)كىك تكرار لقكؿ النابغة
 [الطكيؿ]

 فإنؾ شمس كالممكؾ ككاكب
 

 إذا طمعت لـ يبدي منيفَّ كككب

 

                                                 
(5)

.1/302ط،.اٌفشصدق،َ 
(6)

.1/368ْ،.اٌفشصدق،َ 
(7)

.34إٌبثغخ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(1)

.12إٌبثغخ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.85األػؾٝ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.1/33اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(4)

.18ط،ؿ.إٌبثغخ،َ 



 203 

 ما قمت مف سين مما أتيت بو 

 

إذف فال رفعت سكطي إلى يدم 
 

: (5)كيقكؿ
 [البسيط]

 ما النيؿ ييرب بالعبريف دارئو
 

را  كال الفراتي إذا آذيُّلوي زىخى

 

 يىعمكا أعاليى عاناتو بممتًطـو 

 

 ييمقي عمى سكرىا الزيتكف كالعيشىرا

 

رارمَّ كاألمكاجي تمطموي   ترل الصَّ
 

 لك يستطيعي إلى بىٌرٌيةو عبرا
 

 إذا عمتىو ظالؿ المكج كاعتركت
 

بكاسقاتو ترل في مائيا كىدىرا 
 

يمكننا تسمية ىذه األبيات لكحة الماء، إذ يركز الفرزدؽ عمى ىذا العنصر الطبيعي كلكف ليس بمعناه 
كداللتو المكضكعية، بؿ بإيحائو الشعرم، بما يمثمو مف الخصب كالنماء، فيجعؿ ذلؾ كمو في ساحة 

الممدكح، حيث ال تصؿ حقيقة الماء المكضكعية إلى داللتو الشعرية، كىي الصكرة نفسيا التي رسميا 
.  النابغة الذبياني في معمقتو

 
 

: (1)يقكؿ
 [البسيط]

 فما الفرات إذا ىبَّ الٌرياح لو
 

 ترمي أكاذيو العبريف بالٌزبىدً 

 

 يمٌده كؿ كاد مترع لجب

 

 فيو ركاـ مف الينبكت كالخيد

 

 يظؿ مف خكفو المالح معتصمان 

 

 بالخيزرانة بىٍعدى األٍيًف كالنجد

 

 يكمان بأجكد منو سيب نافمةو 

 

ًد  كؿي عطاءي اليـك دكفى غى كال يىحي
 

: (2)كما استحضر الفرزدؽ، قصة كفاء السمكأؿ المرئ القيس، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 كفاءى أخي تيماءى إذ ىيكى ميٍشًرؼه 
 

يناديو مغمكالن فتىن غيري جأنب
(3)

 

 

 أبكه الذم قاؿ اقتمكه فإنَّني

 

 سأمنعي ًعٍريي أف ييسىبَّ بو أبي

 

 فإنَّا كجدنا الغىٍدر أعظـ سيبَّةن 

 

 كأفيح مف قتؿ امرئو غير ميٍذنبً 

 

 فأٌدل إلى امرئ القيًس بىٌزهي 

 

ـٍ تغٌيب  كأدراعىوي مىٍعركفةن لى
 

                                                 
(5)

.1/259ط،.اٌفشصدق،َ 
(1)

 .36إٌبثغخ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ
(2)

 .1/32اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(3)

 .اٌمق١ش:عؤٔت./اٌغّٛأي:أخٛر١ّبء
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استحضر الفرزدؽ قصة السمكأؿ الذم أجار امرأ القيس، كمضمكف القصة أف امرأ القيس 
استكدع السمكأؿ دركعان، تكارثيا ممكؾ كندة ثَـّ سافر إلى القسطنطينية يطمب النجدة مف قيصر ممؾ 

الركـ،فجاء الحارث الغساني إلى السمكأؿ، كطمب إليو دركع امرئ القيس، فأبى السمكأؿ تسميمو 
الدركع، كفي ىذه األثناء جاءى أحد أبناء السمكأؿ، ككاف في الصيد، فألقى الحارث الغساني القبض 
عميو، كأخذه رىينة يساكـ السمكأؿ عميو، فازداد السمكأؿ إصراران كتمسكان بالعيد، فقتؿ الحارث ابف 

السمكأؿ، ليصير السمكأؿ بعد ذلؾ مثاالن لمكفاء، كلمشيمة العربية المتمثمة في الحفاظ عمى الذمـ كرفض 
. (4)االبتزاز

تثبيت المعنى، فقد استحضر لممدكحو رمزان : كاليدؼ مف استحضار الفرزدؽ ليذه القصة ىك
بطكليان معركفان عند العرب، كبيذا يجعؿ ممدكحو المثاؿ األعمى لمعربي ذم النجدة كالكفاء، لذلؾ كاف 

يركز الثناء عمى السمكأؿ، مف خبلؿ االستطراد في شرح القصة، ككأنو يريد التأكيد عمى صفات 
. العرب النمكذجية، كقد كردت ىذه القصة في ديكاف األعشى

: (5)يقكؿ
 [البسيط]

 كيف كالسمكأؿ إذا سارى اليماـ لو
 

 في جحفؿ كسكاد الميؿ جرٌاري 

 

ٌيا لمف نالتوي ًذٌمتيوي   جاري ابف حى

 

ٌمارً   أكفى كأمنع مف جاًر ابف عى

 

ٍبران أك تجيءي بيا  أأقتؿ ابنؾى صى

 

 طىٍكعان، فأنكر ىذا أمَّ إنكارً 

 

 ال أشترم عاران بمكريمةو : كقاؿ

 

فاختارى مىٍكريمة الدنيا عمى العار 
 

ميؽ  كالصبر منو قديمان شيمةه خي
 

زىٍندهي في الكفاًء الياًقبي الكارم  كى
 

، الذم نجده عند النابغة كتشبيييا بالثكر كصؼ الناقةكما كرر الفرزدؽ أبياتان كثيرة في 
. الكحش

: (1)كمف التناص األدبي في ديكاف الفرزدؽ، قكلو
 [الكامؿ]

 مركاف إفَّ مطيتي مىٍعككسةه 
 

 ترجك الحباءى كربُّليا لـ ييأسً 

 

 كأتيتني بصحيفةو مختكمةو 

 

(2)ييخشى عميَّ بيا ًحباءي النٍّقرسً 
 

 

 ألؽ الصحيفة يا فرزدؽي إنَّيا

 

(3)نكراءي ميؿي صحيفًة المتمٌمسً 
 

 

                                                 
(4)

.٠151ٕظشػجذػْٛسٚمبْ،ِٛعٛػخؽؼشاءاٌؼقشاٌغبٍٟ٘،ؿ
(5)

.70-69اإلػؾٝ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ
(1)

.2/5اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(2)

.ِشكِئ٠ٌُؾذسفِٟفبفًاٌمذَ،ٚفٟاثٙبِٙبأوضش،ِٚ٘ٛبوب٠ْغّٝداءاٌٍّٛن:إٌمشط
(3)

٘ٛعش٠شثٓػجذاٌؼّضٜ،ؽبػشعبٍٟ٘،ٚ٘ٛخبيهشفخثٓاٌؼجذ،وب٠ْٕبدَػّشٚثٕٓ٘ذ،صُ٘غبء،فؤسادػّشلزٍٗففّشاٌٝ:اٌّزٍّظ

،ٟٚ٘وزبةؽٍِّٗٓػّشثٕٓ٘ذاٌٝػبٍِخثبٌجؾش٠ٓ،ٚف١ٗاألِشثمزٍٗ،ففنخٚلبيٌِٗب(أؽآَِٓفؾ١فخاٌّزٍّظ):اٌؾبَ،ٚفٟاألِضبي

(.٠52ٕظش،اثٓلز١جخ،اٌؾؼشٚاٌؾؼشاء،ؿ).ف١ٗ،فمزفٗفٟٔٙشاٌؾ١شح
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فقد استكحى قصة المتممس الشاعر الجاىمي ، ليظير لمركاف بف الحكـ عظيـ خكفو كقمقو مف 
شفاقو  تيديده ككعيده لو، مكحيا بسطكتو كقدرتو عمى تنفيذ ما صمـ عميو، كىك بذلؾ يريد استمالتو، كا 

. عميو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: تكرار الصكرة: ياليان 
 

: كصؼ أير شعره
 

كصؼ الفرزدؽ قصائده بالقكة كالتأثير، فقد فرض عمى الناس إنشادىا كترديد أبياتيا، فيي 
محفكظة في الذاكرة، حاضرةه، كخالدهة في ديكاف اإلبداع، كىي سريعة االنتشار، كصكرة ىذه القصائد 
الذائعة الصيت مكررة في ديكاف الفرزدؽ، ليؤكد مف خبلليا مقدرتو الشعرية الفائقة في أبرز أغراضيا 

: (1)، الذم يترؾ أثران مؤلمان في الخصـ، كالذم ال يمكف رٌده لمعجز عف مثمو، يقكؿ(اليجاء)
 [الطكيؿ]

ـو  مى الدٍَّىنا قصاًئدي ًمٍرجى  سىتىٍأتي عى
 

 إذا ما تىمىٌطٍت بالفالة ركابييا

 

 قصايدي ال تينى إذا ىي أٍصعىدىتٍ 

 

، كال يخبك عمييا شيابييا يٍّ  ًلحى

 

ٍزًف أصبحت  كلك أٌنيا رامٍت صفا الحى

 

 تصيَّحي مف حٌذ القكافي ًصالبييا

 

يٍّ ألٍيأرى فييـي   كما ريمتي مف حى

 

 مف الٌناس إال ذىؿَّ تحتي ًرقابييا

 

                                                 
(1)

 .1/70اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
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فالفرزدؽ يطمؽ لمسانو العناف في اليجاء، فيأتي شعره قكمّّ يردده الركباف في الصحارل، كىي 
سريعة االنتشار ال تنثني عف الحي الذم ترسؿ إليو ميما صادفت مف المشقات، كتظؿ ساطعة ال 

تخبك، كما كصؼ أثرىا مف خبلؿ استعارة السيؼ ليا، كالتي ال يتكقؼ أثرىا عند حدكد اإلنساف، بؿ 
تصؿ الى كؿ ما يحيط بو مف مظاىر الطبيعة، بدليؿ أثرىا البالغ عمى الصخكر الصمبة التي تركتيا 
تصيح مستغيثة مف سرعة القكافي كصبلبتيا، كىذه الصكرة فييا مبالغة تنـ عف زىك الشاعر، كاحتفالو 

: (2)بقدراتو الفنية العالية، كيقكؿ
 [الكافر]

 تىعىٌنى يا جريري لغير شيءو 
 

 ًِ كقد ذىبى القصائدي لمٌركاةً 

 

 فكيؼ تردُّل ما بعمافى منيا

 

 كما بجباؿ مصرى مشيرٌاتً 

 

 غمبتؾ بالمفقٍّن كالمعنَّى

 

 كبيت المحتبي كالخافقاتً 

 

يٌدعي لنفسو االنتصار عمى خصمو، كذلؾ مف خبلؿ صكرة قصائده، التي انتشرت في كؿ 
. ببلد العرب، كلمتأكيد عمى شيرتيا ذكر بعض األبيات التي اشتير بيا إلظيار تفكقو عمى خصمو

 
: (1)كيقكؿ

 [الكافر]
 حمفت برٌب مكة كالميٌصمى

 

 كأعناًؽ اليدٌم مقٌمداتً 

 

 لقد قمدت حميؼ بني كميبو 

 

 قالئدى في السَّكالؼ باقياتً 

 

 قالئدى ليس مف ذىبو كلكف

 

ـى منيجاًت  ـى مف جينَّ مكاًس
 

فيك ينظـ قصائد ثابتة في صفحة العنؽ كالقبلئد، كلكنيا ليست مف ذىب بؿ مف الشعر الذم 
يىسـ صاحبو كيترؾ فيو عبلمة ال تمَّحي، كبيذا يككف قد جمع في تصكير قصائده بيف األثر المادم 

: (2)كاألثر المعنكم ليا، كفي مكطف آخر يقكؿ
 [الطكيؿ]

ـه   قكارعي ًمٍف قيًؿ امرئو بؾ عاًل
 

ٍربىعا ـي صيفان جديدان كمى  أجٌركي

 

ٍيتييـٍ   فمٌما أبك إال الٌيجاجى رىمى

 

بارو تترؾ الكجو أسفعا  بذات حى
 

فيك سيعكد إلى ىجاء خصكمو، بعد أف استميميـ صيفان، كربيعان، كتمادكا في ضبلليـ، بقصائد 
كما يتخٌطى حدكدىـ كيفقأ أعينيـ، كيجدع أنكفيـ، كبيذا يعالج . تذليـ، كتترؾ كجكىيـ سكداء

ـٌ بمكاف الداء كيشفيو كما يشفي الظىمأ، يقكؿ المتكبريف كييم
(3) :

                                                 
(2)

 .1/126ْ،.اٌفشصدق،َ
(1)

 .1/124اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(2)

 .2/25ْ،.اٌفشصدق،َ
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 [الطكيؿ]
ني ألجرم بىٍعدى ما يبمغ المدل  كا 

 

 كأفقأي عيني ذم الٌذباًب كأجدىعي 

 

داع كابتغي  كأككم خياشيـ الصُّل

 

 مجًامعى داًء الرأًس مف حيث ينقىعي 

 

: (4)كيقكؿ
 [الكافر]

 كىغيٌر قىٍد نسقتي ميشىٌيراتو 
 

 طكاًلعى ال تطيؽي ليا جكابا

 

 بىمىٍغفى الٌشمسى حيثي تككف شرقان 

 

مىٍسقىط قىٍرنيا مف حيث غابا  كى

 

 بكيٌؿ يىًنٌيةو كبكؿٍّ يغرو 

 

غرائبيييفَّ تنتسبي انتسابا 
 

يؤكد الفرزدؽ عمى مقدرتو الشعرية الفائقة، التي اتخذ منيا سبلحان فاتكان بخصكمو، كمنيـ 
جرير الذم ال يستطع أف يجدى جكابان ليا،بعد أف ذاعى صيتيا كبمغت شيرتيا اآلفاؽ، لككنيا عمى قدرو 

. عاؿ مف الفنية كالصياغة كالتميز
 

: (1)كيقكؿ
 [الطكيؿ] 

 ساىدم لعاكم قيس عيالف إذ عكل
 

 ًلشقكتو إحدل الٌدكاىي التي أٍىدم

 

 كأىٍجعىؿي يا قيسى بف عيالفى بىعدىىا

 

 ًلنىٍككاًؾ أحالمان تعيش بيا بىٍعدم

 

طَّمىتٍ   شىدىٍختي رؤكس النابحيف كحى

 

جماجمىيـ ًمٍرداةي قىٍكـو بو أردم 
 

فيك يعرض لقكتو الذاتية في نظـ الشعر، الذم يرل فيو كفاية لمٌرد عمى خصكمو، فقصائده 
صخر صمب، يحطـ بو رأس خصكمو، كتارة تحمؿ رسالة إنذار كمف ينذره عميو أف يخاؼ مف طبلئع 

: (2)ىجائو فبل يينأ لو الٌنكـ، يقكؿ
 [الطكيؿ]

ـٍ   متى تأتو مٌني النذيرةي ال يىنى
 

 كلكٍف يخاؼي الطارقات كيفزعي 

 

 كأمُّل امًرئو بىٍعدى النذيرة قد رأل

 

 طاليىعيا ًمٌني لو العىٍيفي تيجعي 

 

: (3)كيقكؿ
 [البسيط]

ـي   إٌني متى أٍىيي قكمان ال أدىٍع لىيي
 

را  سمعان إذا استمعكا صكتي كال بىصى

 

                                                                                                                                                    
(3)

 .2/27ْ،.اٌفشصدق،َ
(4)

.1/120ْ،.اٌفشصدق،َ
(1)

 .1/194اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(2)

 .2/28ْ،.اٌفشصدق،َ
(3)

 .1/256ْ،.اٌفشصدق،َ
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 يا غىطىفافي دىعي مىٍرعى مييىٌنأةو 

 

 تيٍعدم الٌصحاحى إذا ما عٌرىا انتشرا

 

 ال يبرئي القطرافي المحضي ناًشرىىا

 

ٌعدى في األٍعناًؽ كاستىعىرا  إذا تىصى

 

 قد كيٍنتي أىٍنذىٍرتكـ حربي إذا استعرت
 

 نيرانييا ىي ناره تىقًذؼي اٌلشررا
 

فالفرزدؽ يظير نفسو بمظير المنتصر عمى خصمو، إذ يكحي استخداـ أسمكب النداء بقدرتو 
عمى إلحاؽ اليزيمة المرة بخصكمو، مع تياكنيـ كعدـ اكتراثيـ بو، حتى نزلت بيـ نازلة الشاعر 
ر بشعره  المؤلمة في ىجائو ،الذم يصيب الميجك بالذىكؿ، كفقداف االتزاف، كالصكاب، لذلؾ يفخى

كيٌدعي النصر عمى خصكمو، نصران مؤزران، بعد نصحو ليـ بعدـ التعرض لو، فكأنو كفي بما صمـ 
: (4)عميو، كيقكؿ

 [الكامؿ]
 كلف تنكركا شعرم إذا خرجت لو

 

 سكابؽ لك يرمى بيا لتفٌقرا

 

رىكىتٍ   سيكىاجه كلك مىٌسٍت ًحراءى لىحى

 

َـّ حتى تىكٌكرا  (5)لىوي الراسيات الشُّل
 

ذا رمى بيا أصابت الفقار، كحطمتيا، كما أنَّيا تحطـ  فقصائده مشيكرة، كالسكابؽ تشيد لو، كا 
الجباؿ لك ضربت بيا، كىك يمتمؾ قدرةن مميزة في نظـ الشعر، كقد كظؼ الفرزدؽ ىذه القدرة في مقاـ 

: (1)المدح، يقكؿ
 [الكامؿ]

فَّ بني المييىٌمًب ًمٍدحةن   ألىٍمدىحى
 

 غرٌاء ظاىرةن عمى األٍشعارً 

 

، أمامىيىا قىمره ليا  ًمٍيؿى النجكـً

 

 يجمك الدُّلجى كيييءي ليؿى السارم

 

فقد صكر بني الميمب بالنجكـ، كزعيميـ بالقمر الذم يتقدميـ لينير الطريؽ نحك المكاـر 
. كاألمجاد، ككأنو يريد بيذه الصكرة الداللة عمى قدرتو صياغة الشعر الجيد في ممدكحيو

: (2)كيقكؿ في مدح أسد بف عبد اهلل القسرم
 [البسيط]

 ألٍمد حٌنؾ مدحان ال ييكاًزنيوي 
 

 مىٍدحه عمى كٌؿ مىٍدحو كاف عميانا

 

تينا  لتبميغىٌف ألبي األشباًؿ ًمٍدحى

 

راسانا  مف كافى بالغىٍكًر أك مىٍركٍم خي

 

ٌبرىا  كأنيا الٌذىىبي العقيافي حى
 

لسافي أٍشعىًر أىىًؿ األرض شيطانا 
 

يؤكد مف خبلؿ قسمو قدرتو عمى نظـ قصائد جميمة مف شأنيا الذيكع كاالنتشار، كقد شبييا 
. بالذىب الخالص، كأف شيطانو أكحى بيا إليو، كىك أشىعىري أىؿ األرض

                                                 
(4)

 .1/327ْ،.اٌفشصدق،َ
(5)

.عجالْ:عٛاطّٚساء
(1)

 .1/334اٌذ٠ٛاْ،:اٌفشصدق
(2)

 .2/406ْ،.اٌفشصدق،َ
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: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ٍت مني الًعراؽى قصيدةه   لىقىٍد كافىحى
 

كـه مىعى المايي رؤكسى المخاًرـً   رىجي

 

 خفيفةي أفكاه الٌركاًة، يقيمةه 

 

عمى ًقرنيا، نزٌالةه بالمكاسـ 
 

إنو ينظـ في العراؽ القصائد القكية كالحجارة، كىي قصائد ذائعة الصيت، سريعة االنتشار، 
كما أنيا تناؿ رؤكس القكـ الشامخيف في الٌذرل العالية، كىذا دليؿ عمى أٌف شعر الفرزدؽ شكؿ إعبلمان 

. قكيان ضد أىؿ العراؽ، لصالح الخبلفة األمكية
: (4)كما صكر أثر شعره، بطائر البازم ،الذم يسقط بمخالبو صغار الطيكر، يقكؿ

 [الطكيؿ]
طىفى لٌما اختطفت دماغو  ىىكل الخى

 

 كما اختطؼى البازم الخىشاش المقاًرعي 

 

كتارة أخرل يصكر قصائده بالسياـ القاتمة، فقد رمى جريران بيا ، فتركو محطـ العظاـ ال مجاؿ 
: (1)إلى جبرىا، يقكؿ

 [البسيط] 
 ما زلت أرمي الكمبى حتى تركتيوي 

 

كسيرى جناحو ما تقـك جباًيريهي 
 

: (2)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ٍمدى لٌما تىكىٌشفىتٍ   ًمف الحامالت الحى
 

ذالًذلييا كاستأكرٍت لمميناًشد
(3)

 

 

 سىتىٍسمىعي ما تيني عميؾى إذا التقت

 

 عمى حيرمكتو جامحاتي القصاًئدً 

 

 كراكو عميَّ الٌشٍعرى ما أنا قمتيوي 
 

كمعترضو لمٌرمح دكفى الطراًئًد 
 

فيك سينظـ في ممدكحو القصائد التي سيتناقميا الناس حتى تصؿ إلى حضرمكت كقد كٌنى 
شٌمرت ثيابيا لتسير في الببلد، كتجرم عمى كٌؿ لساف، كما يشير إلى مىٍف : عف سرعة انتشارىا بقكلو

يعيب شعره، مشبيان إٌياىـ بمف يتعرض لمرمح، بدؿ أف يحاكؿ إنقاذ الطريدة، كقد أشار إلى ىذه الفكرة 
: (4)في مكطف آخر، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 إذا قاؿى عاكو مف مىعىدٍّ قصيدةن 

 

ميَّ بزكبىرا رىبه كانت عى  بيا جى

 

                                                 
(3)

 .2/281ْ،.اٌفشصدق،َ
(4)

.2/43ْ،.اٌفشصدق،َ
(1)

.2/359اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.150–1/149ْ،.اٌفشصدق،َ 
(3)

.ِفشد٘برٌزيٚ٘ٛأعفًاٌضٛة:اٌزالري./اٌمقبئذاٌّذؽ١خ:اٌؾّالداٌؾّذ 
(4)

.1/228ْ،.اٌفشصدق،َ 
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ـٍ   تناىىٍكا، فإني لك أردت ىجاءىكي

 

 بدا، كىك معركؼه أغٌر ميشىيَّرا

 

 أينطقيا غيرم كأيرمى بداًئيا
 

 فيذا كتابه حقُّلوي أف يغيرا
 

إفَّ خصكمو ينسبكف إليو كؿ ما ينظمو الشعراء الذيف ضٌمكا كيمصقكف بو القصائد ككأنيا لو 
بكامميا، لذلؾ يطمب منيـ العكدة إلى رشدىـ، ألٌنو لك أراد ىجاءىـ، لطار ىذا اليجاء بيف الناس، 

. كاشتير كرٌددتو األلسف جميعان 
: (5)كيقكؿ

 [الطكيؿ]
 إذا ما أبا حفص أتتؾ رايتيا 

 

 عمى شعراء الناس يعمك قصيدىا

 

 متى ما أرادكا أف يقكلكا حدا بيا

 

 مف الشٍّعر لـ يقدر عميو مريديىا

 

. فقصائده متينة كقكية، كال يستطيع أحد ميما بمغت شاًعريتو أف يأتي بمثميا
 

: صكرة المرأة
 

احتمت صكرة المرأة مكانة مميزة في ديكاف الفرزدؽ، فقد ذكر صفاتيا المادية أكثر مف ذكر 
فيك شديد )الصفات المعنكية، كقد استكحى الصفات التي ذكرىا ممف سبقو مف الشعراء الجاىمييف، 

، فيك لـ ينظر لممرأة نظرة (1)(الصمة باألخبلؽ الجاىمية، كيدخؿ في ىذا الجانب ما اشتير بو مف فسؽ
احتراـ مثؿ خصمو جرير، كلـ يكف يراىا ترتفع عف درجة قضاء رغباتو، كقد تىعىرَّضى بسبب ذلؾ إلى 

: (2)مآزؽ حرجة، فكاف يكصؿ حبالو كيتدلى مف عمك ثمانيف قامة ليجتمع بيا، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 ىما دلتاني مف يمانيف قامة

 

كما انقضَّ بازو اقتـي الريش كاسره 
 

فقد صكر نفسو عندما أنزلتو محبكبتو عمى الحبؿ بطائر الباز الذم ينقض عمى فريستو، كما 
أفَّ ىناؾ بعض القصص التي تدؿ عمى فسقو، كمنيا تعرضو لمضيفة فيراكدىا عف نفسيا، فتككف ىذه 

يا سبحاف اهلل ! كأنت ىي؟): الحادثة سببان في نفيو عف المدينة، كقصتو مع زكجتو النكار حيث قاؿ ليا
. (3 )(!!ما أطيبؾ حرامان، كما أردأؾ حبلالن 

كما كردى في كتاب األغاني كثير مف القصص التي تدؿ عمى عدـ احترامو لممرأة كامتياف 
فيك ينظر إلى زكجتو المفقكدة نظرة احتقار، كبدالن مف أف يشيعيا بدمعو يمحقيا بمطمة . (4)كرامتيا

                                                 
(5)

.1/186ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

 .145ؽٛلٟم١ف،اٌزطٛسٚاٌزغذ٠ذفٟاٌؾؼشاألِٛٞ،ؿ
(2)

 .1/235اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(3)

.٠21/362ٕظش،األففٙبٟٔ،األغبٟٔ،
(4)

 .21/319،322،340،365،369،371ْ،.٠ٕظش،األففٙبٟٔ،َ
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ازدراء، كيمتنع عف زيارة قبرىا، كيراىا أقؿ مف أف يضيع كقتو بالكقكؼ عمى قبرىا لحظة يسأؿ اهلل ليا 
: (5)الرحمة كالمغفرة، ألنيا أىكف مفقكد، يقكؿ

 [الطكيؿ]
ٍر حدراءى، كالٌتربي دكنيا: يقكلكف  زي

 

 ككيؼ بشيء كٍصميوي قد تقٌطعا

 

ف عٌزت عمٌي بزائر ، كا   كلستي

 

 ترابان عمى مىٍرسكمةو قد تيعيعا

 

، إذا المكت نالىوي   كأىكفي مفقكدو

 

 عمى المرء مف أصحابو مىٍف تقٌنعا

 

ٍيًر عاجزو   كأىكفي رزءو المًرئو غى
 

ًزٌيةي ميرتٌي الركاًدؼ أٍفرىعا  رى
 

كىذا الفرزدؽ كاف مشتيران ): كمف األدلة عمى أفَّ الفرزدؽ كاف مستيتران بالنساء قكؿ الجاحظ
بالنساء، ككافى زير غكاف، كىك في ذلؾ ليس لو بيت كاحد في النسيب مذككر، كمىعى حسده لجرير، 

، لذلؾ جاء كصفو لممرأة ن ماديان، (1)(كجرير عفيؼ، لـ يعشؽ امرأة قط، كىك مع ذلؾ اغزؿ الناس شعران 
: (2)مستكحيان صكرتيا مف الشعراء الجاىمييف، يقكؿ

 [الكامؿ]
 ليست تىريٌد ديات مىٍف قد قٌتمت

 

 قد طاؿ ما قتمت بغير قتيؿً 

 

يعبر عف مقدار ما يعاني مف ألـ، كلكاعج حٌبو لتمؾ المرأة، التي اعتادت جذب القمكب إلييا 
كتركيا في حالة مف المعاناة الصعبة، التي يصفيا بالمكت، دكف أف تقدـ  شيئان مف أجؿ ىؤالء 

المقتكليف، كما صكر بعض محاسنيا الجسدية التي تغرم الشاعر حيث صٌكر الرضاب طعمان كشكبلن 
: (3)جميبلن آًسران، يقكؿ

 [الكامؿ]
ـى رياب فييا إذ بدت  ككأفَّ طىٍع

 

 بىرىده بفىٍرع بىشامةو مصقكؿً 

 

 كلقد دىنىٍت لي في التخٌمب إذ دنتٍ 

 

 منيا، بال بىخؿو كال مبذكؿ

 

كقد رسـ صكرة كاضحة ألسمكب ىذه المرأة التي أكقع الشاعر في حبيا، حيث أكقعتو في 
. غراميا، كلـ تكاصؿ معو الحب

: (4)كيقكؿ
 [البسيط]

 تجمك بقاًدمتي لمياءى عف برىدو 

 

كٍّ المياًث، كجيد غير معطاؿ  حي

 

 ال تكًقدي الٌنار إال أف تييىقٍّبيا

 

ٌزٌيًة الغالي ًؿ الخى  بالعيكد في ًمفيى

 

                                                 
(5)

.2/47ط،.اٌفشصدق،َ
(1)

1/101اٌغبؽع،اٌج١بْٚاٌزج١ٓ، 
(2)

.2/173اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(3)

.2/174ْ،.اٌفشصدق،َ 
(4)

.2/119ْ،.اٌفشصدق،َ 
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 كالطيب يزداد طيبان أف يككف بيا

 

ف تىدىٍعوي غير متفاًؿ  كا 
 

صكرة المرأة في ىذه األبيات، ال تختمؼ عف صكرتيا عند األعشى، كغيره مف الجاىمييف، فقد 
أمعف في رسـ ضحكة محبكبتو، حيث الشفاه الحمراء، كاألسناف البيضاء الناصعة، فضبلن عف الجيد 
الذم بدا مزينان بالعقكد كغيرىا، كما يشير إلى طيب رائحتيا، فيي ال تتطيب، ألف الطيب يزداد بيا 

طيبان، إنيا مبالغة تدؿ عمى تعمؽ الشاعر بيذه المرأة المتكاممة الجماؿ كاألناقة، كما تؤكد ىذه الصكرة 
كما استحضىر صكرة المرأة في مقدمة بعض القصائد، حيث أشار إلى انفعالو .  عمى ثراء محبكبتو

العاطفي حيف رحؿ عف الديار، إذ عرضت لو امرأة في غاية الجماؿ، حركت فيو مشاعر الحب، 
.  كلعميا حبيبتو نفسيا

 
 

: (1)يقكؿ
 [الطكيؿ]

 كأٌف التي يـك الٌرحيؿ تىعىٌريت

 

 لنا ظبيةه تحنك عمى رشاءو ًطٍفؿً 

 

يا  كما ركيةه جادى الٌسماؾ فركجى

 

كنًة كالٌسٍيؿً  زي ٍنكةه بيف الحي  ليا حى

 

 بأطيبى مف بيت المالءًة إذ غىدىتٍ 

 

ٍيًؿ  تقاعىسي في ًمٍرًط التصابي عمى مى
 

يقابؿ الفرزدؽ بيف ركضة غناء جميمة، كبيف بيت امرأة راحت تتمايؿ فيو فتبعث فيو النشكة 
كالحٌب، مما جعمو يفضمو عمى تمؾ الركضة الغٌناء، نظران لجماؿ ىذه المرأة، كلما ليا مف قدرة عمى 

. تحريؾ عكاطفو كأحاسيسو المفعمة بالحب
: (2)كما كظؼ صكرة المرأة في مقاـ المدح لمتأكيد عمى جماؿ أفعاؿ الممدكح، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 تبسَّـ عف غيٌر عذاب كأنيا

 

 أقاحو تيرٌكييا الٌذىاب المكاًمعي 

 

 كأفَّ ميجاجى النٍَّحًؿ بيف لياتيا

 

 كماء سحابو أحرزتو الكقاًئعي 

 

كظؼ ىذه الصكرة في مقاـ مدح الكليد بف يزيد، حيث الفتاة الحسناء التي تبتسـ، فتظير 
أسنانيا الناصعة البياض، كالكردة التي تنتشي بالمطر، كقد شبو ريؽ تمؾ الفتاة بالعسؿ كبماء المزف، 
كقصد مف ىذه الصكرة التأكيد عمى جماؿ فعاؿ الممدكح، كمف الصكرة التي كردت في ديكاف الفرزدؽ، 

: (3)تشبيو المرأة بالدرة النادرة، ككصؼ استخراج المؤلؤ مف قاع البحر، يقكؿ
 [الطكيؿ]

                                                 
(1)

 .2/136اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(2)

 .2/34ْ،.اٌفشصدق،َ
(3)

.1/398ْ،.اٌفشصدق،َ 



 213 

 كىديٌرةو غكاصو رمى في مييبةو 

 

 بأٍجراًمًو، كالنفس يخشى يميرىا

 

ٌكمةن بالدُّلًر خرساء قد بكى  ميكى

 

 إليو مف الغىٌكاص منيا نىذيرىا

 

 فقاؿ أيالقي المكت أك أدرؾ الًغنى 

 

، كاألجاؿي جاءو ديىكريىا  لنفسيى
 

ٌكر محبكبتو بالدرة الثمينة، كشبو حالو بحاؿ الغكاص، الذم صمـ عمى مكاجية المكت  فقد صى
في سبيؿ الحصكؿ عمييا، إذ رسـ بخيالو مشيدان حيكيان لذلؾ فجعؿ ىذه الدرة الثمينة في قاع البحر، 

كىي محاطة بحية تحرسيا، مما يكحى ببعد اليدؼ، كالتعرض لممخاطر الميمكة، مما يكحي بصعكبة 
لقائو بمحبكبتو بسبب سكناىا ، كالحكاجز الطبيعية أك البشرية، بمعنى العٌذاؿ أك قكـ محبكبتو، كمع 

أكثر مف مغامرة كقصة، تخمميا كثير مف األكصاؼ الحسٌية، )ذلؾ يصمـ عمى لقائيا، ففي ديكانو 
، كتشبيو (1) (فضبلن عف المغامرة كالقصص الفاحشة، فقد جمع في غزلو بيف الفحش كالكصؼ الحسي

. المحبكبة بالدرة الثمينة، ليس مف ابتكار الفرزدؽ، بؿ سبقو إلى ىذا الكصؼ األعشى
: (2)يقكؿ

 [البسيط]
 كأٌنيا ديٌرةه زىٍىراءي، أخرجيا

 

 غٌكاص داريف يخشى دكٌنيا الغىرىقا

 

 قىٍد راميا حججان، ميٍذ طىٌر شاًربيوي 

 

 حتى تىسىعىسعى يىٍرجكىا كقد خفقا

 

 ال النفس تىٍؤيسيوي منيا فيتركييا

 

 كقىٍد رأل الرَّغبى رأمى العيف فاحترقا

 

 كماًرده ًمٍف غيكاًة الجٌف يٍحرسييا
 

 ذك نيقةو، ميٍستىًعده ديكنىيا، تىرىقا
 

: (3)كيقكؿ
 [السريع]

ٌكرى محرابييا  كىديٍميىةو صي

 

اًئرً   بميٍذىىبو في مىٍرمىرو مى

 

ةو في الدٍّعًص مكنكنىةو   أك بييى

 

 أك ديٌرةو شيفت لدل تاًجرً 

 

فقد أشار حسيف عطكاف أف الفرزدؽ أفاد مف القطعتيف السابقتيف فكائد متعددة، فقد استميـ 
منيما الحدث كبدايتو كتطكره، كتعقده، كأخذ منو أغمب األشخاص كالمبلحيف كالحارس، كالتجار، كنقؿ 

منيما بعض معانييما، كاستعار منيما غير قميؿ مف العناصر الفنية كاألسمكب القصصي، كالحكار 
. (4)الداخمي كالصراع النفسي

: (5)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

                                                 
(1)

.٠75ٛعفؽغٓثىبس،ارغب٘بداٌغضيفٟاٌمشْاٌضبٟٔاٌٙغشٞ،ؿ 
(2)

.128األػؾٝ،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.93ْ،.األػؾٝ،َ 
(4)

.٠88ٕظش،ؽغ١ٓػطٛاْ،ِمبالدفٟاٌؾؼشٚٔمذٖ،ؿ 
(5)

.1/171اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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 كليست مف الالئي العىدافي مقيظيا

 

 يىريٍحف ًخفافان في الميالًء الميعىٌيدى 
 

 كلكٌنيا ييٍجبى النصارل ألٍىًمياك
 

 كتنمي إلى أعمى منيؼو ميشىٌيدً 

 

 حكاٌريةه تمشي الٌيحى ميٍرجحٌنةه 

 

 كتمشي العىشيَّ الخيزلى رخكىة اليدً 
 

 (عيداف)تكرار كصؼ المرأة كصؼ حسي، كما كردى عند الجاىمييف، فمحبكبتو ليست مف نساء 
مكضع في عماف، المكاتي يرتديف الثياب الكاسعة المخططة، إنما ىي بنت سادة العرب، يدفع النصارل 

ألىميا الجزية، كبالتالي فيي مف سكاف القصكر العالية، كىي بيضاء مكتنزة تسير في الضحى 
متمايمة، كفي العشي تتثنى في مشييا، كترخي يدييا كسبلن ألنيا منعمة، كما يعبر عف تمسكو بحبو، 

الذم ما يزاؿ غٌضا، رغـ تكالي األياـ كالميالي، عمى آخر لقاء بينو كبيف محبكبتو، إنيا العاطفة 
. الصادقة

: (1)يقكؿ
 [الطكيؿ]

 تذكر ىذا القمب مف شكقو ذكرا

 

 تذٌكرى شكقان ليس ناسيو عصرا

 

 تذكر ظمياء التي ليس ناسيان 

 

ف كاف أدنى عيدىا حًججان عشرا  كا 

 

 كما ميٍغًزؿه بالغكر غكر تيامة

 

ترعى أراكان مف مخارميا نىٍيرا 
 

شبو محبكبتو بالظبية الني ترعى نبات األراؾ في غكر تيامة، كرغـ الصكرة الجميمة التي 
تتراءل لمعيف مف تمؾ الغزالة، كالتي نجح الشاعر في بعث البياء في تصكيرىا نشكة، كحركةن، كجماالن، 

كما ربط بيف الجانب .   لكنيا ليست أقرب إلى الشاعر، كأبيى صكرة مف صكرة حبيبتو ظمياء
: (2)الحسي، كالمعنكم في تصكير المحبكبة كذلؾ في مقاـ مدح العباس بف الكليد بف عبد الممؾ، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 لقد كنت أحيانان صبكران فياجني

 

 مىشاًعؼي بالٌديريف ريٍجحي الركاًدؼ

 

ـي لـ يىٍدريفى ما أىؿي صرمةو   نكاًع

 

 عجاؼو كلـ يتبعفى أحماؿى قائؼً 

 

 إذا ريٍحفى في الٌديباج، كالخزُّل فكقوي 

 

معان، ميؿ أبكار اليجاف العالئًؼ 
 

يعبر عف عظيـ انفعالو كتعمقو بالنساء الجميبلت المكتنزات، حيث فىقىدى اتزانو، ككأنو لـ 
يصادؼ مثؿ ىذا الجماؿ الحسي، كما يستطرد في كصؼ ترفيف الذم يبدك ترفان مميزان بدليؿ لبسيٌف 
لمديباج الذم يدؿ عمى الغنى كالدالؿ، كما يظير مدل تعٌمقو بيف ،ثـ انتقؿ مف التعبير عف انفعالو 

، (مكنكف الحديث)، إلى انفعاؿ ركمانسٌي ارتقى فيو إلى (الحديث عف األرداؼ)بأكصافيف الحسنة، 
: (3)الذم شبيو بالمسؾ، مع ما يكحى بو ىذا التشبيو مف الركمانسية كالنشكة النفسية الغامرة، يقكؿ

                                                 
(1)

.1/207اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.2/59ْ،.اٌفشصدق،َ 
(3)

.2/60ْ،.اٌفشصدق،َ 
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 [الطكيؿ]
 ينازًٍعفى مكنكًف الحديث كأنما

 

 ينازًٍعفى ًمسكان باألكٌؼ الدكائؼً 

 

ـٍ تىكىدٍ : كقيٍمفى لميمى دٍّيينا، فىمى  حى

 

ٍكًتيا المتياًنؼً   تقكؿي بأدنى صى

 

 بنات نعيـو زانيا العيشي كالغنى

 

، إذا ما قمفى ميؿى األحاًقًؼ  يىًممفى
 

، حيث تبدك في قمة اليدكء حيث الصكت الذم (ليمى)كمكنكف الحديث، يصؿ إلى محبكبتو 
ينعش النفس لخفكتو كامتزاجو بالضحؾ الذم يدٌؿ عمى الدالؿ كالعفة، كالتأنؽ، كقد ارتبطت ىذه 

الصفات بالحركة المتمايمة المشكقة، كما يرصد صفة جٌذابة أخرل لتمؾ النساء، كىي صفة الحياء 
: (1)المحببة إلى النفس، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 ييشىٌبٍيف ًمٍف فرًط الحياًء كأٌنيا

 

 ًمراضي سيالؿو أك ىكالؾ نيٌزؼي 

 

 إذا ىيفَّ ساقطفى الحديثى كأٌنو

 

 جنى النٍحًؿ أك أبكار كرـو يقٌطؼي 

 

كبيذه الصكرة يظير عظيـ تعشقو لتمؾ النساء حيث يشبو حديثيف، بالرطب المتساقط، أك 
الكـر حيف يقٌطؼ، كىك تشبيو يظير الشاعر منو براعتو الفنية، مف خبلؿ تشبيو غير الحسي بما ىك 

: (2)حسي، كلئليحاء النفسي الذم يكلده ىذا التشبيو، حيث النشكة، كالعذكبة الساحرة، كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 مكانعي للسراًر، إال ألىًميا

 

 كييخًمفىفى ما ظفَّ الغيكر الميشىٍفًشؼي 

 

ٌديفى بىٍعدى اليأًس مف غير ريبةو   ييحى

 

 أحاديث تشفي الميٍدنفيفى كتشغىؼي 

 

ك قد يركز أحيانا، عمى صفات معنكية تدؿ عمى حصانة تمؾ النساء كعفتيف، كعدـ ابتذاليف 
: (3)رغـ كثرة العشاؽ المدنفيف، كيقكؿ

 [الطكيؿ]
دي بىٍعدما ف نىبىٌيٍتييٌف الكالًئًِ  كا 

 

ٌعدى يىٍكـي الٌصيًؼ أك كاد ينصؼي   تىصى

 

 دىعىٍكفى بقيباف األراؾ التي جنى

 

ٌرفكا ـى عى (4)ليا الٌرٍكبي مف نعمافى أيا
 

 

بيوي   فىًمٍحفى بو عذبان رييابان غيركي

 

 ًرقاؽه كأعمى حيثي ريٌكبفى أعجىؼي 

 

كاًنٌي دكنىو ٍسري  لبسف الًفًرٍندى الخي
 

ٌز العراؽ الميفىٌكؼي  مشاًعرى ًمٍف خى
(5) 

 

مف خبلؿ األبيات يعرض الشاعر لصكر عدة مف صكر ترؼ ىذه النساء، مع ما يرافؽ ذلؾ، 
، كعذكبة تمتمكو تمؾ النساء األمر الذم يعني عظيـ تعمؽ الشاعر بيفٌ  . مف بياء، كجماؿو

                                                 
(1)

 .2/73اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(2)

 .2/73ْ،.اٌفشصدق،َ
(3)

 .2/73ْ،.اٌفشصدق،َ
(4)

 .ؽغشه١تِٓأػٛاداٌغٛان:األسان
(5)

ّّك:اٌّفٛف./ٔٛعِٓاٌض١بةاٌخشعب١ٔخ:اٌفشٔذاٌخغشٚأٟ  .اٌشل١كاٌّخطوٚإٌّ
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: (6)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 يا أخت ناجية بف سامةى إٌنني

 

 أخشى عميؾ بنٌي إف طمبكا دمي

 

 لف يقبمكا ًدٌيةن، كليسكا، أك يركا

 

 مني الكفاءى، كلف يركه، بنيٌكـ

 

 فالمكتي أٍركىحي مف حياةو ىىكذا

 

إف أٍنًت منؾ بنائؿو لـ تىنيعمي 
 

يعبر مف خبلؿ ىذه الصكرة عف أزمتو النفسية الخانقة، بسبب امتناع ىذه المعشكقة عف 
، القاتؿ (الشاعر)القتيؿ : كصالو، معٌبران عف ذلؾ بعبلقات نجح في استثمارىا لعرض فكرتو كىي

: (1) ، كقد كرر صكرة المكت في مقاـ الغزؿ، يقكؿ(اليجر كعدـ الكصاؿ)كالقتؿ  (المعشكقة)
 [الكامؿ]

 كلقد رميت إلٌي رىميىةى قاتؿو 

 

 ًمف مقمتيًؾ كعارييًؾ بأسيـ

 

 فأصبت ًمٍف كبدم حيشاشةى عاشؽو 

 

 كقتمتني بسالح مىٍف لـ ييكىمىـً 

 

 فإذا حمفت ىناؾ ًإٌنؾ مف دىمي

 

ممي، ال تأيمي  لىبىريئةه فىتىحى
 

يعكد إلى العبلقات التي أقاميا في أكؿ القصيدة كرمكز دالة عمى عظيـ حبو، مف القتؿ، كما 
دىثى بيا ىذا القتؿ، حيث يحدد سبلح القتؿ  ، كىك (الجريمة)يستبقو، كىا ىك يشرح تمؾ الكيفية التي حى

، غير أف السبلح (فأصبت مف كبدم حشاشة)، كيحدد مكقع اإلصابة ،(مف مقمتيؾ كعارضيؾ بأسيـ)
كاف سبلحان سحريان فتاكان، إذ لـ يظير جراحان كلـ يترؾ أثران يىديؿُّ عمى الجريمة كىذا ال ينفي التيمة 
نما يعتمد عمى األدلة النفسية العاطفية،  عنيا، ألف الشاعر ال يعتمد عمى األدلة الحسية فقط، كا 

: (2)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 فلنت مف خمىؿى الحجاؿ قتمتني

 

دىؽ الذكارؼ نرتمي  إذ نحف بالحى

 

 إذ أنت مقبمةه بعينىٍي جؤذيرو 

 

ٍـّ أغفَّ ليسى بتكأـ  كبجيد أ

 

 كبكايح رىتؿو تىًشؼُّل غيركبيوي 

 

ـً  ، كأذلىؼ طىٌيب الميتىشمَّ عىٍذبو
 

، كذلؾ حينما عرضت لو بحجاليا، كتبادال (القاتمة)يؤكد الشاعر عمى أفَّ محبكبتو ىي، 
نظرات الحٌب، كالعشؽ فانيمرت الدمكع ليفة كحٌبا، ثـ يبدأ بتقديـ أدلتو عمى صدؽ إدعائو، كاشفان بذلؾ 

عف جماليا، فيي قد أقبمت عميو بعينيف جميمتيف، كأنيما عيني جؤذر، كجيد كجيد الظبي جماالن، 
كطكالن، كما رأل منيا فمان عذب الريؽ مستكم األسناف، كأنفان جميبلن اعتادى استنشاؽ العطكر الطيبة التي 

. تدؿ عمى ترفيا، كتنعميا، كيؤكد عمى ذلؾ في حديثيا معو، إذ سبؽ طيب رائحة فميا صكتيا
                                                 

(6)
.2/291ط،.اٌفشصدق،َ 

(1)
.2/291اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 

(2)
.2/292ْ،.اٌفشصدق،َ 
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: (3)كقد كرر كصؼ المحبكبة، كصفان حسٌيان في مكاطفى أخرل في مقاـ المدح، يقكؿ
 [الطكيؿ]

ـى   ما أنسى نيعاسه كال سيرىلن ! أفاًط

 

، يمقانا مراران غىرىامييا  عقابيؿى

 

 لعينيؾ كالٌيٍغًر الذم ًخٍمتي أٌنوي 

 

ٌدرى ًمٍف غرٌاءى بيضو غمامييا  تىحى

 

يشير إلى عظـ تعمقو بيذه المرأة التي تمكف حٌبيا مف قمبو بشكؿ ال يمكف لمشاعر تناسيو عمى 
، أك سيرل، مركزان عمى جماؿ عينييا كثغرىا الذم يشبو قطرات الندل  مركر الميالي، كأحكاليا مف نيعاسو
المتساقط مف الغيـ األبيض، كقد انتقؿ مف الكصؼ الحسي إلى الكصؼ المعنكم، فقد كصؼ محبكبتو 

مؽ الطيب، كىك ما يدعك الشاعر إلى التمسؾ بيا، كىي امرأة تسبي عقكؿ  بالكماؿ االجتماعي كالخي
: (1)الناس لما ليا مف صفات حميدة، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 نؤـك عف الفحشاء ال تنطؽ الخنا

 

، ذامييا  قميؿه، سكل تخبيميا القكـى

 

، لما أحدثو حبيا في قمبو مف األلـ المضني، مؤكدان عمى (بالمكت)ثـ يكرر التعبير عف شعكره 
.  في ما حدث لو (القاتمة)فعؿ نظراتيا، 

: (2)يقكؿ
 [الطكيؿ]

 لقد يربت، لك أٌنو كاف ميٍبقيان 

 

 حياةن عمى أشالًء قمبي سياميا

 

 قد اقتسمت عيناًؾ يـك لقيتنا

 

 حيشاشة نفسو ما يىًحؿُّل اقتساميا

 

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ـى ما مف عاشؽو ىك مىٌيته   أفاًط

 

ـٍ ييٍرًد نفسي حساميا  مف الناس إف لى

 

 كلجت بعينيؾ الٌصيكديف مىكلجان 

 

 مف النفس إف لـ يكًؽ نفسي حماميا

 

 أيقتىؿي مخيكب البناًف ميبىرقىعه 

 

بميتو خفاتان لـ يصبو كالمييا 
 

كيستمر في إظيار معاناتو، التي يصكر حٌبو مف خبلليا، كيصفو بالحب األكثر إيبلمان 
، كقد ذكر صفات المرأة (مكتان )ك ، فيك قتؿ عمى يد تمؾ المرأة الجميمة، قتبلن عاطفيان ليس لو أثره ظاىره

: (4)التي يرغب فييا، فيي التي قؿَّ حديثيا، كنعست عيناىا، الممتزمة المانعة نفسيا عف الحراـ، يقكؿ
 [الكافر]

                                                 
(3)

.2/294ْ،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.2/295اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.2/295ْ،.اٌفشصدق،َ 
(3)

.2/296ْ،.اٌفشصدق،َ 
(4)

.2/151ْ،.اٌفشصدق،َ 
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 أحبُّل مف النٍّساء، كىيٌف شتى

 

دىؽى الكالال  حديث الٌنٍزًر كالحى

 

 مكانعي لمحراـ بغير فيحشو 

 

 كتىٍبذيؿي ما يككفي ليا حالال
 

 
: (1)كيقكؿ

 [الطكيؿ]
زامى الميًث، كيؿَّ عىشٌيةو   تىسكؼ خي

 

ٌك  مكاًحميوٍ   بأٍزىىرى كالديناًر  حي

 

 ليا نفسه بعد الكىرل مف ريقادىا

 

 كأفَّ فغاـ المسًؾ بالميؿ شامومو

 

كقد كظؼ صكرة المرأة في مقاـ الفخر، فيك يفخر بنساء بني مجاشع كما يتصفف بو مف 
: (2)جماؿ، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 كبيضو ترقى مف بنات مجاشعو 

 

 بيٌف إلى المٍجًد التميد مفاًخريهي 

 

ميكليا كرو كأفَّ حي  بنات أبو حي

 

ٍحًش اليجاف جآًذريهٍ   عمييا مف الكى

 

 كساىفَّ محضى الٌمكًف سفيافي كاصطفى

 

لييفَّ عتيؽ البىزَّ إذ جاء تاجره 
 

يصؼ نساء بني مجاشع بالدالؿ كالعٌز، كالكماؿ، مف خبلؿ الصكر التي يرصدىا مف كاقع 
حياتيف، فيفَّ جميبلت، يظيرف في اليكادج، كأبناء البقرة الكحشية، كما أنيفَّ يمبسف أجمؿ الثياب مف 

. أفضؿ التجار مما يدؿ عمى ترفيف
 

: صكرة الحيكاف
 

كصؼ الفرزدؽ الصحراء، بمشاقيا، كجفافيا، كحيكانيا، كما يتصؿ بيا مف صكر صادفتو 
كجيا لكجو في حمو، كترحالو، كمف الحيكانات التي تكرر كصفيا في ديكاف الفرزدؽ، الناقة، الخيؿ، 

الكمب، الحمار، : الذئب، القطا كىناؾ بعض الحيكانات اتخذ منيا رمزان في مقاـ اليجاء مثؿ
الخ، لذا سيقتصر ىذا الجزء مف البحث عمى صكر الحيكاف التي تكررت بكثافة في ... ،(3)الظربى

: الديكاف، كمنيا
 

: الناقة
 

                                                 
(1)

.2/132اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(2)

.1/357ْ،.اٌفشصدق،َ
(3)

ٛس٠خ،أفُاألر١ٔٓ،ِغزّغاٌشأط،ه٠ًٛاٌخطُ،لق١شاٌمٛائُ،ِٕزٓاٌشائؾخ:اٌظشثٝ ّّ ٠ٕظش،اٌّؼغُ).ِٓسرجخاٌٍٛاؽُٚاٌفق١ٍخاٌغ

.(اٌٛع١و،ِبدحظشة
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ىي الحيكاف الذم عيدَّ مفخرة العرب، كتنافسكا عمى امتبلكيا، كيمتدحكف صفاتيا، كتحمميـ، 
كتحمؿ أمتعتيـ، كقد انتقمت داللة الناقة عند شعراء العصر األمكم، لترتبط بشعر المدح في ببلط 

فكممة الناقة خرجت مف عباءة نعكتيا السابقة الممتزمة، قد كفت عف أف تككف مصدران غير )الخمفاء، 
مباشر لعدد ال حصر لو مف اإللماحات، كصارت حيف تذكر صراحة تعنى الناقة بكضكح، كتشير إلييا 

بذاتيا، لقد فقدت دالالت، كاكتسبت أخرل عبر تمؾ العممية الممتكية مف التغير الشعرم، كالداللي 
ٌدت بعض التغيرات، مف مثؿ التغيير في السياؽ الشكمي الخاص بالقصيدة  الطكيؿ، كفكؽ ىذا كمو جى

في القصيدة الببلطية المتأخرة، تجد نفسيا تنتسب إلى النسيب الغنائي،  (الناقة)العربية، كأخذت كممة 
، لذلؾ نجدىا عند الفرزدؽ مرتبطة بمقاـ المدح، (1)(أكثر مما كانت تنتمي إلى الرحيؿ البطكلي الدرامي

: (2)يقكؿ في مدح سميماف بف عبد الممؾ
 [الطكيؿ]

 ميعىرَّقةى األًلحي، كأفَّ خبيبيا

 

(3)خبيب نىعاماتو ركايحى خييَّب
 

 

 إذا ترككا منييفَّ كيؿَّ ًشمٌمةو 

 

، بالطريؽ، كأذؤب  إلى رىخماتو

 

ذكا جمىدىىا أخفافيييفَّ التي ليا  حى

 

 بصاًئري مف مخركقيا المتقٌكب

 

 عمى كؿ حرجكجو كأفَّ صريفيا
 

ـي أخطىبً   إذا اصطؾ ناباىا تىرىنُّل
 

كظؼ ىذه الصكرة ليعبر عف الكاقع النفسي المتأـز الذم عاشو آؿ المميب، ككيؼ تحممكا 
، الذم يمثؿ األماف التاـ ليـ، لذا تحدث عف (سميماف)المشاؽ مف أجؿ الكصكؿ إلى الممدكح، 

المطايا، كىك يريد أصحابيا الذيف فركا عمييا، فيـ في كاقع مأساكم، كصراع نفسي مف أجؿ أمؿو في 
الحياة، لذا نجده في البيت األخير يعكد ليعطي الناقة صفة محببة بعد اف كصفيا باإلعياء، كالتعب، 
فقد تحكؿ صكت أسنانيا إلى صكت محبب، يشبو صكت الطيكر، ككأنيا تعبر عف أمؿ ىؤالء القـك 

بالحياة، كما استحضر صكرة الناقة التي مٌرت بتجربة كالدة استثنائية قاسية، كرغـ ذلؾ فإنيا استطاعت 
: (4)أف تعكد إلى نشاطيا المستمر، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 كمايرة األعياًد قد أجييت ليا

 

 نتيي ًخداجو كىي ناجو ىبابييا

 

 تعالمتيا بالسَّكط بعد التياييا

 

 بمقكٌرًة األعالـ يطفك سرابييا

 

مف خبلؿ صكرة ىذه الناقة التي تغمبت عمى آالميا، استطاع الفرزدؽ أف يعبر عف تجربتو 
النفسية في صراعيا مع شبح الفناء، فقد كردت ىذه األبيات في سياؽ حديثة عف الشيب كآثاره النفسية، 

                                                 
(1)

،14،ِغٍخفقٛي،اٌّغٍذ٠179بسٚعالفع١ززى١فزؼ،ٌغخاالفطالػفٟرغ١ّبداٌؾ١ٛاْٚسِٛصٖفٟاٌؾؼشاٌؼشثٟاٌمذ٠ُ،ؿ

 .2،1995َاٌؼذد
(2)

 .31-1/30اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(3)

َؼّشلخ ُّ :ٚاٌظ١ٍُ./ِفشد٘بخبمت،ٚ٘ٛاٌظ١ٍُاٌزٞاؽّشدعبلبٖفٟاٌشث١غ:خنت./ػظبَاٌؾٕهِٕٚجذاٌٍؾ١خ:األٌؾٟ./ل١ٍٍخاٌٍؾُ:اٌ

 .روشإٌؼبَ
(4)

.1/62اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
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إذ يشعرنا، ككأنو يريد إثبات قدرتو الخارقة عمى التكاصؿ مع الحياة، رغـ ظيكر مبلمح الشيخكخة 
عميو، لذا فيك يظير قدرتو عمى تسيير الناقة التي ألبسيا ظبلالن مف حالتو النفسية، المترددة بيف 

التي  (نفس الشاعر)االستسبلـ لما ىك فيو، كاالنطبلؽ نحك الحياة، فالناقة حممت داللة جديدة ىي، 
يقسك عمييا لتبمغو طمكحاتو التي ما تزاؿ تتقد، كما رسـ صكرة طريفة لمناقة في مدح ىشاـ بف عبد 

: (1)الممؾ بعد ىجائو، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 ىيديكءان ركابي ال تزاؿ نجيبة

 

، تىًحٌف سيميكبيا ؿو ميٍمقىن إلى رىجي
(2) 

 

يظير الشاعر معاناتو، مف خبلؿ صكرة الناقة التي فقدت كلدىا، كما زالت تحٌف إليو، ليظير 
لمخميفة حاجتو إلى العطؼ، كالمساعدة، كقد رسـ لكحة فنية لتفاصيؿ الرحمةإلى الخميفة، بصكرة حسٌية 

: (3)تكحي بالقمؽ كالصعكبة كالمعاناة، يقكؿ
 [الطكيؿ]

ٍكقاء أرضو مف بعيدو رىمىٍت بنا  كخى

 

(4)إليؾ مع الصَّيب الميارم سيييكبييا
 

 

 بمٌتخذيف المٌيؿ فكؽى رحاليـ

 

 بيا جبالن قد كاف مشيان خبيبيا

 

 كأفَّ الخاليا فكؽى كٌؿ يريرةو 

 

ٌطميوي في دكسر الماء نيبيا تيخى
(5) 

 

: (6)كقد كرر صكرة الناقة اليزيمة، المنيكة مف شدة التعب في مدح ببلؿ بف أبي بردة، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 تىمىٌطٍت برٍحمي كٍىيى رىٍىبه رىذٌيةه 

 

 إليؾ مف الدٍَّىنا أتاؾ خبيبيا

 

كىي صكرة، تكحي باألمؿ بمقاء الممدكح، كعطائو، كىك األمر الذم ينسي الشاعر األلـ، 
. كمشاؽ السفر

: (7)كيقكؿ في مدح الكليد بف يزيد
 [الطكيؿ]

ديكمةو   طكاىيٌف ما بيف الجكاء كى

 

كريٍكبىانييا، طيَّ البيركًد مف العصب
(8)

 

 

، كأفَّ رؤكسيا  عمى شٌدنٌياتو

 

كاًجؼه في نيٍصب (9)فؤكسه إذا راحت رى
 

 

                                                 
(1)

.1/73اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(2)

.إٌبلخاٌزِٟبدفق١ٍٙب:اٌغَّبٍٛة
(3)

.1/74ط،.اٌفشصدق،َ
(4)

.إٌٛقإٌّغٛثخاٌِٝٙشحثٓؽ١ذآِْػشةا١ٌّٓ:اٌّٙبسٞ./اٌز٠ٞخبٌوث١بمٗؽّشح:اٌقٙت
(5)

ؽذحعش٠بٔٗ،ٚلذ٠ىْٛأسادثٗاٌغشاةٚدخٛي:دٚعشاٌّبء./رنغػٍٝأٔفٗاٌخطبَ،أٞاٌضِبَأٚاٌٍغبَ:رخطّٗ./اٌغفٓاٌىج١شح:اٌخال٠ب

.ِفشد٘بٔبةٟٚ٘إٌبلخاٌّغٕخ:١ٔجٙب./اإلثًف١ٗ
(6)

.1/83ط،.اٌفشصدق،َ
(7)

.92-1/91ْ،.اٌفشصدق،َ
(8)

.ٔٛعِٓاٌجشٚداٌّٛؽبح:اٌُؼُقت./ِٛمؼبْ:اٌغٛاءٚدِٚخ
(9)

.اٌّشرفؼخ:إٌقت./اإلثًإٌّغٛثخاٌٝؽذِْٚ٘ٛٛمغثب١ّ١ٌٓ:اٌؾّذ١ٔبد
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 كغيدو مف اإلدالج تٍحًسبي أٌنيـ

 

(10)سيقكا بنت أحكاؿو تيداري عمى الٌشٍرب
 

 

ـٍ   تميؿ بيـ حينان كحينان تقيمييي
 

 (11)كىيفَّ بنا ًمٍيؿي الًقداح مف القيٍيبً 
 

مىمفى مف الحاجات كٌؿ يقيمةو   حى
 

ٍدبً   (1)إليؾ عمى فافو عرائكيا حي
 

كقد طكت بطكنيا مثؿ الثياب . ، مكضعاف(الجكاء، كدكمة)رسـ صكرة لممطايا كقد اجتازت، 
المكشاة مف شدة الجكع، ككأنو يكحد بيف صكرة المطايا كمف تحمميـ، مما يعكس صكرة عامة لميزاؿ 

، ليصؿ بيا إلى صكرة نفسو (شدنيات)الذم أصابيـ، لذا يركز عمى تصكير الحركة الميتزة لمركاحؿ، 
القمقة المضطربة لذا مزج بيف صكرة المطايا، كصكرة الراكبيف عمييا، لخمؽ مناخ أشدَّ تكتران كذلؾ مف 

، التي ضمنيا كاقع التعب، كاإلعياء، دكفى أف ينسى الصكرة (لصكرة الخمر)خبلؿ استحضاره، 
األساسية، كىي إظيار المعاناة في سبيؿ الكصكؿ إلى الممدكح، لقضاء حاجاتو، ناسبان ىذا إلى 

عيبى حمميا، فيي ترجك مف الممدكح  المطايا، فكأف الحاجات ليا كجكد حسي أثقمت بيا المطايا، كصى
: (2)المطؼ بيا، كقضاء حاجتيا، كيقكؿ

 [الطكيؿ]
 أنيخت كما تدرم أما في ظيكرىا

 

ًمفى القرح أـ ما في المناسـ أنقبي 
 

: (3)كيقكؿ في مدح يزيد بف عبد الممؾ
 [الطكيؿ]

 حراجيي بيفى العىٍكىىٌجي كداًعرو 

 

 تجرُّل حكافييا السَّريحى الميقدَّدا

 

 طكالب حاجاتو بركباًف شٌقةو 

 

دارٌيان مف الميؿ أسكدا  يىخيف خي

 

رسـ صكرة معبرة لمنكؽ كقد ضمرت مف شدة السير، كانتعمت الجمد، بعد أف تمٌزقت حكافرىا 
. مف شدة السير

: (4)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 أتيتؾ مف بيٍعًد المسير عمى الكجا

 

(5)رجاًء نكاؿو منؾ، يا ابف ًزيادً 
 

 

، كأنما ـى  خكاًيعي يىٍعًميفى الٌمغا

 

ٍعميكلىةه بًجسىادً  مناسميا مى
(6) 

 

                                                 
(10)

.خّشحِؼزمٗ:ثٕذأؽٛايٍم./٠ِٓؾشةاٌخّش:اٌؾشة./اٌغ١ش١ٌالًا:اإلدالط./اٌّبئٍخأػٕبلُِٙٓؽذحإٌؼبط:اٌغ١ذ
(11)

.عٙبَاٌّغ١ش:اٌمذاػ
(1)

.إٌّؾ١ٕخ:اٌؾذة./ِفشد٘بػش٠ىخ،ِٚؼٕب٘باٌغٕبَ/اٌؼشائه
(2)

.1/95اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(3)

.1/160ْ،.اٌفشصدق،َ
(4)

.1/186ْ،.اٌفشصدق،َ
(5)

.اٌؾفب:اٌٛعب
(6)

.اٌضػفشاْ:اٌغغبد./األخفبف:إٌّبعُ./صثذ٠ؼٍٛأؽذاقاإلثً:اٌٍّغبَ./٠ٍم١ٓ:٠ؼ١ّٓ
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فيك يرجك عطاء الممدكح، ميٌدعيا استحقاقو لو، بسبب المشاؽ التي تحمميا في الطريؽ، عبران 
عف نفسو بالناقة التي بافى تعبيا عمى جميع أنحاء جسميا، حيث كصمت، كالزبد باد عمى أشداقيا، كقد 

. ساؿ الدـ مف أخفافيا، كأنو الزعفراف
 
 

: (1) كيقكؿ
 [البسيط]

 خكصان حراجييى ما تدرم أما نىًقبىتٍ 

 

(2)أشكى إلييا إذا راحت أـ الدَّيىري 
 

 

ؿَّ بيا ٌكح عنيا البىٍردي حي  إذا تىرى

 

ٍيثي التقى بأعالي األسييًب العىكىري   (3)حى
 

مف خبلؿ ىذه الصكرة، يحاكؿ الفرزدؽ استمالة الخميفة لتمبية حاجتو، إذ يظير لو معاناة ىذه 
. النكؽ التي تعبر عف حاؿ راكبييا كما يبدك كاضحان 

: (4)كيقكؿ
 [الكافر]

 ستحممنا إليؾى ميبىمٍّغاته 

 

ةي الظيكر  يىطىٍأفى دىمان، ميكىدَّحى

 

 بناتي الٌداًعرٌم إذا تالقت

 

 عيراىا كىي جائمة الٌيفكرً 

 

رييان   فما بمغت بنا إال جى
 

 عمى األعجاًز تيٍردؼي كيؿَّ ككرً 
 

ييٌف مع السُّلالمى  بىمىٍغفى كميخُّل
 

 بكؿ نجاًء صادقًة الٌيرير
 

 كأشالءو لناجيةو تىرىكنا
 

 عمييا العاكفات مف الٌنسكر
 

 كأفَّ ركابنا في كٌؿ فيٌ 
 

ٍيؿي مف الغيركر  إذا دٌب الكيحى
 

صكرة الناقة عند الفرزدؽ مكررة فيي قكٌية، قادرة عمى تحمؿ مكاره الصحراء، تبمغ براكبيا 
غايتو ميما تصادؼ مف صعكبات تدمي أخفافيا، كتغكر عيناىا، كتتصبب عرقان كالقطراف، فيتجمد 
زبدىا، كتجيض جنينيا، فتأكمو الثعالب، كالذئاب، كالنسكر، لذا ال نجد لمفرزدؽ كصؼ رحمة ىينة 

مطمئنة، فقد أشار عبد القادر القط إلى أفَّ ىـ الشاعر األمكم في األغمب أف يرضى نزعتو الفنية في 
، كىذا دليؿ عمى (5)مجاراة الجاىمييف، كيرضي الممدكح بتيكيؿ ما القى في طريقو إليو مف صعكبات

                                                 
(1)

.1/203اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.لشٚػرق١تاٌغّبي:اٌذثش./صمجذأخفبفٙب:ٔمجذ./إٌٛقاٌغ١ّخاٌؼظ١ّخا١ٌٙىً:اٌؾشاس٠ظ./اٌغبئشحاألؽذاق:اٌخٛك 
(3)

.ِفشد٘بػىشح،اٌمنؼخِٓاإلثً:اٌؼىش./ِفشد٘باألعٙت،اٌغالح:األعٙت 
(4)

.1/314ط،.َ:اٌفشصدق 
(5)

.٠318ٕظش،ػجذاٌمبدساٌمو،فٟاٌؾؼشاإلعالِٟٚاألِٛٞ،ؿ 
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أف ىذا الكصؼ كاف نابعان مف التقميد المحض ال مف طبيعة التجربة، كما قد تتضمف صكرىا مف 
: (6)رمكز، كعمى العمـك فقد ارتبط كصؼ الناقة عند الفرزدؽ بالمدح، كقدكمو إلى الخمفاء، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 جييض فالةو أعجمتو تمامىو

 

ُّـل رابع  ىبكع اليحى خٌطارةه أ

 

 تظؿُّل عتاؽ الطير تنفي ىجينيا

 

 جنكحان عمى جيماف آخرى ناصع

 

، الساعي إلى الماء في جفاؼ الٌرماؿ، كالحٌر (القطا)كقد ارتبطت صكرة الناقة بصكرة، 
البلىب، يريد أف يركم ظمأه، كيسقي فراخو المنتظرة أكبتو حامبلن إلييا الماء المنتظر، كمف صميـ ىذا 

. التصكير، يصؼ القطا
: (1)يقكؿ

 [الطكيؿ]
و  يظؿ القطا مف حيث ماتت رياحي

 

يعاريني تخشى اليالؾ قكاربو 
 

: (2)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 كيدعك القطا فييا القطا، فيجيبو

 

 تكائـ أطفاؿو مف السبسب المحؿ

 

 دكارج أخمفف الشكير، كأنما

 

 جرل في مآقييا مراًكد مف كيٍحؿً 

 

 يسقيف بالمكماًة زيغبان نكاىيان 
 

 بقايا نطاؼو في حكاصميا تغمي
 

يصكر جماؿ فراًخ القطا، ليكحي بصكرة عاطفية تستجمب انتباه السامع نحكىا، فيي تأتي 
. لتشربى الماءى في أرضو مجدبة قاحمة

: (3)كيقكؿ
 [الطكيؿ]

 كليمة أسرابو نزكؿو مف القطا

 

 يياري بالحٍي الميٍرقالًت جيكميا

 

 أيٍرتي بيا جكفى القطا حيف عسكرت

 

 عمى األرض ديجكره تداعى خصكميا

 

 كأفَّ حديث الٌدارجات مف القطا
 

ركميا  تراطيفي أنباطو تالقت كى
 

. كمف صكر الحيكاف التي تكررت في ديكاف الفرزدؽ
 

: صكرة الذئب
 

                                                 
(6)

.٠ٚ،2/65،2/140ٕظش2/14ط،.اٌفشصدق،َ 
(1)

.1/100اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.2/197ْ،.اٌفشصدق،َ 
(3)

.2/324ْ،.اٌفشصدق،َ 
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كصؼ الفرزدؽ الذئب في ثبلث مقطكعات شعرية مستقمة، كقد جاء كصفو كصفان مميزان،عبَّر 
دى في الذئب تكأمان لنفسو، كصنكان لصفاتو فيك يجد مف )مف خبللو عف مكاقؼ مميزة في حياتو،  فقد كىجى

األنانية، كالجفاؼ العاطفي، كالتيافت عمى : ذاتو قاسمان مشتركان لعدة صفات تجمعو معو، كمف أىميا
االقتناص، ككؿ ما يتعمؽ بمغالبة اآلخريف في كحشية كاسرة، إنيا صفات مشتركة بيف الذئب 

. (4)(كالفرزدؽ
: (1)يقكؿ

 [الطكيؿ]
 كليمة بتنا بالغرٌييف يافنا

 

 عمى الزٌاًد ممشكؽي الٌذراعيف أطمسي 

 

 تممَّسنا حٌتى أتانا كلـ يزؿ

 

ٍتوي أٌموي يتممَّسي   لىديٍف فىطمى

 

 كلك أنو إذ جاءنا كاف دانيا
 

 أللبستو لك أٌنو كاف يىٍمبىسي 
 

 كلكف تىنىٌحى جنبةن، بعدما دنا
 

 فكاف كقيد الٌرمٍح بؿ ىك انفسي 
 

 فقاسىٍمتو نصفيف بيني كبينو
 

 بقيَّة زادم كالرَّكايب نيعَّسي 
 

 ككاف ابف ليمى إذ قرل الذئب زادهي 
 

 عمى طارؽ الظمماء ال يىتىعٌبسي 
 

بَّرى عف      الذئب  يعبر الفرزدؽ عف تجربة خاضيا، ليثبت مف خبلليا معاني حميدة، فقد عى
بمفطة الضيؼ كاصفان جماؿ جسمو، مكحيان مف كراء ذلؾ باستئناسو لو، ككأنو إنساف طيب جميؿ، مما 
يدؿ عمى تعاطفو معو، فيك يرل فيو إنسانان ال حيكانان فاتكاي، بؿ يراه كديعا يخاؼ عمى نفسو مف شر 

، كىك يريد أف (الرمز)اإلنساف، ككأنو يكحي بذلؾ إلى كحشية اإلنساف البالغة ،التي يخافيا الذئب 
ىذا الذئب، كبذلؾ  (كحشية)يخرج نفسو مف كحشية اإلنساف ىذه، إلى طيبة الحيكاف، كصفاتو رغـ 

يؤكد عمى أنسو بيذا الحيكاف الذم ربما فضمو عمى اإلنساف، فشاركو زاده، كىك تركيز مف الشاعر 
عمى معنى إنساني عظيـ، يدؿ عمى نزكع نفسو إلى الخير، ال سيما كأنو شارؾ الحيكانات المفترسة في 

تكاد أف تخرج عف طبيعة الكصؼ النقمي التقميدم لمذئب، ألنو )زاده، كصكرة الذئب في ىذه القصيدة، 
 كىي رقة تخالؼ طبع (2) التفت فييا إلى الجانب القصصي، كأفاض عمييا شيئان مف الرقة الكجدانية

صكرة جميمة فييا مف المعاني اإلنسانية ما يكفي )الفرزدؽ الذم ينحت شعره مف صخر، كىذه القصيدة 
. (3) (لتعٌرؼ بنفسيا كتشير بصدؽ إلى ذلؾ التفاعؿ الكجكدم الحي

: (4)كفي مكطف آخر، يقكؿ
 [الطكيؿ]

                                                 
(4)

.٠154ٕظش،ػجذاٌّغ١ذاٌؾش،اٌفشصدق،ؿ 
(1)

.2/8اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.103ا١ٍ٠باٌؾبٚٞ،فٓاٌٛففٚرطٛسٖػجشاٌؼقٛس،ؿ 
(3)

.،٠ٕٚظشصوش٠بػجذاٌؾ١ّذإٌٛرٟ،اٌزئتفٟاألدةاٌمذ95ُ٠وبًِاٌؼجذهللا،ؽؼشاءِٓاٌّبمٟ،ؿ 
(4)

.2/399ط،.اٌفشصدق،َ 
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 كأطمسى عٌساؿو كما كافى صاحبنا

 

 دعكت بنارم مىٍكىنان فأتاني

 

 اٍدفي دكنؾ إٌنني: فمٌما دنا قمت

 

ٌياؾ في زادم لمشتركاف  كا 

 

 فبٌت أسٌكم الزٌاد بيني كبينو
 

ٌرةن، كديخاف ٍكء نارو مى  عمى يى
 

 فقمت لو لٌما تكىٌشرى ياحكان 
 

ـي سيفي مف يىدم بمكاف  كقائ
 

 تعٌش فإٍف كايقتني ال تخكنني
 

 نكف ميؿى مىٍف يا ذئبي يصطحباف
 

، يا ذئبي كالغدري كنتما  كأنت امرؤه
 

ٌيٍيف، كانا أريعا بًمبافً   أيخى
 

 كلك غيرينا نبَّيت تمتمسي الًقرل
 

 أتاؾ بسيـو أكشباًة سنافً 
 

محاكرة الذئب، كالشكؽ كالحنيف : األبيات مف قصيدة طكيمة اشتممت عمى ثبلثة محاكر ىي
تداخبل فنيا مميزا، . (الشاعر، كالذئب، كنكار): إلى زكجتو نكار، فتتداخؿ ىذه العناصر

ذا بو يشاركو زاده بالتساكم، مؤكدان  فقد بدأ الفرزدؽ بسرد قصتو مع الذئب الذم أقبؿ نحكه، كا 
، أم بالحالة الجيدة، كغير الجيدة، (عمى ضكء نار مرة كدخاف)التساكم مف خبلؿ اشتراكيما معا، 

، كىـ كاحد، رغـ أف الخكؼ ما زاؿ متمكنا، إذ كشر الذئب عف أنيابو ضاحكان،  ككأنيما تكحدا في أمرو
أنت ): بينما الشاعر مستعد لمكاجيتو بالسيؼ، داعيان إياه إلى عدـ الغدر، بؿ إلى األخكة في قكلو

، إذ يرل فيو إنسانان ،ال حيكانان مفترسان، كما يؤكد عمى نزعتو النبيمة التي يتميز بيا عف جميع (امرؤ
الناس الذيف يركف الذئب عدٌكا يجب قتمو، أما ىك فيرل فيو أخان يمكف أف يقاسمو ممذات الحياة، لمتأكيد 

عمى ضركرة التعامؿ اإلنساني النبيؿ الخالي مف كٌؿ أذل كظمـ، لذا يعرض لما حٌؿ بو مف المعاناة 
العاطفية القاسية، في تجربو حبو لنكار التي سببت لو األلـ الفادح، ككأنو يكحي مف طرؼ خفي إلى 

، ال الذئب، إذ استطاع اف يصاحبو، بينما نكار سببت لو (نكار)أفَّ الكحش الحقيقي، ىك اإلنساف، 
: (1)األسى كالحرماف، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 فأصبحت ال أدرم أأٍتبىعي ظاًعنان 

 

 أـ الٌشٍكؽي مني لممقيـ دعاني
 

 كما منيما إال تىكٌلى ًبشٌقةو 

 

 مف القمب، فالعيناف تبتدراف

 

 كلك سيئمت عني الٌنكار كقكمييا

 

 إذا لـ تيكاًر الناجذى الشَّفتاف

 

 لىعىٍمرم لىقىد رٌققتني قبؿى ًرٌقتي

 

 كأشعمًت فيَّ الشَّيب قبؿ زماني

 

 كأٍميحًت ًعٍريي في الحياة كًشنتوً 

 

 كأكقىٍدًت لي ناران بكؿ مكاف

 

يؤكد الفرزدؽ مف خبلؿ ىذه القصيدة ،عمى قدرة الحب العظيمة عمى تيذيب النفس ألفَّ حٌبو، 
ىك الذم يمنعو مف أف يتحكؿ إلى كحش، لمرد عمى زكجتو نكار، التي سببت لو األذل، لسكء تصرفيا 

كمؤدل ىذه العبلقة أف الذئب يعدؿ غرائز الشاعر، كمف ىنا اقترف ذكره لممرأة ممثمة بالنكار )معو، 
                                                 

(1)
 .2/400اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
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التي لـ يستطع الفرزدؽ االحتفاظ بيا، أك أنو لـ يتمكف مف إقامة عبلقة عاطفية ناجحة معيا، فتركتو 
، كصكرة الذئب، مرتبطة ارتباطان مباشران بشخصية الفرزدؽ،  (2)(مخمفة ذلؾ الجدب العاطفي في نفسو

فيي معادلة لمشاعر العدكاف، كالشر في نفسيتو، كعبلقة المكدة التي أقاميا مع الذئب، ىي محاكلة 
قامة عبلقة طٌيبة معو،  إلصبلح النفس، كتطييرىا مف اآلثاـ، كالذئب رمز لطبيعة الفرزدؽ العدكانية، كا 
تكحي بصفحة جديدة مف حياة الفرزدؽ، حياة فييا ألفة كمكدة، كأخكة، كصكرة الذئب الضعيؼ الجائع، 

بمثابة كسيمة أك طريؽ إلى البكح اإلنساني عف المعاني النبيمة، كالخكاطر اإلنسانية في ذات 
، (1)الفرزدؽ ، كما استحضر صكرة لمذئب القكم في قصيدة أخرل، ليد لنا عمى ما عنده مف كـر

: (2)كشجاعة، كقدرة عمى المكاجية، يقكؿ
 [الطكيؿ]

 كال ئمتي يكمان عمى ما أتت بو

 

 صيركؼ الميالي كالخطكب القكارع

 

 فقمت ليا فيئي إليؾ كأىقصرم

 

 فأٍكـي الفتى سيؼه بكصمٍيو قاطع

 

 تمـك عمى أف صٌبح الذئبي يأنيا

 

ٍبشو كىك في الرعي راًتعي   فألكل بحي

 

ٍكؿو كأشييره   كقٍد مٌر حكؿه بىٍعدى حى

 

 عميو ببؤسو كىك ظمآفي جاًئعي 

 

ٍزمان كأٌنوي   فمما رأل اإلقداـ حى

 

 أخك المكًت مىٍف سيٌدٍت عميو المطاًلعي 

 

ٍكؼو كصادىؼى ًغٌرةن   أغارى عمى خى
 

 فالقى التي كانت عمييا المطاًمعي 
 

 كما كنت ميياعان كلكف ًىٌمتي
 

ذ أنا ياًفعي   سكل الٌرٍعي مفطكمان كا 
 

ـٌ الفرزدؽ تمكمو، إذ أىمؿ الرعي، فكانت النتيجة أف افترس الذئب كبشان مف الغنـ، كلكي  فأ
يقمؿ مف قيمة المكـ صكر الذئب، ذئبان ضاريان غير عادم ،لـ يترؾ الجكع لو طريقان لمنجاة مف المكت 
غير اإلقداـ، ففاجأ القطيع، مفاجأة مف سيٌدت األبكاب دكنو، ففاز بما يرجكه، فماذا يفعؿ، كخاصة أف 

. ىمتو أكبر مف أف يككف راعيان، إنو يتطمع إلى عظائـ األمكر، كليس الرعي ىمو
، إذ اتخذ منو رمزان لمقكة صكرة األسدكمف صكر الحيكاف التي تكررت في ديكاف الفرزدؽ، 

: (3)كالشجاعة، مقابؿ جرير الذم صكر نفسو بالصقر، يقكؿ
 [الكامؿ]

 احتسبي جريران إٌنوي : قالكا ليا

 

ٍبري بو أبك األشباؿً   أكدل الًيزى

 

 ألقى عميو يديو ذك قىٍكميَّةو 

 

دىؽَّ مجاًمعى األكصاؿ ِى ٍرده، ؼى (4)كى
 

 

: (5)كيقكؿ
                                                 

(2)
.،ِغٍخعزٚس25أؽّذػٍِٟؾّذ،لشاءحفٟلق١ذحٚففاٌزئتٌٍفشصدق،ؿ

(1)
.٠96ٕظش،وبًِاٌؼجذهللا،ؽؼشاءِٓاٌّبمٟ،ؿ

(2)
.2/38اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،

(3)
 .2/219ْ،.اٌفشصدق،َ

(4)
ْسد./رٚلٛحٍمفٟلِٛٗ:رٚل١ِّٛخ  .األعذاٌزٌِٞٛٔٗبث١ٓاٌى١ّذٚاألؽمش:َٚ
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 [الطكيؿ]
 كقد منيت مني كميبه بييغـو 

 

، كالًكميوٍ  ريرو ٍبمى جى (6)يقيؿو عمى الحي
 

 

ٌيا، ال يخاًتؿي ًقٍرنىوي   شتيـ الميحى

 

(7)كلكنَّوي بالصَّحصحاف ينازلو
 

 

 
ٍبره ىريتي الٌشٍدًؽ، رئباؿي غابةو   ًىزى

 

إذا سارى عٌزٍتوي يداهي ككاًىميوٍ 
(1)

 

 

يصكر الفرزدؽ عظيـ كطأتو عمى الخصـ، حيث يصكر نفسو باألسد العظيـ القكة الذم يسقط 
عمى الخصـ، الذم يشبيو بالحبمى، مما يكحي بإجياض الشاعر لخصمو، كقدرتو العظيمة عميو، 

كمقدار كىف الخصـ كضعفو، كمما يزيد في عظيـ قكتو صكرة األسد العظيـ، المكفير الكجو، العظيـ 
: (2)الجثة، القادر عمى الخصـ، كيقكؿ

 [الطكيؿ]
ٍبره تفادل األٍسدي مف كيباتو  ًىزى

 

 لو ًمٍربىضه عنو يحيدي المساًفري 

 

 إذا ما رأتو العيف غييَّرى لكنييا

 

 لو، كاقشعرت مف عىرىاهي الدكاًئري 

 

: (3)كما كظؼ صكرة األسد القكم في مدح بشر بف مركاف، يقكؿ
 [البسيط]

درو مف ليكث الغيؿ ذم لىًبدو   كىميخى

 

را ـي الياماًت كالقىصى ًيٍرغامةو ييحًط
(4)

 

 

ٍرسان يراغمييا  ترل األسكد لو خي

 

ؽو منو إذا زأرا  يسجدفى مف فىرى

 

فقد شبو الممدكح العظيـ السطكة، الذم تمكف مف ليكث مثمو، كلكف بطكلتو الفائقة  تميزه 
عنيا، كبمجرد أف يزأر فإفَّ جميع الميكث تخضع لو ذليمة منقادة، كىي صكرة تكحي بعظيـ قكة الممدكح 

. كسمطتو، كقد تكررت ىذه الصكرة في مكاطف أخرل مف الديكاف
 

: صكرة ميجكيو
 

استطاع الفرزدؽ أف يصبَّ غضبو عمى خصكمو، كيمحؽ بيـ كؿ المخزيات كقد مزج ىذا 
اليجاء بالفخر المتعالي بنفسو كقبيمتو، فيك ال يجد لذة في فخره إال حيف يتعرض لجرير كقكمو، فقد 

صكرىـ سكدان كالجعبلف، كىـ سكد قصار، أعينيـ تناـ عف األكتار، كىـ رعاة حمير، كغنـ ينزلكف شرَّ 
                                                                                                                                                    

(5)
 .2/230ط،.اٌفشصدق،َ

(6)
 .ِفشد٘باٌىٍىً،أٞاٌقذس:اٌىالوً./اٌن١غُ،األعذاٌمٛٞ
(7)

.األسكاٌّطّئٕخ:اٌقؾقؾبْ./٠خبدع:٠خبرً./وش٠ٗاٌٛعٗ:ؽز١ُاٌّؾ١ب
(1)

.ٚاعؼخ:٘ش٠ذاٌؾذق 
(2)

.1/227اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(3)

.1/258ْ،.اٌفشصدق،َ 
(4)

.ؽؼشاٌىزف١ٓ:اٌٍجذ./اٌؾغشاٌىض١ف:اٌغ١ً./األعذ:اٌّخذس 
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مكاف، فقد صكر اقتراف جرير كأىمو بالحمير، لدرجة أف الحمير تبكي عمى جرير لما أصابو مف 
: (5)الفرزدؽ، كفي ذلؾ سخرية تنيض بما يريد خير نيكض، يقكؿ

 [الكامؿ]
 تبكي المراغةي بالرٍّغاـ عمى ابنيا

 

 كالناىقاتي ينحفى باإلعكاؿً 

 

 سكقي النكاىؽ مأتمان يبكينو

 

 كتىعىٌريي لمصاًعًد القيٌفاؿً 

 

 سىًربان مداًمعييا تنكحي عمى ابنيا

 

 بالرمًؿ قاًعدةن عمى ًجاٌلؿً 

 

 احتسبي جريران إٌنو: قالكا ليا
 

ٍبري بو أبك األشباؿً   أكدل الًيزى
 

ىذه الصكرة تؤكد عمى تفكؽ الفرزدؽ عمى جرير، كذلؾ مف خبلؿ البكاء الحاد مف أٌمو عميو 
: (1)في تمؾ الصكرة الباعثة عمى االزدراء كالضعة، كيقكؿ

 [الكامؿ]
 كترل عىطٌية، كاألتافي أمامىو

 

 عىًجالن يمرُّل بيا عمى األمياؿً 

 

، كىك ميقىًرًمده   كيظٌؿ يٍتبىعيييفَّ

 

، كأٌنو بشكاؿ  مف خمًفًيفَّ

 

 كترل عمى كتفي عىطيَّة مائالن 

 

 أرباقيوي عيًدلٍت لوي بسخاؿً 

 

 تبعى الحمارى مكٌممان فأصابو

 

 بنييقو مف خمفو بنكاؿً 

 

يرسـ لكالد جرير صكرة مضحكة، تدؿ عمى ضعتو كىكانو، فيك يتابع الحمير مشغكالن بأمرىا، 
يتحرؾ بكؿ خكؼو كقمؽ، كأنو مقيد بسبلسؿ مف حديد، يحمؿ عمى كتفو الحباؿ كصغار الشاة، كىك 

، كقـك الشاعر ...بيذه الصكرة يقابؿ مقابمة خفيَّة بيف قكمو، كقكـ جرير فيـ يتحرككف كراء الحمير
  .يتحرككف كراء الخيكؿ طالبيف المجد

، كقد عرض نفسو مع حماره لمبيع، فزىد الناس (حماره)كما سخر مف جرير، إذ صكره بفارس 
: (2)يقكؿ. فيو، كفي حماره

 [الطكيؿ]
 رأيت جريران لـ ييع عف حماره

 

 عميو مف اليٌقؿ الذم ىك حاممو

 

 أتى الشاـ يىٍرجك أف يبيع حمارىهي 

 

 كفاًرسىوي، إذ لـ يجد مف يبادلو

 

: (3)كيقكؿ
 [الكافر]

 ىجكت صغار بني يربكع بيكتان 

 

كأعظميـ مف المخزاة عارا 
 

                                                 
(5)

.2/219ط،.اٌفشصدق،َ 
(1)

 .2/225اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(2)

 .2/162ْ،.اٌفشصدق،َ
(3)

.1/392ْ،.َ/اٌفشصدق
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 فإٌنؾ كالرٍّىاف عمى كميبو 

 

 لكالمجرم مع الفرس الحمارا

 

صكر حاؿ خصمو مع قكمو، بمغة مكحية قكاميا التشبيو، حيث صكر مباراة قـك جرير لقكمو 
الحماقة، كالفشؿ، كالٌضعة، كمما يدؿ : كمباراة الفرس لمحمار، كىي صكرة تكحي بدالالت عدة، منيا

. عمى قدرة شعرية مبتكرة، كطاقة فنية تسترعي االنتباه
 
 

: (1)كيقكؿ
 [الكامؿ]

 قبىح اإللو بني كميب إنَّيـ

 

 ال يغدركف كال يفكف لجارً 

 

 يستيقظكف إلى نيياؽ حمارىـ

 

ـي أعينيـ عف األكتارً   كتنا

 

: (2)كما كرر تصكير فشؿ جرير في مكاجيتو في مكاطف أخرل، يقكؿ
 [الكافر]

 جٌر المخزيات عمى كميبو 

 

 جرير يـ ما منع الٌذمارا

 

 ككافى ليـ كىبىٍكًر يمكدى لٌما

 

 رغا ظيران فدٌمرىـ دمارا

 

 عكل فأيار أغمب ييغمٌيان 

 

ٍيؿي ابف المراغة ما استيارا  فىكى

 

يشير إلى فشؿ جرير في مكاجيتو، كانعكاسو األمر سمبان عمى قكمو، إذ أحبط أمميـ فيو فكاف 
عمييـ كباالن، بدؿ أف يككف درعان حصينان، كسيفان مشيران، بمكىبتو الشعرية، كلمتأكيد عمى فشمو استحضر 

: (3)لو صكرة ثمكد، كصاحبيا، إمعانان في بياف الضرر الذم جٌره جرير عمى قكمو، كيقكؿ
 [الكافر]

 كناـ ابف المراغة عف كميبو 

 

 فىجمَّمىيا المخازم كالٌشنارا

 

، إذا ىجكني فَّ بني كميبو  كا 

 

لكالجعالف إذ يغشيف نارا 
 

صكر جرير، بصكرة العاجز المتنحي عف حمبة الصراع، األمر الذم أكقع نفسو كقكمو في 
كرطة ال يمكف تداركيا، لمعجز عف مكاجية الشاعر، كاصفا إخفاقيـ بالجعبلف التي تمقي بأنفسيا في 

نار الشاعر، فاحترقت كلـ تجد سبيبلن إلى الخبلص، كىي صكرة تؤكد حماقة الخصـ كضعفيـ، كمقدرة 
: (4)الشاعر الخبلقة المبدعة، كيقكؿ

 [الكافر]

                                                 
(1)

.1/394اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.1/388ْ،.اٌفشصدق،َ 
(3)

.1/389ْ،.اٌفشصدق،َ 
(4)

.1/391ْ،.اٌفشصدق،َ 
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 كما غرَّ الكبار بني كميبو 

 

دى كاستطارا  بغييي حيف أٍنجى

 

 كباران بالفياء سمعف رعدان 

 

 فىحاذرفى الٌصكاعؽ حيف يارا

 

 ىربف إلى مداخميف منو

 

 كجاءى ييقىٌمعي الٌصٍخرى انحدارا

 

 فأدركيٌف منبىًعؽه ييعابه 

 

ٍتؼو الحيًف إذ غمب الحذارا  ًبحى

 

 
: (1)كيقكؿ

[ البسيط]
 ما زلت أرمي الكمبى حتى تركتو

 

 كسير جناحو ما تقـك جبايره

 

 فأقعى عمى أذناب أألـ معشرو 

 

ذىٌلت عشاًئريه  عمى ميضو مني، كى

 

ٍت بو فؿَّ نابييا  أخك الحرب إٍف عىيَّ

 

 كسىٌباؽي غايات، كمىٍجدو يساكره

 

صكر جريران، صكرة مضحكة مثيرة لمسخرية، حيث يمثؿ إصابتو بيجائو المر، ككأنو الكمب 
، في محاكلة لمحط مف قيمتيـ (ذنبان )الذم كيًسرى جناحو، فارتمى عمى قكمو المؤماء، الذيف استعارليـ 

. اإلنسانية، كمقابؿ صكرة قكمو كشجاعتيـ، كصكرة نقيضة لصكرة جرير كقكمو
كقد اعتمد في رسـ صكرة خصكمو عمى طبيعة مينتيـ، كردة فعؿ عمى جرير الذم اتخذ مف مينة 

القيانة كسيمة لمنيؿ منو ،حيث اشتؽَّ منيا كثيران مف المعاني كالصكر بقصد السخرية كالتيكـ منو كمف 
: (2)قكمو، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 أال إفَّ ميراث الكميبٌي البنو

 

 إذا مات ربقان يىٌمة كحبائميوٍ 

 

 فأىقبٍؿ عمى رٍبقىٍي أبيؾ فإٌنما

 

ًلكيٌؿ امرئو ما أكريتو أكائمو 
 

فكالد جرير أكرث ابنو حببلن، كمجمكعة مف الخراؼ ، مما يكحي بالذلىة كالميانة المتكارثة، كىذا 
: (3)البيت ردان عمى قكؿ جرير

 [الكافر]
 فأكريؾ العالةى كأكريكنا

 

 ًرباط الخيًؿ أفنية القبابى 

 

: (4)كيقكؿ الفرزدؽ في ىجاء جندؿ ابف الراعي النميرم
 [الطكيؿ]

 كأكريؾ الرٌاعي عيبٍيده ًىراكةن 

 

كماطكرةن تحت الٌسًكٌية مف ًجٍمًد 
 

                                                 
(1)

1/359اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.2/227ْ،.اٌفشصدق،َ 
(3)

.43عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(4)

.1/196ط،.اٌفشصدق،َ 
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يميز الفرزدؽ بيف قكمو، كقكـ خصمو، إذ يفارؽ بينيما بالسطكة، كالسؤدد، حيث قكمو أسيادان، 
أما خصكميـ فما ليـ إال أف يكٌرثكا االنحطاط كالذؿ ألبنائيـ، كالراعي النميرم أكرث جندؿ عصا 

. الراعي، كماطكرة  جمدية لمحميب، كلـ يكرثو أدكات القتاؿ كالحرب
 
 
 

: (2) بف أبي صفرة(1)كيقكؿ في ىجاء أبي سعيد الميمب
 [الكافر]

ـٍ  اىي حي في لحى  صرارٌيكفى ينيى

 

شىبو كقارً   ًنفيُّل الماء مف خى

 

 ككاًئٍف لمميٌمب مف نسيبو 

 

 ترل بمباًنًو أير الٌزيارً 

 

 ًبخارىؾى لـ يىقيٍد فرسان كلكف

 

 يقكدي الٌساًج بالمىرىًس المغارً 

 

ـٍ   مف المتنطقيف عمى ًلحاىي

 

ًي الًغمارً   دليؿى اٌلميؿ في المُّلجى

 

إنيا صكرة قبيحة لميجكيو، تدؿ عمى خمكؿ ًشانيـ، فما ىـ إال سائقك سفف في البحر، ال 
يعممكف مف أمكر الصحراء شيئان، كليسكا فرسانان أكلي بأسو كبطكلة، كقد استطرد في ذكر مينتيـ 

الكضيعة في نظر اإلنساف العربي، مكرران كصؼ لحاىـ التي تكحي بالقبح، كىـ يشدكف عمييا بالنطاؽ 
. مما يظيرىـ في صكرة مضحكة، باعثة عمى السخرية كاالزدراء

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
(1)

٘زاع١ذاٌؼشاق،:٘ٛاٌٍّٙتثٓأثٟففشح،أثٛعؼ١ذ،أ١ِشثطبػ،عٛاد،لبيف١ٗػجذهللاثٓاٌضث١ش(702َ/٘ـ83رٛفٟعٕخ)اٌٍّٙت 

ػ١ٍٙبِٓلجًػجذاٌٍّهثِٓشٚاْ (.٠8/260ٕظش،اٌضسوٍٟ،األػالَ،).ٌٟٚاِبسحاٌجقشحٚفمئذػ١ٕٗثغّشلٕذ،ِبدفٟخشاعبْٚ٘ٛٚايٍم
(2)

.1/229اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
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آراء النقاد في شعر جرير كالفرزدؽ 

مكازنات بيف الشاًعريف 
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: قيمة التكرار في شعر جرير كالفرزدؽ
 

بىٍعدى دراسة ظاىرة التكرار في شعر جرير كالفرزدؽ، نرل أف ديكانييما، حقؿه خصب ليذه 
الظاىرة بمحاكرىا المختمفة، فالتكرار عندىما، يجسد الجكانب المطمكب إبرازىا في أغراضيـ 

الشعرية،كيحقؽ قيمة أدبية، كببلغية مرتبطة بالسياؽ الذم كردى فيو، أما القيمة األدبية، فيي مرتبطة 
بالنقائض كىي قائمة عمى معافو مكررة يسيؿ تكقعيا، كذلؾ ألنيا تستنفد المعاني بسرعة، حيث يفرغ 

، لذا اتخذا التكرار كسيمة لسد بعض جكانب النقص، جٌراء (1)الشعراء ما في جعبتيـ في عدد قميؿ منيا
استنفاد المعاني، كما اعتيًمد عميو كسيمة لمتحدم، كافحاـ الخصـ، كذلؾ بتكرار معانيو، كصكره، 

كجرير كاف يكلد في المعاني كالصكر كىك صاحب قدرة عقمية )كأكزانو، كقدرتو عمى السخرية منو، 
عمى التكليد في المعاني، كتكسيع طاقاتيا، ففي الظاىر يدكر حكؿ فكرة عامة، كفي الحقيقية يغكص 

، ككذلؾ الفرزدؽ، أخذ يجكب المعاني (2)(في ىذه الفكرة، كيستخرج كؿ ما يمكف مف أصدافيا، كآللئيا
القديمة، كالمعاني الجديدة التي أحدثيا، كيحاكؿ أف يستنفد كؿ مادتيا، كيستخرج منيا كؿ ما يمكف مف 

سخرية بصاحبو كقبيمتو، فتنكعت صكر اليجاء عندىما تنكعان مميزان، لقدرتيما عمى الصياغة، فيما 
شاعراف تطاكعيما المغة، كيسعفيما الكبلـ، كتمطرىما الحركؼ بكابؿو غزير مف الصكر كالتراكيب 

كالمعاني المميزة، كقد اقترف التكرار عندىما بمعافو ببلغية تكسب الكبلـ حسنان كجماالن، كتكسكه ركنقان، 
كبياءن، كتساًعدي عمى إصابة اليدؼ، كتحقيؽ الغرض، مما يخفؼ مف ثقؿ التكرار، كيبعد الممؿ، 

كلمتكرار خفة كجماؿ ال يخفياف، كال يغفؿ أثرىما في النفس، )كيشعرنا بالتنكيع ،كالتجديد في النظـ، 
حيثإٌف اإليقاعية المتناسقة تشيع في القصيدة لمسات عاطفية كجدانية، يفرغيا إيقاع المكرر، بشكؿ 

تصحبو الدىشة، كالمفاجأة، كيثير في النفس البيجة كاالرتياح، إذا كانت ىادئة، كيكثبيا، كيحفزىا إذا 
.  (3)(كانت قكٌية صارخة

كالتكرار لو دكر في إضاءة التجربة االنفعالية كتعميقيا، إذ يشير تكرار بعض الكممات داخؿ 
تراكيب ثابتة أك متغيرة ،إلى أشياء ال تستطيع التجربة الشعرية اإليحاء بيا، كال شؾ أف األحباء الذيف 

                                                 
(1)

 .٠425ٕظش،أؽّذاٌؾب٠ت،ربس٠خإٌمبئلفٟاٌؾؼشاٌؼشثٟ،ؿ
(2)

 .201ؽٛلٟم١ف،اٌزطٛسٚاٌزغذ٠ذفٟاٌؾؼشاٌؼشثٟ،ؿ
(3)

 .287ا٠ّبْاٌى١الٟٔ،ثذسؽبوشاٌغ١بةدساعخأعٍٛث١خ،ؿ
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يسمعكف أسماءىـ تتكرر في قصائد أحبتيـ، كالممدكحيف الذيف يسمعكف صفاتيـ تتكرر في ًشٍعر 
مادحييـ، كاألشخاص الذيف تتكرر أسماؤىـ ميشَّيران بيا في القدح، كالسخرية كالتيكـ، كال شؾ أنيـ 

ككأنما االسـ كمما عادى فىٌجرى ينبكعان )يجدكفى أثران يعمؽ في قمكبيـ بمقدار ما أراد القائؿ، كما كرر، 
، كقد ارتبط التكرار عند جرير كالفرزدؽ (4)(جديدان لئبل يخفت صكت الكجداف، أك يضعؼ دفؽ العاطفة

الغزؿ كجاء لمعافو ببلغية، ىي التحبب، كالتمذذ بذكر المكرر، : باألغراض العامة لمشعر العربي
كالشكؽ كالحنيف، كفي الفخر، لتأكيد الذات، كما يتصؿ بيا مف صفات، كفي اليجاء، لمتشيير 

تكرار اسـ : بالميجك، كالسخرية منو، سخرية مغمفة بجماؿ التصكير، أما في الرثاء فيتخذ ألكانان منيا
المرثي الذم ىك مثار الحزف، كتكرار أكصافو مع تكرار ما يكحي بالحزف، ما يجسد الحالة النفسية 
لمشاعر عمى أكمؿ كجو، كما اقترف التكرار عندىما بأساليب الببلغة العربية، مما يساعد عمى خمؽ 

ففي مقاـ الغزؿ . صكرة شعرية، تكسبو دالالت جديدة في كؿ مرة، كمنو عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
، حيث اعتمد في التكرار عمى (1)(أمامة)كرر جرير كالفرزدؽ أسماء محبكباتيـ كمف ىذه األسماء 

، كاليمزة تستخدـ لنداء القريب، مما يكحي بالقرب المعنكم بينو كبيف محبكبتو، (أأماـ)أسمكب النداء 
رغـ البعد المادم، الذم نستدؿ عميو مف خبلؿ استخداـ الفعؿ الماضي، الذم يىٌدؿ عمى أف التعارض 
بيف الماضي كالحاضر ىك الذم دفعو إلى ىذا التكرار، كالتنكيع في األساليب الخبرية كاإلنشائية، أما 

 ليخدـ غرضان ذاتيان ىك الفخر بمكانتو االجتماعية، كفي مقاـ الرثاء (2) (حدراء)الفرزدؽ فقد كرر اسـ 
، معتمدان عمى أسمكب النداء، كاالستفياـ، مما يجسد المعاناة التي (3)(عقب)كرر جرير اسـ المرثي 

. أحسَّ بيا الشاعر تجاه المرثي، كفقداف األمؿ بعكدتو
، فاعىتمىدى (4)(عبد العزيز بف مركاف)كفي مقاـ المدح، كرر اسـ الذات التي امتمكت إعجابو، 

تكرار التقسيـ ألياـ مجده، كتكرار البياف ألنكاع فضمو، كبذلؾ استطاع أف يحشد كثيران مف الصفات في 
إلى ثبلثة (5) (بني حنيفة)شخصية الممدكح، كما كظؼ ىذا النكع مف التكرار في مقاـ اليجاء، فقد قسـ 

أقساـ ال رابع ليا، القسـ األكؿ أصبح عبيدان، كرقيقان، كالقسـ الثاني خدمان، كمكاليان، كاألخير زيني كأفحش 
فيو، كقد كرىدى ىذا النكع في ديكاف الفرزدؽ

، مما يساعد عمى حصر جكانب المعنى، كترتيبيا في ذىف (6)
النداء، كاالستفياـ، كاألمر، : ، كما تكررت بعض األساليب اإلنشائية، كمنيا(7)السامع في جمؿ متناسبة

النداء حيث أفاد في : كقد أفادت ىذه الصيغ معاف ببلغية مستكحاة مف السياؽ الذم كردت فيو، كمنيا
، لتحقير ىذه القبيمة، (9)(يا تيـ)التيديد، كالكعيد المقترف بالفخر بالذات، ك(8) (يا ضب): قكؿ الشاعر

                                                 
(4)

.142ػضاٌذ٠ٓػٍٟاٌغ١ذ،اٌزىش٠شث١ٓاٌّض١شٚاٌزؤص١ش،ؿ
(1)

.٠13،14،606،608ٕظش،عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ
(2)
 .٠1/112ٕظش،اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ،
(3)
 .257ط،ؿ.٠ٕظش،عش٠ش،َ
(4)
 .479ْ،ؿ.٠ٕظش،عش٠ش،َ
(5)
 .684ْ،ؿ.٠ٕظش،عش٠ش،َ
(6)
 .2/26ط،.٠ٕظش،اٌفشصدق،َ
(7)
 .٠134ٕظش،ػجذاٌؼض٠ضػز١ك،ػٍُاٌجذ٠غ،ؿ
(8)
 .522-521ط،ؿ.٠ٕظش،عش٠ش،َ
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كما يدكر في نفس الشاعر تجاىيـ، كقد اقترنت ىذه الصيغة في مكطف آخر، باألمر الذم يفيد 
.  (...ياتيـ ىاتكا مثؿ أسرة)التحدم، 

، في سياقيف مختمفيف، كفي (1) (أبني حنيفة)كما أفاد النصح كاإلرشاد كالتيديد، كذلؾ بتكرار 
: ، أفاد التعظيـ ألنو مكجو إلى الخميفة، كما تكررت بعض الصيغ المغكية، مثؿ(2)(يا بشر)مقاـ العتاب 

اسـ الفاعؿ الذم يفيد التأكيد، كتكرار بعض األفعاؿ خاصة في ديكاف جرير، حيث استطاع أف يجعؿ 
مف الفعؿ حدثان فاعبلن، سكاءن كاف ماضيان، أك حاضران، أك مستقببلن، أما الضمائر بأنكاعيا، فقد تكررت 
بكثافة في ديكاف الفرزدؽ، كذلؾ في مقاـ الفخر، كتأكيد الشعكر بالذات، كما ارتبط تكرار األلفاظ عند 

الجناس، كالطباؽ، كالمقابمة المفظية كالمعنكية، كالترديد، كرد العجز : الشاعريف بفنكف عمـ البديع مثؿ
عمى الصدر، كالتدبيج البديعي، باإلضافة إلى اعتمادىـ التصكير الفني مرافقان لمتكرار، فقد أكثر جرير 

مف استخداـ الكناية بأنكاعيا خاصة في مقاـ اليجاء، ككذلؾ التشبييات بأنكاعيا، كالمجاز، 
. كالتشخيص، كاالستعارة

أما تكرار المعاني، فقد كاف ضركرة ميمٌحة عند الشاًعريف، الرتباطيا بالنقائض، كقمة 
مكضكعاتيا، كمحدكدية أفكارىا، مما اضطرىـ إلى تكرارىا، دكف أف يغيرا مف مضمكنيا، كذلؾ 

باستخداـ الكجكه المتباينة لكثير مف المعاني خاصة أف المغة العربية تزخر بالمترادفات، مما يتيح 
ٌمةو جديدة، فاألفكار تتكرر عند الشاًعريف  المجاؿ لمتنكيع في األلفاظ، كيساعد عمى إخراج المعنى في حي
تكراران عجيبان، ككأنيا تنكيعان في العزؼ عمى لحف كاحد، كًعبر ىذا التكرار ترسخت في األذىاف، كأنيا 

. حقيقة ال تحتمؿ الشؾ
ييعىٌد أبمغ أنكاع التكرار، كأكثرىا تعقيدان، لما يحتاج إليو مف جيد )أما تكرار الصكرة، الذم 

كعناية، كال يعتمد ىذا التكرار عمى التشابو، في إيقاع، أك نغـ، أك حركات األلفاظ، فالجانب الصكتي 
فيو ضئيؿ جدان، كال نجد لو أثران، ففي تكرار الصكرة يقكـ الشاعر بإيجاد تكازف خيالي، أك مكضكعي 

، كقد كرر جرير، كالفرزدؽ كثيران مف الصكر التي تكاد تككف متشابيةن (3)(بيف حالتيف، أك معنييف
تشابيان تامان، لكال طريقة التعبير التي سمكيا كؿ منيما، كحسف استخداميما لممكسيقى الداخمية النابعة 
مف مزج األلفاظ مع بعضيا البعض، مما يخرج لنا صكرة نمتفت إلى جماليا، كال ننكر تكرارىا، كقد 

.  يؤدم تكرار الصكرة أحيانان إلى أف تصبح رمزان مرتبطان بشخصية الشاعر
  
 
 

                                                                                                                                                    
(9)
 .545-76،544-75ْ،ؿ.٠ٕظش،عش٠ش،َ
(1)
 .٠68ٕظش،عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ
(2)
 .329ْ،ؿ.٠ٕظش،عش٠ش،َ
(3)
 .302ا٠ّبْاٌى١الٟٔ،ثذسؽبسناٌغ١بة،دساعخأعٍٛث١خ،ؿ
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: آراء النقاد في شعر جرير كالفرزدؽ
 

ٌدث النقاد في العصر األمكم كبىٍعدىه عف جرير، كالفرزدؽ، كمنزلتيما بيف الشعراء،  تحى
فتضاربت اآلراء حكليما في المجالس األدبية، ككىثيرى الجدؿ حكؿ أيُّيما أشعر مف صاحبو، فمنيـ مف 
ؿى الفرزدؽ، كمنيـ مف لـ يفرؽ بينيما لصعكبة الترجيح، كمنيـ مف ساكل  ؿى جريران، كمنيـ مف فىضَّ فىضَّ

ٌجتو : بينيما، كلكؿ حي
كأىؿ البادية ًبًشعًر ): ابف سبلـ الجمحي، يقكؿ: كمف النقاد الذيف أثنكا عمى جرير كأعجبكا بو

: أييما أشعىر؟ قاؿ): ، كسيًئؿ أعرابي(2)(كالفرزدؽ أشعىر عامة، كجرير أشعىر خاصة)، (1)(جرير أعجب
، كعندما سيًئؿ مسممة بف (3)(فخر، كمديح، كىجاء، كنسيب، كفي كميا غمب جرير: بيكت الًشعًر أربعة

، كقد احتج (4)(إفَّ الفرزدؽ يبني، كجرير ييدـ، كليس مع الخراب شيء: أييما أشعىر؟ قاؿ): عبد الممؾ
أكثرىـ فنكف ًشعر، كأسيميـ لفظان، كأقميـ تكمفان، كأرقيـ نسيبان، ككاف دينان )مف قٌدـ جريران أنو كاف ،

كاف جرير يحسف ضركبان مف الًشعر ال يحسنيا الفرزدؽ، كفضَّؿ جريران ): ، كقاؿ بشار بف برد(5)(عفيفان 
قاتمو اهلل فما ): ، كقد كاف الفرزدؽ يىعرؼ مكاطف القكة في ًشعر جرير، كعندما سيًئؿى عنو قاؿ(6)(عميو

، كقاؿ (7)(كاهلل لك ترككه ألبكى العجكز عمى شبابيا، كالشاٌبة عمى أحبابيا! أخشف ناحيتو، كأشرد قافيتو
جرير ): ، كيركم عنو، أك عف ابنو الرأم المشيكر(8)(أسيبنا، كأنسبنا، كأسٌبنا جرير): عنو األخطؿ

، كقد أنصؼ جرير الفرزدؽ عندما سألو عبد الممؾ، (9)(يغرؼ مف بحر، كالفرزدؽ ينحت مف صخر
فما : قاؿ. في يده كاهلل يا أمير المؤمنيف نبعة الشعر، قد قبض عمييا): ماذا تقكؿ في الفرزدؽ؟ قاؿ

لييا ! بمى، كاهلل يا أمير المؤمنيف: قاؿ! أراؾ أبقيت لنفسؾ شيئان  إني مدينة الشعر التي منيا يخرج كا 
دعني : فما تركت لنفسؾ؟ قاؿ: نبعة الشعر الفرزدؽ، كعندما سئؿ)، كىناؾ ركاية أخرل، (10)(يعكد

ياه لنغترؼ مف بحر كاحد، كتضطرب ): ، كركم عف الفرزدؽ، قكلو(11)(فإني نحرت الشعر نحران  إٌني كا 

                                                 
(1)

 .٠ٚ،105ٕظش،اٌّشصثبٟٔ،اٌّٛؽؼ،ؿ1/375اثٓعالَاٌغّؾٟ،هجمبدفؾٛياٌؾؼشاء،
(2)

 .1/300ْ،.،٠ٕٚظش،اثٓعالَّاٌغّؾٟ،8/7َاألففٙبٟٔ،األغبٟٔ،
(3)

 .1/379ْ،.،٠ٕٚظش،اثٓعالَّاٌغّؾٟ،8/7َْ،.األففٙبٟٔ،َ
(4)

 .107ط،ؿ.اٌّشصثبٟٔ،َ
(5)

 .8/7ط،.األففٙبٟٔ،َ
(6)

 .105ط،ؿ.،٠ٕٚظش،اٌّشصثبٟٔ،1/374َط،.،٠ٕٚظش،اثٓعالَ،8/65َْ،.األففٙبٟٔ،َ
(7)

 .8/14ْ،.األففٙبٟٔ،َ
(8)

 .8/12ْ،.األففٙبٟٔ،َ
(9)

 .1/451ط،.،٠ٕٚظش،اثٓعالَاٌغّؾٟ،8/86َْ،.األففٙبٟٔ،َ
(10)

 .8/58ْ،.األففٙبٟٔ،َ
(11)

 .8/38ْ،.األففٙبٟٔ،َ
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، كىذه اآلراء الصادرة عف الشاًعريف تدؿي داللة عميقة عمى إعبلء كؿ منيما (12)(دالؤه عند طكؿ النير
  كثيران مف (1)لمكانة اآلخر، مما يدؿ عمى تكافؽ المستكل الشعرم عندىما، كقد أكردى صاحب األغاني

قاؿ بيتان ىجا فيو )الركايات التي تؤكد ىذا التكافؽ، كقد كاف المفضؿ الضبي يفضؿ الفرزدؽ ألنو 
: كاف أكثرىـ بيتان مقمدان، كالميقىٌمد)كابف سبلـ يفضمو ألنو ( 2)(قبيمتيف، كمدح فيو قبيمتيف، كأحسف في ذلؾ

أشعر تميـ، ): ، كمف النقاد مف كاف يساكم بينيما يقكؿ(3)(الميٍغني المشيكر الذم يضرب بو المثؿ
، بينما كقؼ بعض العمماء مكقفان آخر كلـ يفرؽ بينيما لصعكبة الترجيح، قاؿ يكنس (4)(جرير، كالفرزدؽ

، كعندما (6 )(ما ذكر جرير كالفرزدؽ في مجمس شيدتو قط، فاتفؽ المجمس عمى أحدىما): (5)بف حبيب
أنت عند العامة، كالفرزدؽ عند العمماء، فصاح : أيٌما أشعر أنا أـ الفرزدؽ؟ فقاؿ لو): قاؿ جرير لرجؿو 

، كممف فضؿ (7 )(كاهلل ما في كؿ مائة رجؿ عالـ كاحد! غمبتو كرٌب الكعبة! أنا أبك حرزة: جرير
ال أرل أف أكمـ مف ): الفرزدؽ عمى جرير، كتعصب لو الشاعر البحترم، فقد أكردى المرزباني قكلو

ككيؼ، ككبلمؾ أشٌد انتسابان إلى : يفضؿ جريران عمى الفرزدؽ، كال أعده مف العمماء بالشعر، فقيؿ لو
كذا يقكؿ مف ال يعرؼ الشعر، لعمرم إفَّ طبعي بطبع جرير : كبلـ جرير منو إلى كبلـ الفرزدؽ؟ فقاؿ

أشبو، كلكف مف أيف لجرير معاني الفرزدؽ، كحسف اختراعو؟ جرير يجيد النسيب ،كال يتجاكز ىجاء 
بالقيف، كقتؿ الزبير، كبأختو جعثف، كامرأتو النكار، كالفرزدؽ ييجكه في كؿ : الفرزدؽ بأربعة أشياء

. (8)(قصيدة بأنكاع ىجاء يخترعيا كيبدع فييا
مف الكاضح أف رأم البحترم ىك رأم عاـ، ال يستند إلى التعميؿ المنطقي فقد ذكر األلفاظ 

التي ييجك بيا جريرالفرزدؽ، كلـ يذكر مف أنكاع اليجاء الذم يخترعو الفرزدؽ شيئان، مما يدؿ عمى أف 
رأيو كاف مجرد تعصب لمفرزدؽ، كدليؿ ذلؾ ما ظير لنا في دراسة ظاىرة التكرار عندىما، فجرير 

: ييجك الفرزدؽ بأربعة ألفاظ، ككذلؾ الفرزدؽ ييجك جريران بألفاظ محددة ال تتجاكز األربعة ألفاظ كمنيا
إلخ، كرغـ قمة ألفاظ اليجاء، غير أنيما استطاعا أف ... أنيـ رعاة حمير، كالجعبلف، سكد قصار

يسيطرا عمى األلفاظ سيطرة تامة، كيكلدا منيا كثيران مف المعاني كالصكر المتجددة، التي خمفت لنا ىذا 
. التراث األدبي الذم ثبتت قيمتو الفنية عمى مر العصكر

 
 

                                                 
(12)

 .8/11ْ،.األففٙبٟٔ،َ
(1)

 .٠ٚ،468ٕظش،اثٓلز١جخ،اٌؾؼشٚاٌؾؼشاء،39-٠8/36ٕظش،األففٙبٟٔ،األغبٟٔ،
(2)

 .21/287ْ،.األففٙبٟٔ،َ
(3)

 .21/309ْ،.األففٙبٟٔ،َ
(4)

 .21/288ْ،.األففٙبٟٔ،َ
(5)

٠ٛٔظثٓؽج١تاٌنجٟأثٛػجذاٌشؽّٓاٌّؼشٚفثبٌٕؾٛٞ،أد٠تٔؾٛٞػبٌُثبٌؾؼش،ػبسفثطجمبداٌؾؼشاءاٌؼشة،وبْاِبَٔؾبح

 (.٠9/344ٕظش،اٌضسوٍٟ،األػالَ،).اٌجقشحفٟػقشٖ
(6)

 .21/288ط،.األففٙبٟٔ،َ
(7)

 .8/84ْ،.األففٙبٟٔ،َ
(8)

.113اٌّشصثبٟٔ،اٌّٛؽؼ،ؿ
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 حينما (1)كمف النقاد مف كاف يخشى تفضيؿ أحدىما عمى اآلخر، كما فعؿ خالد بف صفكاف
أما أعظميـ فخران، كأبعدىـ ذكران، كأحسنيـ ):  فأثنى عمييـ جميعان بقكلو(2)سألو مسممة بف عبد الممؾ

عذران، كأسيرىـ مثبل، كأقميـ غزال،كأحبلىـ عمبل، الطامي إذا زخر، كالحامي إذا زأر، كالسامي إذا 
ف خطر صاؿ، الفصيح المساف، الطكيؿ العناف فالفرزدؽ ، كأما ....خطر، الذم إف ىىدىر قاؿ، كا 

ف طمب لـ  أغزرىـ بحران، كأرقيـ شعران، كأىتكيـ لعدكه ستران، األغرُّ األىٍبمؽ، الذم إف طمب لـ يسبؽ، كا 
. (3)(ككميـ ذكي الفؤاد، رفيع العماد، كارم الزناد: يمحؽ فجرير، ثـ عقبَّ بقكلو

أما صاحب كتاب األغاني، فقد قاؿ الرأم الذم يكاد يككف أقرب اآلراء إلى الصحة كالمنطؽ 
مف كاف يميؿي إلى جزالة الًشعر، كفخامتو، كشدة أسره، فيقدـ الفرزدؽ، كأما مف كاف يميؿي إلى )كىك، 

لى الكبلـ السمح السيؿ الغزؿ فيقدـ جريران   ، كخبلصة ىذه اآلراء أفَّ قكة (4)(أشعار المطبكعيف، كا 
. شعرىـ جعمت النقاد يقفكف في حيرة مف أمرىـ

 
: مكازنات بيف الشاعريف

 
كازف كثير مف النقاد كالشعراء بيف جرير كالفرزدؽ، كقد رأينا جذكر ىذه المكازنة في أثناء 

الكثير مف الكتب األدبية، كالنقدية القديمة، كىي مكازنات أجممت الحكـ عمى الشاعريف دكف تعميؿ أك 
تفضيؿ جريروعمى الفرزدؽ : برىاف، كقد كانت تتـ كفؽ أسس بعيده عف طبيعة البناء الفني، كمنيا

لتدينو، كدماثة خمقو، كأحيانان كانت تذكر أسس فنية، كلكف ينقصيا التطبيؽ، كذكر األدلة، كمنيا، أف 
شعر الفرزدؽ أكثر فخامة كجزالة، كمف ثـ يفضمو العمماء كالمختصكف في المغة، كشعر جرير أكثر 
رقة كسيكلة لذا يكثر تردده بيف أكساط الناس، كبعضيـ كاف يرل أنو مف الصعب المكازنة بينيما 

مكازنة مطمقة، كذلؾ لتفاكت المكىبة الشعرية عند كؿ منيا، فقد تككف أكثر تكىجا، كأغرز عطاءن في 
بعض األغراض، كأقؿ سخاء في أغراض أخرل، كمنيـ مف اتخذ مف مقدار الحرص عمى تقاليد الًشعر 

الجاىمي طريقان لممكازنة، كبمقدار التأثر تككف اإلجادة، كمف مجمؿ ىذه اآلراء المختمفة نرل أف 
مكازنات القدماء بيف الشاعريف ىي مكازنات بسيطة، كمكجزة، أساسيا الذكؽ الذاتي، كمرتبطة 

بشخصية الشاعر كطبعو، أكثر مما ىي مرتبطة بإبداعو الشعرم، كخاصة أف االعتماد عمى الطبع قد 
يؤدم إلى نتائج خادعة، كمضممة، فميس مف الضركرم أف يعكس الشعر صكرة قائمة، فقد يعيش 

الشاعر تجارب لـ يعشيا في الكاقع، فإذا كاف األدب صكرة مطابقة لمكاقع، فأيف الجانب اإلبداعي؟ 
                                                 

(1)
خبٌذثٓففٛاْثٓػجذهللاثٓػّشٚثٓاأل٘زُاٌز١ّّٟ،ِٓفقؾبءاٌؼشةاٌّؾٙٛس٠ٓ،وب٠ْغبٌظػّشثٓػجذاٌؼض٠ض،ٚ٘ؾبَاثٓػجذ

(.٠2/328ٕظش،اٌضسوٍٟ،األػالَ،)اٌٍّه،ٌِٚٗؼّٙبأخجبس،ٌٚذٔؾؤفٟاٌجقشح،ٚوبْأ٠غشأٍ٘ٙبِبالًا،
(2)

ِغٍّخثٓػجذاٌٍّهثِٓشٚاْثٓاٌؾىُ،أ١ِشلبئذِٓأثطبيػقشٖ،ِٓثٕٟأ١ِخ،٠ٍمتثبٌغشادحاٌقفشاء،ٌٗفزٛؽبدِؾٙٛسح،ٚالٖ

(.٠8/122ٕظش،اٌضسوٍٟ،األػالَ،)أخٖٛاِشحاٌؼشال١ٓ،صُأس١ٕ١ِخ،
(3)

.8/86األففٙبٟٔ،األغبٟٔ،
(4)

.21/397ْ،.األففٙبٟٔ،َ
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كمثاؿ ذلؾ أيضٌا جرير الذم كصؼ بالتديف كالعفة، كجدناه في كثير مف قصائد، ييجك النساء كييتؾ 
األعراض بألفاظ نابية مبتذلة، ال يصح أف تصدر عمف كصؼ بالتديف كاألخبلؽ الحسنة، كالفرزدؽ 
كاف عمى حد تعبيرىـ زير النساء، كمع ذلؾ ال يجيد الغزؿ كالنسيب، لذا فإفَّ مكازنات النقاد القدماء، 

. مكجزه، كيعكزىا البرىاف، كالجانب التطبيقي
أما المكازنة بينيما عند المحدثيف، فقد افتصرت عمى النقائض، كأشارت إلى تفكؽ الفرزدؽ 

عمى جرير، ككأف جريران كاف يسقط أك يضعؼ أماـ الفرزدؽ لعكامؿ نفسية طارئة، فإذا فيًصؿى عف ىذه 
، كقد أشار إلى أف مف يترؾ النقائض إلى ديكانييما يجد جريران (1)العكامؿ كأصبح حران استعاد مقدرتو

أشعر مف صاحبو، لذا فإف المكازنة في ىذا الفصؿ ستقتصر عمى األغراض الشعرية، التي تناكليا 
البحث ضمف ظاىرة التكرار بشكؿ عاـ، كالمكازنة بيف تكرار المعاني، كتكرار الصكرة، أما المكازنة بيف 

. تكرار األلفاظ، فقد أرجأت الحديث عنيا إلى الدراسة اإلحصائية
األكلى تأسى كتحزف، ألنيا ال تجد : فالمكازنة بيف الشاعريف، ىي مكازنة بيف نفسيتيف مختمفتيف

ليا أمجادان كمناقب تعتز بيا، كترتبط بالحياة اإلسبلمية، فتصفييا، كتيذبيا، كتسمك بيا ضركبان مف 
السمك، مما ىيأ ليا النبكغ في األغراض التي منبعيا المشاعر اإلنسانية، مقابؿ النفسية الثانية التي 

، التي أكجدت في نفسو نكعان مف التمرد، (2)تفنى في األمجاد، كالمناقب القديمة، كالعادات الجاىمية
كالقسكة، كعدـ الخضكع كاالستكانة، كالغزؿ كالرثاء مف األغراض اإلنسانية التي ال يبدع فييا إال 

صاحب النفس المينة اليادئة، لذا نجد جريران يتفكؽ عمى صاحبو في ىذيف الغرضيف، كالغزؿ عنده 
يجيش بعكاطؼ حاٌرة، تغمفيا مسحة مف الحزف كاأللـ، كتشعرنا بمعاناة حقيقية، يعيشيا، كيتجٌرعي 

كييشيع في غزلو النغمة الشاكية الحنكف، يغمغـ بيا في ألفاظ مكسيقية عذبة، يراعي في ذلؾ )آالميا، 
رنيف المفظ المكسيقي كرنيف األلفاظ مرتبطان بعضيا ببعض، فتتجاكب مكسيقى المفظة الكاحدة، مع 

مكسيقا ألفاظ البيت كمو، كتككف عمبلن فنيان مراعى فيو الجرس المكسيقي الذم يعبر عف ركح المعنى 
: (4)، يقكؿ(3)(أكالن، كالصكرة الخيالية ثانيان 

 
 [البسيط]

ره  كى  إفَّ العيكفى التي في طرفيا حى
 

 قتمننا يـ لـ يحييف قتالنا
 

 يصرعف ذا اٌلمٌب حتى ال حراؾ بو
 

 كىيٌف أيعؼ خمؽ اهلل أركانا
 

 أتبعتيـ ميٍقمةن إنسانيا غىًرؽه 
 

 ىؿ يا تيرل تارؾ لمعيف إنسانا
 

                                                 
(1)

 .206ؽٛلٟم١ف،اٌزطٛسٚاٌزغذ٠ذفٟاٌؾؼشاألِٛٞ،ؿ
(2)

 .٠288ٕظش،ؽٛلٟم١ف،اٌزطٛسٚاٌزغذ٠ذفٟاٌؾؼشاألِٛٞ،ؿ
(3)

 .٠380ٕظش،ٔؼّبِْؾّذهٗ،عش٠شؽ١برٗٚؽؼشٖ،ؿ
(4)

 .678عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ
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أما الفرزدؽ، فقد اتخذ الغزؿ كسيمة الفتتاح قصائده في المديح، كاليجاء غير قصيدة كاحدة، 
، إذ ارتقى بالحباؿ إلى (1)عمى طريقة الكصؼ القصصي ذكر فييا مغامرة مف مغامراتو الغرامية

معشكقتو، ككصؼ ذلؾ كصفان مطكالن حتى إذا كصؿ إلييا، كصؼ تمتعو بمجمسيا ببيتيف فقط، كقد 
اشتممت ىذه القصيدة عمى كصؼ المرأة، كصفان حسٌيا، كقد اشرت إلى ىذه األبيات في الحديث عف 

صكرة المرأة، كىذه القصيدة مف ناحية العرض الفني قصة شعرية كاممة، غير أف أسمكبيا جاؼ غميظ 
ما أحكج جرير : ال يشبو الغزؿ الرقيؽ عند جرير، كلعٌؿ الفرزدؽ كاف يعرؼ ىذه الحقيقة عندما قاؿ

. إلى صبلبة شعرم، كما أحكجني إلى رقة ًشعره
أما في مقاـ الرثاء، فقد استطاع جرير أف يعبر عف مشاعر صادقة تجاه مف رثاىـ في ًشعره، 
كقصيدتو في رثاء زكجتو، تيعٌد مف عيكف المراثي في الًشعر العربي، فقد حممت ىذه القصيدة مشاعر 

: (2)الحزف كاأللـ لفقدىا، كقد برز في ىذه القصيدة الطابع الديني بشكؿ مميز، يقكؿ
 [الكامؿ]

 صمى المالئكة الذيف تخيركا
 

 كالصالحكف عميؾ كاألبرار

 

 كعميؾ مف صمكات ربؾ كمما

 

 نىًصبى الحجيي ميمبَّديف كغاركا

 

: (3)كقد ربط بيف رثاء زكجتو، كصكرة الطبيعة، مما أعطى صكرة الرثاء كقعان جميبلن، يقكؿ
 [الكامؿ]

 كلقد أراؾ كيسيت أجمؿ منظر
 

 كمع الجماؿ سكينةه ككقار

 

 كالريح طيبةه إذا استقبميا

 

ٌكاري   كالعرض ال دنسه كال خى

 

: كقد انفرد في رثائو بصكرة فنية أخرل مف الطبيعة، كىي الدعاء بالسقيا، لقبرىا
 [الكامؿ]

دىثو ببرقة ياحؾو  دل جى  فسقى صى
 

 ىزـه أجىشُّل كديمةه مدراري 

 

، فيك ينكح عميو نكحان ال ينقطع، كيعزيو الناس، (سكاده)كما تتساقط نفسو حزنان كألمان عمى ابنو 
: (4)يقكؿ. كيذكركنو ثكابى الصبر فبل يزيده ذلؾ إال حزنان كألمان 

 [البسيط]
 قالكا نصيبؾ مف أجرو فقمت ليـ

 

 كيؼ العزاء كقد فارقت أشبالي
 

 كٌدٍعتىني حيف كٌؼ الدٍىري مف بصرم

 

 كحيف صرت كعظـ الرمًَّة البالي

 
 
 

                                                 
(1)

.1/230اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.219عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(3)

.218ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
(4)

.473ْ،ؿ.عش٠ش،َ 
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ىكذا استطاع جرير أف يعبر عف حزنو كألمو لفقداف أحبائو، كحتى الفرزدؽ، عندما نيًعي، بكاه 
في قصيدة، مميزة، كذكر صفاتو كأكليا أنو غياث كؿ مف استنجد بو، فكاف أكؿ شيء تفجع عميو 

. بسببو أنو كاف حماؿ الديات
: (1) يقكؿ

 [الطكيؿ]
 فجعنا بحٌماؿ الٌدٌيات ابف غالب

 

 كحامي تميـو عرييا كالمراجـ

 

أما ديكاف الفرزدؽ فبل تجد فيو مثؿ ىذا الرثاء الذم يعبر عف الحزف كاأللـ، كبدؿ مف أف 
يكدع زكجتو بمشاعر الحزف كاأللـ، نراه يكدعيا بنظرة ازدراء كتحقير، فيي ال تستحؽ منو البكاء، 

: (2)كيراىا أقؿ مف أف يضيعى كقتو في الكقكؼ عمى قبرىا ألنيا أىكف مفقكدة، كيقكؿ
 [الطكيؿ]

ف عٌزت عميَّ بزائرو   كلست كا 
 

 ترابان عمى مرسكمةو قد تيعيعا

 

 كأىكف مفقكد إذا المكت نالو

 

 عمى المرء مف أصحابو مف تقٌنعا

 

زئ الفرزدؽ بأربعة مف أبنائو، فكاف المصابي عظيمان، كالفاجعة أعظـ، كلكنو يقكؿ ىذا  كقد ري
قدرىـ في الحياة فبل أحد يستطيع أف يرد المكت بيذا الكبلـ البسيط، يكاسي زكجتو بعد أف رآىا تبكي 

: (3)بنحيب يميب األحشاء، يقكؿ
 [الكافر]

ـي ككانكا  بأربعة رزئتييي
 

 أحببَّ المٌيتىيف إلى يميرم

 

 بنيَّ أصابيـ قىدىر المنايا

 

 فيؿ منيفَّ مف أحد مجيرم

 

 كلك كاف البكاء يىردُّل شيئان 

 

عمى الباكي بكيت عمى صقكرم 
 

فاألبناء أقرب الناس إلى نفكس اآلباء، كرغـ ذلؾ نجده ينظر إلييـ كما ينظر التاجر إلى 
: (4)تجارتو بأمؿ الربح، فيك يربييـ ليدفعكا عنو المشاغبيف إذا كبر، كيقكدكا البعير إذا أسف، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 كلكنَّيـ ريحاف قمبي كرحمةه 

 

 مف اهلل أعطاىا مميؾ العكاقب

 

 يقكدكف بي إف أعمرتني منيَّةه 

 

 كينيكف عٌني كيٌؿ أىكج شاغب

 

 
 

                                                 
(1)

.603عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ،ؿ 
(2)

.2/47اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(3)

.1/244ْ،.اٌفشصدق،َ 
(4)

.1/40ْ،.اٌفشصدق،َ 
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: (1)كيركم ابف ثباتو الثقفي، أف الفرزدؽ أنشده قصيدتو في رثاء ابنو فمما انتيى إلى قكلو
 [الطكيؿ]

 ًبفي الشامتيف الٌصخر إفَّ كاف مىسَّني
 

ًدرو في الٌيراغـ  رزٌيةي ًشٍبؿو ميخى
 

كاهلل ما كاف يساكم عباءتو فما ىذه العاطفة، كاألبكة : قاؿ. ال: فقاؿ يا يحيى، أرأيت ابني؟ قاؿ
الجامدة التي ال ترل في االبف إال بضاعة معركضة كأحيانان ال قيمة ليا، كىذا دليؿ عمى أفَّ الفرزدؽ 

رى فيو، كلـ يستطع التعبير بما يتناسب  كاف يحاكؿ ممارسة الرثاء لمجرد أنو فف مف فنكف الشعر، كقىصَّ
كمكقؼ الرثاء، كالرثاء عنده كسيمة ال غاية، كالغاية مف رثاء كالده كأقاربو في بعض قصائده، كسيمة 

لمفخر كالتعالي بأفعاليـ الحميدة كما اتخذ مف رثاء صديقو األخطؿ كسيمة لمنيؿ مف جرير كأسرتو، فيك 
يذكر أف األخطؿ أكصاه قبؿ مكتو بجرير، كبدؿ مف أف يحفظ الكصية نجده يعمد إلى ىجاء مف 

: (2)أكصاه بو، يقكؿ
 [المتقارب]

 زار القبكر أبك مالؾو 
 

 برغـ العيداًة كأكتارىا

 

 كأكصى الفرزدؽ عند الممات

 

 بأـ جرير كأعيارىا

 

 قبيمة كأديـ الكراع

 

تعجز عف نقص أمرارىا 
 

كىناؾ كثير مف المراثي التي كردت في ديكانو، كمنيا رثاء الحجاج بف يكسؼ كرثاء الجراح 
بف عبد اهلل الحكمي، كقد أشرت إلى ىذه القصائد ضمف التكرار المفظي، فكؿ مصيبة يراىا كبيرة إذا 

كانت لغير أىمو، فيك يتكسؿ العطاء الذم يفقده بفقد مف رحؿ، كلك كاف صادقان في عاطفتو، لكاف أىمو 
كعيالو أكلى بيذه العاطفة، كبذلؾ فإف مراثيو ضعيفة مف حيث القيمة اإلنسانية، كالقيمة الفنية مقارنة 

. باألغراض األخرل
أما في مقاـ الفخر فقد تفكؽ الفرزدؽ عمى جرير، كأمده فيو شرؼ عائمتو كقبيمتو، لذلؾ تخمؿ 
الفخر معظـ ًشعره، فيك لكال الفخر لما نظـ الشعر، كقد كاف مغرقان في الفخر شامخان بمشاعر المجد، 

: (3) مرددان أسماء أجداده، معتزان بيـ إلى حد بمغ حٌد التطرؼ، يقكؿ
 [الكافر]

 كلك رفع الٌسحاب إليو قكمان 
 

عمكنا في السماء إلى السحاب 
 

ككمما أمعنا النظر في ديكانو نجد مزيدان مف التعالي عمى الناس، كالبعد عنيـ في الفخر 
المتصاعد نحك المعالي، حتى لنحسب أف قكمو كأىمو يبدأ بيـ الككف، كينتيي بيـ، فقد كصؿ الفخر 

                                                 
(1)

.٠ٚ2/270ٕظش،اٌفشصدق،َْ،.21/304األففٙبٟٔ،األغبٟٔ، 
(2)

.1/419اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(3)

.1/114ْ،.اٌفشصدق،َ 
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بيـ إلى حٌد السحاب، كأظٌف أنو كاف متكاضعان فقد جعؿ تعاليو إلى السحاب، كليس فكقو، كىذا ييٌعٌد 
. تنازالن عف تصاعدية ما اعتادى إال أف يككف في منتياىا

أما جرير فمـ يقصد إلى الفخر قصدان، بؿ دفعو إليو ما رأل مف فخر الفرزدؽ، كتطاكلو، 
فحاكؿ أف يناؿ منو، فاصطنع لنفسو فخران ليككف لو سندان في كجو الفرزدؽ، فجاء فخره ضعيفان، إذ لـ 

يفخر بنفسو كآبائو كما فعؿ الفرزدؽ، بؿ نجده يفخر برجاؿ تميـ عامة، كيربكع خاصة، كما فخر بقيس 
كاتخذىا سندان لو أماـ الفرزدؽ، كفخره بيذه القبائؿ التي ال تمت لو بصمو مباشرة، كاف سببان في ضعفو 

رى  في ىذا الغرض، فقد كاف يجمؿ بو أف يفخر بآبائو، كما قامكا بو مف أعماؿ عظيمة، كعندما فىخى
بنفسو، أم بالمكىبة العظيمة التي كىبيا اهلل لو، كىي القدرة عمى النظـ، فقد أجاد كأبدع، كخاصة 

ال يبلـ رجؿه غمبو قائؿ ىذيف ): عندما صكرى أثر ًشعره عمى خصكمو، كدليؿ ذلؾ قكؿ الراعي النميرم
: (2)، يقكؿ جرير(1)(البيتيف

 [الطكيؿ]
 كعاكو عكل مف غير شيءو رميتو

 

 بقارعة أنفاذىا تقطر الٌدما

 

كاة كأنَّيا ركجو بأفكاه الرُّل  خى

 

 قرل ىيٍندكاًنٌي إذ ىيٌز صٌمما

 

كفي اليجاء، ييجك الفرزدؽ خصكمو فينيش أعراضيـ، كال يترؾ عيبان إال كيمصقو بالميجك، 
ككذلؾ جرير، كقد اتخذ المقابمة كسيمة في اليجاء، فإذا ىجا الفرزدؽ جريران، قابؿ نسبو بنسبو، كآباءىه 
ذا ىجا جريره الفرزدؽ، قابؿ بيف عمؿ  بآبائو، كأعمامو بأعمامو، كجبنو بشجاعتو، كبخمو بكرمو، كا 

الفرزدؽ في القيانة كصنعيـ لمسيكؼ، كبيف استخداـ قكمو ليا في ساحة المعركة، كقد تميز جرير في 
ىجائو بقدرتو عمى السخرية مف خصمو، كتحقيره، كتصكيره بصكرة كاريكاتيرية تبالغ في تجسيـ العيكب 

الحسٌية كالنفسية، كما تميز الفرزدؽ بمزج اليجاء بالفخر فيتعالى بنفسو كقبيمتو إلى السماء، كيضع 
نفسو في مكضع يتضاءؿ دكنو الميجك، كيعدد أياـ قبيمتو كانتصاراتيا، كيقرف ذلؾ بمخازم الميجك 

. كانكسارات عشيرتو كيحشكه بالشتائـ، كيقذفيا في كجو خصمو قذفان قاسيان يؤلمو
 
 
 
 
 

: مكازنة تكرار المعاني عند الشاعريف

                                                 
(1)

.8/12األففٙبٟٔ،األغبٟٔ، 
(2)

.614عش٠ش،اٌذ٠ٛاْ، 
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مف خبلؿ دراسة تكرار المعاني عند جرير كالفرزدؽ، نرل أف جريران اعتمد في ىجاء قكـ 

خذالف الزبير، مينة القيانة، فقد كاف يكقع المعنى : الفرزدؽ عمى معنييف، أخذ يكررىما في شعره، كىما
كقعان يبمغ بو أقصى مداه كيأتي عمى احتماالتو المتباينة، متخذان مف األسمكب اإلنشائي كسيمة لبث 

الغمك كاالنفعاؿ، كما كظؼ أسمكب التمني المنطكم عمى معنى الشرط ليجسد معاني الحزف كاأللـ لما 
: أصابى الزبير، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ

، كبذلؾ استطاع أف يجٌرد قكـ الفرزدؽ مف (كلك عمقت حبؿ الزبير حبالنا)، (كلك نحف عاقدنا الزبير)
الكثير مف الصفات المعنكية، فيـ ال يحافظكف عمى الجار، كال يجيركف المستغيث، كما ألصؽ بيـ 
، أما في تكرار المعاني الدالة عمى مينة القيانة، فقد كظؼ كؿ ما  صفة الغدر كالبعد عف المكاـر

رى  يتصؿ بيذه المينة متخذان مف أسمكب المقابمة كالتعميؿ كسيمة لمنيؿ مف الفرزدؽ كقكمو، كقد استحضى
حادثة نبك السيؼ مف يد الفرزدؽ، معمبلن أسبابيا بما يكسؼ الفرزدؽ، كقكمو، كيسمبيـ الفركسية 

. كالبطكلة
أما الفرزدؽ، فقد كرر الحديث عف ىذه الحادثة، مستخدمان كسائؿ متنكعة لمرد عمى جرير، 

نبك سيؼ كرقاء، كأف سبب عدـ إصابة اليدؼ : القدر، كمف التاريخ العربي: مستفيدان مف معنى ديني
يرجع إلى السيؼ كليس إلى القاطع، كىذا يدؿ عمى مدل التطكر الذم كصؿ إليو العقؿ العربي، في 

العصر األمكم، كمف معاني اليجاء التي كررىا لمنيؿ مف جرير كقكمو، أنو لـ يرث عف أبكية إال 
الحمير كالماشية، كما طعف في نسبو، إذ صكر جريران يحاكؿ االنتساب لغير أبيو مكقعان ىذا المعنى بما 

حى النيار . يؤذم الخصـ نفسيان، كما كصفيـ بالمؤـ، مخفيا بمؤميـ كضى
كفي مدح الخمفاء كرر جرير معنى كاحد كصكرة كاحدة، دكف أف يكظؼ المغة الببلغية، 

فالمعنى كاحد ىك انتسابيـ لقريش، كالصكرة كاحدة ىي الشجرة المتشابكة األغصاف، كما كرر المعاني 
الخ، كقد عىمىدى إلى األسمكب الخبرم، دكف االىتماـ ...الدينية المتعارؼ عمييا مف الصبلح، كالتقكل

بالتصكير الفني، فبل نكاد نجد لخيالو أثر في إظيار تمؾ الصفات، ككأنو ينقميا عف ظير قمب، أما 
الفرزدؽ فقد كرر بدأ قصائد المدح بالغزؿ كالكقكؼ عمى األطبلؿ، ككصؼ الناقة، كذكر المشقات التي 

. اعترضت طرقة لبمكغ الممدكح، ككاف ًشعر المدح عنده لمتكسب، كمعظـ الذيف مدحيـ عادى فيجاىـ
كفي مقاـ التكسؿ كالشككل، كرر جرير معاني الشككل الحزينة، كطمب العطاء إلنقاذ أسرتو 
مف براثف مكت محقؽ، متخذان لذلؾ األساليب اإلنشائية، كالتشبيو كاالستعارة، كالكناية، كالتعريض في 
محاكلة إلضفاء نكعان مف التغير عمى المعاني غيرى أنو أشعرنا أنو كضع الحياء كالكرامة تحت قدميو 

. حيف أطاؿ في شككاه، كألحَّ في طمب االستغاثة في معناىا الصريح
أما الفرزدؽ، فقد جعؿ ناقتو ىي التي تتكجو إلى الممدكح لطمب االستغاثة، كطمب االستغاثة 

عند الفرزدؽ، جاء لغاية جماعية كليست ذاتية فيك يطمب االستغاثة لقكمو بسبب الجفاؼ كالقحط 
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الميمؾ، كلـ يصكر جكع أبنائو، كما فعؿ جرير بؿ رسـ المعاناة القاسية عبر صكرة النسكر التي تزاحـ 
الذئاب عمى الجثث، كما نممس في استغاثة الفرزدؽ، الفخر فيك سيد قكمو، حريص عمى طمب 

. االستغاثة مف أجميـ
كما احتؿَّ الحديث عف الطيؼ حيزان مف ديكاف جرير، غير أف المعنى الذم كرره ىك معنى 

كاحد كىك أف طيؼ المحبكبة زاره ليبلن، أما الفرزدؽ فقد كقؼ كقفو طكيمة مع الطيؼ، حيث ذكر الكقت 
الذم سرل فيو الطيؼ كالمكاف الذم يزكره فيو ، كمحاكلتو النكـ بعد أف يستيقظ لعؿَّ الطيؼ يزكره مف 
جديد، كالحديث عف الشيب عند جرير جاء تكراران لمعنى كاحد ىك إعراض النساء عنو، أكلكميفَّ إياه 
عمى تصابيو، كلـ يضؼ إلى معنى الشيب، أم جانب بياني يبرز المعنى الجمالي، أما الفرزدؽ، فقد 

: (1)أخرج ىذا المعنى إخراجان فنيان رائعان، في صكر جميمة كطريفة، كمنيا
 [الطكيؿ]

 إذا نازؿ الٌشيب الٌشباب فأصمتا
 

 بسيفييما، فالٌشيب ال بيٌد غالبو

 

 فيا خيرى ميزكـو كيا شرَّ ىاـز

 

 إذا الشَّيب راقت لمشباب كتايبو
 

شبو الشيب بجنكد استمكا سيكفيـ، كأخذكا يطعنكف في أعدائيـ مف جنكد الشباب حتى 
. انتصركا

كما صكر خصؿ شعره في شبابو بالغراب األسكد الذم كاف كاقفان عمى رأسو ال يبرحو كال يطير 
: (2)عنو ألنو لـ ترشقو سياـ الشيب بنباليا، يقكؿ

 [الطكيؿ]
 إف يظعف الٌشيب الٌشباب فقد ترل

 

 لىوي ًلٌمةه لـ ييٍرـى عنيا غيرابيا

 

كما شبو نفسو في شيخكختو كضعفو بالنسر الذم عجز عف الطيراف، كالتحميؽ، فكقع عمى 
: (3)يقكؿ. األرض كال يقدر عمى الحركة كاالنطبلؽ

 [الطكيؿ]
 ك أصبحت ميؿ النسر أصبح كاقعان 

 

 كأفناهي مف كٌر الميالي ذىابيا

 

. كىناؾ صكر أخرل كصؼ بيا الشيب كصفان مميزان 
أما طمب السقيا، فقد تميز جرير في تكرار ىذا المعنى، حيث كرره في مقاـ الغزؿ كالرثاء 

. كالمدح
أما بالنسبة لمتناص الذم ييعٌد جزء مف تكرار المعاني، فقد استحضر جرير كالفرزدؽ التناص 

ٌصبكا نصكصيـ الشعرية بمفردات القرآف الكريـ، كقصصو، فكاف  الديني كاألدبي بشكؿ مميز، فىخى

                                                 
(1)

.1/60اٌفشصدق،اٌذ٠ٛاْ، 
(2)

.1/61ْ،.اٌفشصدق،َ 
(3)

.1/62ْ،.اٌفشصدق،َ 
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شراقان، كيبعث فييا عبقان ركحٌيان  كسيمة لرفد التركيب الفني، كاإلرتقاء بالنصكص مما يزيدىا جماالن كا 
ر . كسمكان مرتبطان بسمك النص الميٍستىٍحضى

كجرير استحضر في ديكانو كثيران مف اآليات القرآنية، كالحديث النبكم الشريؼ، كأقكاؿ السمؼ 
الصالح، مما جعؿ قصائده تزخر بالمعاني الدينية المؤثرة، كما استحضر نصكصان أدبية مف شعراء 

. سبقكه، مما يدؿ عمى تأثره بالقدماء كسيره عمى نيجيـ
أما الفرزدؽ، فقد تميز عف جرير باستحضار القصص الديني، كاألدبي، كتكظيفو بما يخدـ 

قصة آدـ كحكاء، كقصة يكنس، كبقرة : المكاطف التي كرد فييا، فيك يتحؼ القارئ بقصص مميزة، مثؿ
قصة كفاء السمكأؿ المرئ القيس، : بني اسرائيؿ، كناقة صالح، كغرؽ فرعكف، كقصص أدبية، مثؿ

. كقصة المتممس الشاعر الجاىمي كغيرىا مف القصص التي اتخذ منيا كسيمة لتثبيت المعنى كتأكيده
 

: مكازنة تكرار الصكرة عند الشاًعريف
 

جرير كالفرزدؽ مف أبرز الشعراء الذيف جعمكا مف الشعر صكرة ًلذاًتيـ، فجاءت صكرىـ حسٌية 
خيالية معبرة عف انفعاالتيـ الشخصية، حاممة قيمة فنية إبداعية، كمف الصكر التي تكررت عند 

الشاًعريف صكرة المرأة، فقد تكررت بنفس األصباغ كاأللكاف، فيي معتدلة القكاـ، دقيقة الخصر، ممتمئة 
األرداؼ، كجييا مضيء كالشمس، كعينيا كعيف المياة، كجيدىا كجيد الغزاؿ، كأسنانيا بيضاء كحبات 

البرد، مؤشرة شتيتو، كفيما عذب كالخمرة المعتقة، كالٌشعر كعناقيد العنب، غير أف جرير تميز عف 
الفرزدؽ بكصفو المرأة كصفان مفصبلن، كلـ يكتؼ بالصكرة الحسية، بؿ تجاكزىا إلى الصفات المعنكية 

. التي تتكامؿ مع الصفات الحسية، كبذلؾ تكتمؿ صكرة المرأة المثاؿ عند جرير
أما صكرة الحيكاف فقد ارتبطت عند الشاًعريف بدالالت متعمقة بشخصية كؿ منيما، كما يحيط 
بيما مف ظركؼ، فقد اتخذا كثيران مف الحيكانات رمزان في شعر اليجاء، كمف بعضيا اآلخر رمزان لذاًتيـ، 
فقد اتخذ جريره الصقر رمزان لمقكة في مقاـ الفخر، فيك ينقٌض عمى فريستو كيختطفيا بقكة، كما صكر 
نفسو في مقاـ الشككل بطائر ضعيؼ غير مكسك بالريش، ال حكؿ لو كال قكة، كقد كرر ىذه الصكر 
في ديكانو، تكراران ببلغيان غير ممؿ، كذلؾ العتنائو باأللفاظ، كاتخاذىا األساس الذم اعتمد عميو في 

بناء صكره، فألفاظو تخدـ المعنى، كالصكرة، كمناسبة لممكقؼ الذم يتحدث عنو، فيي تًرٌؽ في مكضع 
الرٌقة، كتشتد في مكضع الشدة، كىذا ييعىدُّ جانبان إبداعيان ، كقدرة مميزة في شخصية جرير، أما الفرزدؽ 
فقد اتخذ مف األسد رمزان لمقكة، في مكاجية خصكمو، كاألسد ال يقٌؿ قدرة عف الصقر، كما اتخذ الناقة 

كسيمة لتبمغ الخميفة حاجتو، فقد رسـ مف خبلؿ صكرة الناقة لكحة فنية لمصعكبات التي اعترضتو حتى 
كصؿ إلى الخميفة، في محاكلة الستمالتو ، كىذه الصكرة ال تكحي بضعفو، مثمما تكحي صكرة الطائر 

غير المكسك بالريش بضعؼ جرير، كما اتخذ الفرزدؽ مف صكرة الذئب كسيمة ليدلؿ عمى نزعة 
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إنسانية نبيمة في نفسو، فيك يشارؾ الحيكانات المفترسة في طعامو، كىك رمزه لمتأكيد عمى ضركرة 
التعامؿ اإلنساني النبيؿ الخالي مف كؿ أذل كظمـ، كقد يككف رمزان لصفحة جديدة مف حياة الفرزدؽ، 

. حياة فييا ألفة، كمكدة، كأيخكىةه 
 ساخرة، مستكحاة مف الكاقع، ةكفي مقاـ اليجاء، صكر الشاًعراف الخصـ، صكرة كاريكاتيرم

كمف طبيعة عمؿ الخصـ، كقد جمعت صكرىـ في ثناياىا بيف العيكب المادية، كالمعنكية، كذلؾ 
لقدرتيما عمى استغبلؿ المكاقؼ الصغيرة، لصناعة أحداث كبيرة، تنفذ إلى عيكب مادية، كمعنكية في 

شخصية الميجك، أما قصائدىـ فيي قكٌية التأثير، سريعة االنتشار، كىي صكرة مشتركة عند 
الشاًعريف، كقصائد جرير سٌمان ناقعان يسقي بيا خصكمو، ككسمان يترؾ أثران ماديان عمى الجسـ، كىي 

خفيفة عمى المساف يترنـ بيا السارم ليبلن، كقصائد الفرزدؽ تترؾ ألمان يصعب رٌده، لمعجز عف مثمو، 
كىي كطائر البازم الذم يسقط بمخالبو صغار الطيكر، كسياـ قاتمو يرمي بيا خصمو فيتركو محطـ 

. العظاـ
 

كخبلصة ىذه المكازنة أف جريران كالفرزدؽ اعتمدا، االستقصاء لممعنى كالصكرة، متخذيف مف 
، كالجانب الخيالي، كسيمة لرسـ صكرىـ، فجاءت صكرىـ مكرره متناثرة حكؿ (الكاقعي)الجانب الحسي 

مكضكع معيف، كلكنيا مرتبطة برباط قكم يخمؽ منيا كبلن متكامبلن، كلذلؾ لقدرتيما عمى استغبلؿ المغة 
. بكؿ ما فييا مف إمكانات، كتطكيعيا بما يناسب المكضكع كيخدـ الغرض الفني

نما نكضح جكانب االختبلؼ  ؿ شاًعران عمى آخر، كا  كليس مف ثمرات المكازنة دائمان أف نفضى
. كاالتفاؽ بيف الشاًعريف، فميس يخمك جريره أك الفرزدؽ مف ميزة تفضمو عمى صاحبو ميما تكف قيمتيا
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 : دّ  ْٗظح حكساز اال بظ  فٖ  ْٗاى  سٗس

 

 أرقاـ الصفحات التي كرد فييا الفائدة البالغية العدد األسماء الرقـ

1.  التحبب، كالتمذذ بذكرىا  مرة24 أمامة 
13/27/98/118/146/172/298/

532/562/592/606/607/608/
670 

2. 81/82/301 التحبب، كالتمذذ بذكرىا  مرات3 خالدة   
118/119/320/321/592 التحبب، كالتمذذ بذكرىا  مرات7 سممى  3.  

4.  التيكـ كالسخرية  مرة29 قفيرة 
24/99/142/186/187/208/380/

448/335/470/471/495/506/
520/561/633 

5.  التحقير  مرة198 تيـ 

26/27/28/38/39/40/41/74/75/
76/97/178/180/181/183/172/

228/229/230/231/309/310/
311/312/313/314/325/326/
327/328/354/437/482/483/
541/544/545/546/595/596/
597 

6.  التحقير، كتقميؿ الشأف  مرة45 األخيطؿ 

23/114/123/158/159/282/284

/317/318/319/320/336/337/
338/373/432/448/449/452/
453/454/455/498/528/529/
530/577/637/652/653/522/
584/654/659/681 

7.   مرات4 عمر بف ليمى 
التنكيو كاإلشادة بذكر 

 المكرر
148 

8. 321/322 االستيزاء كالسخرية  مرات6 سميط   

9.   مرة13 زيؽ 
ظيار اليكاف  التحقير، كا 

 كالضعؼ
60/61/62/365  

10. مرات10 سراؽ   329 التحقير 
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 أرقاـ الصفحات التي كرد فييا الفائدة البالغية العدد األسماء الرقـ
11. 89/90/91/92/93/95/96/98 التيكـ، كالسخرية   مرة23 نمير   
12.  533 زيادة األستبعاد  مرات3 أييات 
13.  96 التيديد مرتاف إليؾ 
196/197 اإلشادة بذكره  مرات5 خالد. 14  
 257/258 التحسر  مرات4 عقب .15

التحقير، كالسخرية   مرة143 الفرزدؽ .16
 كاالستيزاء

23/63/66/89/116/112/141/
142/143/176/178/188/190/
195/196/208/209/211/212/
216/219/221/222/223/224/
225/248/250/251/252/259/
260/226/269/289/291/294/
295/307/317/319/330/346/
348/349/363/364/366/373/
374/375/376/377/379/382/
404/405/414/444/445/461/
462/469/470/471/472/490/
491/492/493/494/495/512/
516/520/521/522/538/540/
557/561/581/633/637/644/
645/661 

 التحقير، كالذؿ كاليكاف  مرة45 الخنزير .17

35/36/37/72/78/79/114/124/
143/144/152/155/158/163/
207/208/211/282/283/284/
320/330/391/405/450/454/
584/462/667/681/689 
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 أرقاـ الصفحات التي كرد فييا الفائدة البالغية العدد األسماء الرقـ

  مرة174 أدكات القيانة .18
المقارنة بيف نقيضيف 

 كالسخرية،كالتيكـ

43/45/62/64/87/88/89/100/
177/207/312/220/221/222/
223/224/225/226/259/266/
267/268/270/290/291/292/
293/294/296/297/307/309/
311/312/330/343/344/345/
348/349/363/364/365/389/
304/405/407/410/411/413/
414/441/491/492/493/495/
502/506/507/514/516/518/
520/522/529/538/539/617/
618/632/633/636/637/640 

19. 

ألفاظ متعمقة 
بالديف 
 المسيحي

 المقارنة  مرة34

72/126/211/259/318/319/336

/337 /
345/450/453/454/497/498/
526/549 /
618/637/653/655/656 
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 أرقاـ الصفحات الفائدة البالغية العدد صيغة النداء الرقـ
1. / 215/216 التمنف  مرات5 يا شب 

2.   مرات8 يا ضب 
التيديد، كالكعيد 
المقترف باالفتخار 

 بالذات

521/522 

3.  329 التعظيـ مرتاف يا بشر 

4. التحقير، كالتأكيد   مرة46 يا تيـ 
 عمى الذؿ كاليكاف

544/545/588/590/
591/665/666/667/
668/74/75/76 

5.  330/331 التحقير  مرات3 أسراؽ 
6.  637 التيديد مرتاف أباىؿ 
7.  68 النصح كاالرشاد مرتاف أبني حنيفة 
8.  506 السخرية مرتاف أعياش 

 أرقاـ الصفحات الفائدة البالغية عدد المرات تكرار اسمكب الشرط الرقـ

1.  
 فإف تضربكنا بالسياط
ف تحمقكا منا رؤكسا  كا 
ف تمنعكا منا السبلح  كا 

 المقارنة  مرات3
592 

2.  

 كلك عاقدت خيؿ أبي سعيد
 كلك تدعك الجياضـ أك جديدا
 كلك يدعك بني عكد بف سكد
 كلك طرؽ الزبير بني عمي
 كلك يدعك المعاكؿ ما احتككه
 كلك فرجت قص مجاشعي
 كلك كازنت لـؤ مجاشعي

 التمني  مرات7

155/156/157  

3. 629/630 تفخيـ الذات  مرات6 نحف   
 أرقاـ الصفحات الفائدة البالغية عدد المرات تكرار اسـ االستفياـ الرقـ

1.  445 التقرير  مرات3 مف 
 أرقاـ الصفحات الفائدة البالغية عدد المرات تكرار اسـ الفاعؿ الرقـ

1. 630/631 التأكيد  مرات4 راض   
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 أرقاـ الصفحات الفائدة البالغية عدد المرات تكرار الفعؿ الرقـ
1.  17 النصح كاإلرشاد  مرات3 سيركا 
2.  171 التأكيد مرتاف ساركا 

 أرقاـ الصفحات الفائدة البالغية عدد المرات تكرار عبارة كاممة الرقـ
1.  142 التحقير مرتاف كشبيت نفسؾ أشقى ثمكد 
2.  636 التيديد  مرات3 أتمدح يا ابف القيف سعدان  
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:جدكؿ يكيح تكرار األلفاظ في ديكاف الفرزدؽ  

 أرقاـ الصفحات الفائدة البالغية العدد األلفاظ الرقـ

1.   مرة18 نكار 
لمتأكيد عمى ما تتصؼ 
بو نكار مف صفات 

 سيئة

1/19/96/97/146/154/289/324ج  
2/9/15/46/72/140ج  

2.  الفخر بقدراتو المالية 5 حدراء 
1/112/11ج  
2/46/265ج  

3.  االستمالة 7 ليمى 
1/231/232/233ج  
2/60ج  

4. التأكيد عمى الصفات  3 سكيده 
 التي يتحمى بيا

1/39/40ج  

5. التحبب، كالتمطؼ  3 أفاطـ 
 كاالستمالة

2/294/295/296ج  

6.  
/ عميو   

 أـ العبل
التحبب كالتمطؼ  6

 كاإلستمالة
2/53/54  

7. 2/305/306/320ج إظيار الحزف كالتحسر 7 الجراح   
8. 1/147/223/224/341/383ج إظيار الحزف كالتحسر 7 ككيع   

9.  التعظيـ 12 ابف ليمى 
1/102/204/206/390ج  
2117/118/169/171/349ج  

10. 2/395/396ج اظيار الحزف االتحسر 7 ابف مكسى   

11. عمر بف  
 عبد العزيز

التنكيو بالمكرر  10
 كاإلشادة بذكره

2/132/133/134ج  

12. التنكيو بالمكرر  44 ببلؿ 
 كاإلشادة بذكره

1/62/63/64/79/80/83/84ج  
//2/69/159/160/186/187/188ج  

13. اإلشادة بذكره، كتفخيما  25 غالب 
 لو في القمكب كاإلسماع

/1/24/39/41/42/43/48/50/53/65ج
/2/25/102/117ج/102/103/109/155
118/235/261/263/328 
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 الصفحات التي كرد فييا الفائدة البالغية العدد األلفاظ الرقـ

14.  20 خالد 
المدح، كالتنكيو بذكر 
الصنيع ،كاإلشادة 

 بالمكرر

/1/149/299/300/355ج  
2/137/138ج  

15.  14 الحجاج 
المدح، كالتنكيو بذكر 
الصنيع كاإلشادة 

 بالمكرر

/2/41/51/52/105/188/189/192ج
268 

16.  17 أبك األشباؿ 
المدح، كالتنكيو بذكر 
الصنيع كاإلشادة 

 بالمكرر

1/162/167/168/305/306/307/308ج

/310/361/  
2/104/105ج  

17.  11 بشر 
المدح، كالتنكيو بذكر 
الصنيع كاإلشادة 

 بالمكرر

1/26/197/241/258/260/261ج  

18.  11 آؿ مركاف 
المدح، كالتنكيو بذكر 
الصنيع كاإلشادة 

 بالمكرر

2/249/250ج  

19.  
تكرار أسماء 

 أجداده
182 

التمذذ بذكر المكرر 
كالفخر بو، كتثبيتو في 

 النفس

/1/51/53/107/114/115/116/117ج
124/125/143/146/155/174/177/
183/190/191/193/244/247/248/
264/333/354/355/389/362/390/
393/409/416/417/418  

/2/25/27/41/83/106/117/118/165ج
166/169/171/209/211/213/217/
221/223/224/225/231/234/235/
261/262/263/271/311/312/316/
317/319/338/339/342/343/344/
348/349/375/376/386/387/390/
391/392/393/415  
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 الصفحات التي كرد فييا الفائدة البالغية العدد األلفاظ الرقـ

تكرار بيكت  20
 قبيمتو

10 

التكرار لتعدد المتعمؽ 
كالتأكيد عمى فضؿ 
 المعنى الخاص، 

.كاإلشادة بو  

/2/165/166ج  

21. المبالغة في الذـ كالتيكـ  80 بني كميب 
 كاالزدراء

/1/48/69/107/111/116/117/118ج
119/124/125/126/159/183/192/
194/198/199/304/330/347/348/
384/386/389/390/394/414  

2/42/106/107/209/217/219/220ج

/221/227/229/227/229/230/231/
234/347/348/375/389/405  

22.  التحقير، كتقميؿ الشأف 35 ابف المراعة 

/1/49/69/84/141/199/304/388ج
389/392  

2/47/120/162/213/215/217/218ج

/219/225/228/229/230/301/389/
414 

23.  
حمار بني 

 كميب
 التحقير كاالزدراء 20

/1/111/116/159/193/198/199ج
385/392/394/411 

2/161/218/225/229/231ج  

24.  
ابف راعي 

 اإلبؿ
 السخرية كالتيكـ 9

1/194/196ج  
2/156ج  

25. التحقير، كالتيكـ  18 عطيو 
 كالسخرية

/1/107/113/119/124/191/199ج
391 

/2/162/215/217/255/231/328ج
365/367  

26. التحقير، كالتيكـ  15 جرير 
 كالسخرية

1/49/69/107/126/193/388/390ج  
2/219/228/267/231/290/320ج  

27. التحقير، كالتيكـ  16 طيء 
 كالسخرية

1/53/54/130/131/132ج  
2/171/358ج  
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 أرقاـ الصفحات التي كرد فييا الفائدة البالغية العدد األلفاظ الرقـ
28. 2/344ج التحقير، كالتيكـ كالسخرية 10 الطائي   

29. /1/77/78/79/143/194/365/384ج التيديد 19 قيس عيبلف   
2/266/338ج  

30.  التحقير، كالتيكـ كالسخرية 28 الباىمي 
1/44/46/47/55/59/81/82/362ج  
2/40/88/284/285/286/313/315ج

/382  

31.  21 نحف 
تأكيد الشعكر بالذات 
الجماعية كالتأكيد عمى 
 الصفات المميزة لقكمو

1/216/226/227/249/322/393ج  
2/88/107/386/387/388ج  

32. التأكيد عمى عظمة  35 أنت 
 الممدكح كاستمالتو

/1/21/22/50/64/67/71/86/166ج
187/220/248/293/296/297/306/
308/333  

33.  الفخر كتعظيـ الشأف 26 ىـ 
1/21/29/187/188/200/206/212ج

/252/344/345/347/351/416  
2/211ج  

34.  تأكيد ذاتية الفرد 16 أنا 
/1/51/52/66/114/255/333/340ج

362/416  
2/102/211/395/397ج  

35. 2/238/239ج تميز الممدكح كعظمتو 5 ىذا   

36. ظيار  10 منا الذم  الفخر المتعالي كا 
 التميز

2/41/42/393/403  
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 أرقاـ الصفحات التي كرد فييا الفائدة البالغية العدد األلفاظ الرقـ

37.  

كلك ترمي بمـؤ 
 بني كميب

كلك لبس النيار 
 بني كميب

كلك لبس النيار 
 بني كميب

المبالغة في الذـ كالتشيير  22
 بالميجك

/1/65/113/244/268/306ج
312/349/350/351/377/386  

38. صيغة اسـ  
 الفاعؿ

التأكيد عمى صفات  15
 الممدكح

1/152ج  
2/117/176/216ج  

39. 1/126/394/395ج التحقير، كانحطاط مكانتو 9 يا جرير   
2/42/83/215/391/393ج  

40.  1/392/408/409ج التحقير، كانحطاط شأنو 9 يا ابف المراغة 
2/374/375/376ج  

41.  
تكرار شبو 

 الجممة
36 

كظفيا في مقاـ المدح 
كذلؾ لمتفخيـ، كاإلشادة 
بالممدكح، كالحث عمى 

 زيارتو

/1/30/33/42/92/157/165ج
250/328/329/351/380 

/2/34/55/56/60/61/66/75ج
203/204/342/352 

42.  
تكرار أداتي 
 النفي ما ك ال

التحقير، كنفي الصفات  6
 الكريمة عف ىذه القبيمة

 1/27/28ج

43.  
تكرار إف 
 الشرطية

 التحدم كالتعجيز 3
1/146 
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تكرار االلفاظ في ديوان جرير

الرثاء, 4, %0.45

المدح, 9, %1.02

اسم الفعل, 5, %0.56

اسلوب النداء, 70, %7.91

اسم الفاعل, 4, %0.45

الغزل , 34, %3.84

ضمير الذات, 6, 0.68%الفعل, 5, %0.56

اسلوب الشرط, 13, %1.47 عبارة كاملة ) الترديد(, 5, %0.56

اسم االستفهام, 3, %0.34

الهجاء, 727, %82.15

الغزل 

الهجاء

الرثاء

المدح

اسم الفعل

اسلوب النداء

اسلوب الشرط

ضمير الذات

اسم االستفهام

اسم الفاعل

الفعل

عبارة كاملة ) الترديد(
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 تكرار األلفاظ في ديوان الفرزدق

المدح, 127, %14.03

الفخر, 217, %23.98
الهجاء, 250, %27.62

ضمير الذات, 124, %13.70

اسم االشارة, 5, %0.55

اسلوب الشرط, 25, %2.76

اسم الفاعل, 15, %1.66

النداء, 18, %1.99

شبه الجملة, 36, %3.98

الرثاء, 40, %4.42

اسم المرأة, 26, %2.87

الغزل, 16, %1.77

اداتي النفي) ما ، ال(, 6, %0.66

الغزل

اسم المرأة

الرثاء

المدح

الفخر

الهجاء

ضمير الذات

اسم االشارة

اسلوب الشرط

اسم الفاعل

النداء

شبه الجملة

اداتي النفي) ما ، ال(



: الخاتمة
 

بىٍعدى ىذه الرحمة الممتعة في ديكاني جرير كالفرزدؽ ال يسعني إال أف أقٌدـ نتاج ما قطفتو 
مف أزىار ثمينة مف غالي الكمـ يعرؼ قيمتيا عشاؽ الكممة البميغة، ىذا القطؼ تمثؿ بدراسة 
شاممة لظاىرة التكرار، فكشفت النقاب عف مفيكـ التكرار عند عمماء المغة، كأرباب الببلغة 

كالبياف، كعمماء النفس، ثـ كضحت مكقؼ الببلغييف كالنقاد المحدثيف مف ىذه الظاىرة، ضمف 
: تسمسؿ زمني، ثـ تناكلت ىذه الظاىرة في ديكاني جرير كالفرزدؽ، ضمف ثبلثة محاكر، ىي

. تكرار األلفاظ، كالمعاني، كالصكرة، مكضحة أسرارىا الببلغية، كقيمتيا األدبية
: كمف النتائج التي تكصمت إلييا في ىذا البحث

أف التكرار قد يأتي لفائدة، كقد يأتي مف غير فائدة، كأف منو ما يككف جيدان يكسب  -1
المعنى قكة كجماالن، كيكسك المفظ ركنقان كبياءن، كمنو ما يككف رديئان يقبح المعنى كيشكه 

. المفظ
أف جيكد القدماء في دراسة ىذه الظاىرة اقتصرت عمى اإلطار النظرم، كاستقصاء  -2

الدالالت الببلغية بشكؿ عاـ، أما جيكد المحدثيف فقد كشفت عف دكرىا في بناء العمؿ 
األدبي، كالتعبير عف التجربة االنفعالية عند الشاعر أك األديب، كقد اقترنت ىذه الجيكد 

 .بالتطبيؽ، كالتفسير ضمف معطيات عمـ النفس الحديث

أف ديكاني جرير كالفرزدؽ حقؿ خصب ليذه الظاىرة كخاصة في مقاـ اليجاء كقد كاف  -3
لكجكد األسكاؽ كسكؽ المربد، الذم ييعىٌد بمثابة مسرح يذىب إليو العامة كالخاصة لقضاء 
أكقات الفراغ دكر مميز في ظيكر ىذه الظاىرة، فكانت قصائد جرير كالفرزدؽ زادان يكميان 

 .يؤمف ليؤالء الناس

أف اليجاء عند جرير كالفرزدؽ، ىجاء مقيد يمتـز فيو الشاعر قالبان شعريان مرسكمان لو  -4
شركطو كقكاعده، كيطالب الشاعر بتقصي معاني الخصـ، كنقضيا كاحدان إثر اآلخر، 
فحاـ  لذلؾ كاف جرير كالفرزدؽ يكرراف كثيران مف األلفاظ كالمعاني في سبيؿ اإلجادة، كا 

ضحاؾ الناس، كاالنتياء إلى اإلحساس بالتفكؽ  .بعضيـ البعض، كا 

أف لتكرار األلفاظ عند جرير كالفرزدؽ كظيفة ببلغية مرتبطة بالسياؽ الذم كردت فيو،  -5
 .مما يثرم الدالالت المغكية لؤللفاظ المكررة

أف تكرار المعاني، ىك تكرار لؤلفكار، كالحقائؽ، كالمكضكعات، التي اشتمؿ عمييا شعر  -6
جرير كالفرزدؽ، كقد ارتبط ىذا النكع مف التكرار بالنقائض، حيث إٌف مكضكعاتيا قميمة، 
كأفكارىا محدد، فاضطر كؿ منيما إلى تكرار المعاني، غير أننا ال نجد معنى يتكرر في 
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أسمكب كاحد مف المفظ، كيدكر ضمف قالب كاحد مف التعبير، بؿ نجد أف كبلن منيما 
ٌمة جديدة مف األسمكب كالعرض كطريقة التصكير  .يمبس المعنى حي

أف التناص ىك نكع مف تكرار المعاني الذم يأتي لفائدة، كيدؿُّ داللة كاضحة عمى تقدير  -7
حياءن إلبداعيـ في ثكب جديد يتكافؽ مع ذكؽ العصر  .البلحقيف لجيكد السابقيف، كا 

أف تكرار الصكرة عند الشاًعر أمر طبيعي كال ييعىدُّ عيبان، فالشاعر ال يبتكر كؿ يكـ  -8
صكران جديدة، كلكنو قادر عمى امتبلؾ آلية يكرر فييا الصكرة نفسيا بحيث تبدك جديدة 
في كؿ مٌرة، كالصكرة األصمية تبقى مصدر إيحاء يبني عمى أساسيا الشاعر كثيران مف 
صكره، فيخرجيا في زينة جديدة كفؽ السياؽ الذم ترد فيو، كقد كرر جرير كالفرزدؽ 
كثيران مف الصكر كلكنيا جاءت مترابطة ترابطاي يجعؿ منيا كبلن مكحدان ضمف مكضكع 

 .كاحد

تباينت آراء النقاد في شعر جرير كالفرزدؽ، كمنيـ مف فضؿ جريران، كمنيـ مف فضؿى  -9
الفرزدؽ، كمنيـ مف لـ يفرؽ بينيما لصعكبة الترجيح، كمنيـ مف ساكل بينيما، كخبلصة 

ىذه اآلراء أف تميز شعر جرير كالفرزدؽ جعؿ النقاد يقفكف في حيرة مف أمرىـ، فمف 
كاف يميؿ إلى جزالة المفظ فشاعره الفرزدؽ، كمف كاف يميؿ إلى السمح السيؿ فشاعره 

 .جرير

التكرار ليس جماالن يضاؼ إلى القصيدة بحيث ييحٍسف الشاعر صنعان بمجرد استخدامو،  -10
إنما ىك كسائر األساليب الببلغية، يحتاج أف يجيء في المكاف المناسب، حيث تممسو 

 .يد الشاعر الممسة السحرية التي تبعث الحياة في الكممات

 
كفي الختاـ فإنني أٍحمىدي اهلل عمى إنياء ىذا البحث، كال أزعـ أنو كصؿ لمكماؿ ألٌف 

الكماؿ هلل عز كجؿ، كىناؾ أمكر عديدة تحتاج إلى دراسة كبحث كاستكشاؼ، كمف ىنا يتراءل 
: لي ما يمي

أف تكرار المعاني كالصكرة يحتاج إلى دراسة أكسع كأعمؽ، فقد أشرت إلييا باختصار  .1
ألنو لـ يكف في طاقتي أف أكرد كؿ التفاصيؿ ألنيا تحتاج إلى بحث مستقؿ، كقد أتمكف 

. إف شاءى اهلل تعالى مف القياـ بيا في المستقبؿ
مثؿ الجناس، كرد العجز : يمكف إجراء دراسة شاممة لفنكف البديع التي ترتبط بالتكرار .2

عمى الصدر، كالترديد، كاالزدكاج، كالمقابمة، خاصة أف ىذه الفنكف متكافرة في ديكاني 
 .جرير كالفرزدؽ

تميز ديكاف جرير بتكرار االستعارة، كالكناية، حيث يمكف  أف يككف ىذا التكرار محكران  .3
 .لدراسة في المستقبؿ
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إف ديكاف جرير كالفرزدؽ منبعاف صافياف لدراسة كثير مف القضايا النحكية  .4
 ,كالببلغيةكاألدبية

 
الميـ عممنا ما جيمنا، كانفعنا بما عممتنا، كاشرح صدكرنا لحٌب العمـ، كالعمؿ بو، كأطمؽ 
ألسنتنا بمغتنا الشريفة، كنصكصيا البميغة، حتى تبقى عمى الدكاـ رطبة بالفصاحة كالبياف، الميـ 

. اغننا بالعمـ، كزينا بالحمـ كأكرمنا بالتقكل، كجممنا بالعافية، كال حكؿ كال قكة إال باهلل
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: المراجع: يانيا
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 .ىػ1405/ـ1985عتيؽ، عبد العزيز، عمـ البديع،بيركت، دار النيضة،  .30

عصفكر، جابر، الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي عند العرب،المركز الثقافي  .31
 .العربي،لبناف ،بيركت

 .عطكاف، حسيف، مقاالت في الشعر الجاىمي، دار الجيؿ لمطباعة كالنشر .32

. مقدمة القصيدة في الشعر العربي،مصر، دار المعارؼ -
، دار الكتب العممية، 1عكاكم، أنعاـ فكاؿ، المعجـ المفصؿ في عمكـ الببلغة، ط .33

 .ـ1992/ىػ1413

،بيركت، دار الكتب 1عكدة، خميؿ، صكرة المرأة في شعر عمر بف أبي ربيعة،ط .34
.   ـ1988/ىػ1408العممية، 

،،الرياض، دار العمـك لمطباعة 1عياد، شكرم محمد، مدخؿ إلى عمـ األسمكب،ط .35
 .ـ1982كالنشر، 

 .ـ1990عياش، منذر، مقاالت في األسمكبية، منشكرات اتحاد الكتاب العرب،  .36

،بيركت، دار الفكر المبناني، 2غريب، ركز، النقد الجمالي كأثره في النقد العربي،ط .37
 .ـ1983

 .1968،القاىرة، مكتبة مصر، ، 5فيمي، مصطفى، الدكافع النفسية،ط .38



 273 

، عالـ الكتب الحديث، 1القرعاف، فايز، تقنيات الخطاب الببلغي، دراسة نصية، ط .39
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 فيرس اآليات القرآنية
 

اآلية/السكرة اآلية  الصفحة 
َُٗقْيَْب َٝب آَاًُ اظُْنِْ َأَّْذ ََٗشْٗجُلَ اْىَجََّخ )

َُٗمَل ٍَِْْٖب َزَغًدا دَُْٞث ِشْئزََُب ََّٗل َرْقَسَثب ََِٰٕرِٓ 
  َفَؤَشىَََُّٖب اىشَّجََسَح َفَزنَُّ٘ب ٍَِِ اىظَّبِىََِِٞ 

ْطَبُُ َػَْْٖب َفَؤخَْسجَََُٖب ٍََِّب َمبَّب ِفِٞٔ   ۖ  اىشَّٞ

 ََٗىنٌُْ ِفٜ ۖ  َُٗقْيَْب إْجِطُ٘ا َثْؼُعنٌُْ ِىجَْؼٍط َػُدٌّ 

 دٍِِٞ 
َٰ
 (اْلَْزِض ٍُعَْزَقسٌّ ٍَََٗزبٌع ِإَىٚ

36-35/ البقرة  198 

َّل َُٝ اخُِرُمٌُ َّللاَُّ ِثبىيَّْ ِ٘ ِفٜ َأََْٝبِّنٌُْ َٗىََِٰنِْ )

 ََّٗللاَُّ َغُفٌ٘ز ۗ  َُٝ اخُِرُمٌْ ثََِب َمعَجَْذ ُقُيُ٘ثنٌُْ 

 (دَِيٌٌٞ 

225/ البقرة  201 

َٰ َّل اِّْفَصبًَ )
َفَقِد اظْزََْعَلَ ِثبْىُؼْسَِٗح اْىُْ٘ثَقٚ

 ( ََّٗللاَُّ َظٌَِٞغ َػِيٌٌٞ ۗ  َىَٖب 
256/ البقرة  85 

103/ آؿ عمراف ( ۚ  َٗاْػَزصَُِ٘ا ِثذَجِْو َّللاَِّ َجًَِٞؼب ََّٗل َرَفسَُّق٘ا )  85 
َْٗىَزُنِْ ٍِْْنٌُْ ُأٌٍَّخ َْٝدُػَُ٘ ِإَىٚ اْىخَِْٞس )

ْْنَِس  ََُْْْٖ٘ َػِِ اْىَُ  ۚ  ََْٗٝؤٍُُسَُٗ ِثبْىََْؼُسٗفِ ََٗٝ

 (َُٗأٗىََِٰئلَ ٌُُٕ اْىَُْفِيذَُُ٘ 

104/ آؿ عمراف  15 

َِٗإَذا خََيْ٘ا َػعُّ٘ا َػَيْٞنٌُُ اْلََّبٍَِو ٍَِِ اْىَ ِْٞي )
 ِإَّ َّللاََّ َػِيٌٌٞ ِثَرادِ ۗ   ُقْو ٍُُ٘ر٘ا ِثَ ِْٞظنٌُْ ۚ  

 (اىصُُّدٗزِ 

119/ آؿ عمراف  87 

185/ آؿ عمراف (ٍََٗب اْىذََٞبُح اىدَُّّْٞب ِإَّلَّ ٍََزبُع اْىُ ُسٗزِ )  76 
َفجََؼَث َّللاَُّ ُغَساًثب َٝجْذَُث ِفٜ اْلَْزِض ِىُٞسَُِٝٔ َمَْٞ  )

 َقبَه َٝب ََْٗٝيَزب َأَػجَْصُد ۚ  َُٝ٘اِزٛ ظََْ٘ءَح َأخِِٞٔ 

َأُْ َأُمَُ٘ ٍِ َْو َََٰٕرا اْىُ َساةِ َفُؤَٗاِزَٛ ظََْ٘ءَح 

 ( َفَؤْصجَخَ ٍَِِ اىَّبِاٍَِِٞ ۖ  َأخِٜ 

31/ المائدة   106 

ََٗٝب آَاًُ اظُْنِْ َأَّْذ ََٗشْٗجُلَ اْىَجََّخ َفنَل ٍِِْ )
دَُْٞث ِشْئزََُب ََّٗل َرْقَسَثب ََِٰٕرِٓ اىشَّجََسَح َفَزنَُّ٘ب 

ْطَبُُ ٍَِِ اىظَّبِىََِِٞ   َفَْ٘ظَ٘ضَ َىََُٖب اىشَّٞ

ِىُٞجِْدَٛ َىََُٖب ٍَب ُِٗٗزَٛ َػََُْْٖب ٍِِْ ظَْ٘آِرََِٖب 

ََٗقبَه ٍَب ََّٖبمََُب َزثُّنََُب َػِْ ََِٰٕرِٓ اىشَّجََسِح ِإَّلَّ 
 (َأُْ َرنَُّ٘ب ٍََينَِِْٞ َأْٗ َرنَُّ٘ب ٍَِِ اْىخَبِىِدَِٝ 

/األعراؼ  
 19-20  

198 

 َفَيََّب َذاَقب اىشَّجََسَح َثَدْد ۚ  َفَدَّلَََُّٕب ِثُ ُسٍٗز )

ََِْٖٞب ٍِِْ  َىََُٖب ظَْ٘آُرََُٖب َٗطَِفَقب َٝخِْصَفبُِ َػَي

 ََّٗبَاإََُب َزثََُُّٖب َأَىٌْ َأَّْٖنََُب ۖ  ََٗزِ  اْىَجَِّخ 

ْطَبَُ  َػِْ ِرْينََُب اىشَّجََسِح ََٗأُقْو َىنََُب ِإَّ اىشَّٞ

 (َىنََُب َػُدٌّ ٍُجٌِِٞ 

22/ األعراؼ  198 

 ٍََِْٗ ُْٝعِيْو ۖ  ٍَِْ َِْٖٝد َّللاَُّ َفَُٖ٘ اْىََُْٖزِدٛ )

 (َفُؤٗىََِٰئلَ ٌُُٕ اْىخَبِظُسَُٗ 
178/ األعراؼ  88 
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َِٗإْذ َِٝؼُدُمٌُ َّللاَُّ ِإدَْدٙ اىطَّبِاَفَزِِْٞ َأََّّٖب َىنٌُْ )
ََٗرَ٘اَُُّٗ َأَّ َغَْٞس َذادِ اىشََّْ٘مِخ َرنُُُ٘ َىنٌُْ 
َُِٗٝسُٝد َّللاَُّ َأُْ ُٝذِقَّ اْىذَقَّ ِثنَِيََبِرِٔ ََْٗٝقطََغ 

 ِىُٞذِقَّ اْىذَقَّ َُٗٝجِْطَو َااِثَس اْىنَبِفِسَِٝ 

 (اْىجَبِطَو ََٗىْ٘ َمِسَٓ اْىَُجْسٍَُُِ٘ 

8-7/األنفاؿ  14 

ِْٞٔ ََٗأََّٝدُٓ ِثُجٍُْ٘ا َىٌْ ) َفَؤَّْصَه َّللاَُّ ظَِنََْٞزُٔ َػَي

 (َرَسَْٕٗب
40/ التكبة  87 

اآلية/السكرة اآلية  الصفحة 
24/ يكنس (َفجََؼْيَْبَٕب دَِصًٞدا َمَؤُْ َىٌْ َرْ َِ ِثبْلٍَْطِ )  87 
َٰ جَجٍَو َْٝؼصَُِِْٜ ٍَِِ اْىََبِء )

 ۚ  َقبَه ظَآِٗٛ ِإَىٚ

ًََْٞ٘ ٍِِْ َأٍِْس َّللاَِّ ِإَّلَّ ٍَِْ َزدٌَِ   ۚ  َقبَه َّل َػبِصٌَ اْى

 (َٗدَبَه َثَََُْْٖٞب اْىََْ٘جُ َفنَبَُ ٍَِِ اْىَُْ َسِقَِٞ 

43/ ىكد  199 

َٰ َأِثَْٞب )
ِإْذ َقبُى٘ا َىُٞ٘ظُُ  ََٗأخُُ٘ٓ َأدَتُّ ِإَىٚ

 ٍَِّب ََّْٗذُِ ُػْصجٌَخ ِإَّ َأَثبَّب َىِفٜ َظَلٍه ٍُجٍِِٞ 
اْقُزُي٘ا ُٝ٘ظَُ  َأِٗ اطَْسدُُ٘ٓ َأْزًظب َٝخُْو َىنٌُْ 

َٗجُْٔ َأِثٞنٌُْ ََٗرنُُّ٘٘ا ٍِِْ َثْؼِدِٓ َقًٍْ٘ب 
 (َصبِىذَِِٞ 

9-8/ يكسؼ  199 

ُٝ٘ظُُ  َأَُّٖٝب اىصِّدُِّٝق َأْفِزَْب ِفٜ ظَجْغِ َثَقَسادٍ )
ظََِبٍُ َْٝؤُمُيَُّٖ ظَجٌْغ ِػجَبٌف َٗظَجْغِ ُظْْجَلدٍ خُْعٍس 

 (َُٗأخََس َٝبِثعَبدٍ 
46/ يكسؼ  89 

َٰ ٍِِْ ٍَبٍء )
ٍِِْ ََٗزاِأِ جٌَََُّٖ َُٗٝعَْقٚ

 ََٝزجَسَُّػُٔ ََّٗل َٝنَبُا ُِٝعُٞ ُٔ ََْٗٝؤِرِٞٔ َصِدٝدٍ 

ِّذٍ   ٍَِِْٗ ۖ  اْىََُْ٘د ٍِِْ ُموِّ ٍَنَبٍُ ٍََٗب َُٕ٘ ثََِ

 (ََٗزاِأِ َػَراٌة َغِيٞيٌ 

/إبراىيـ  
 16-17  

201 

َٗجََؼَو َىنٌُْ ظََساِثَٞو َرِقٞنٌُُ اْىذَسَّ َٗظََساِثَٞو )
 َمرََِٰىلَ ُِٝزُّ ِّْؼَََزُٔ َػَيْٞنٌُْ ۚ  َرِقٞنٌُْ َثْؤظَنٌُْ 

 (َىَؼيَّنٌُْ ُرعِْيََُُ٘ 

81/ النحؿ  202 

 ٍََٗب ۗ   َِٗثبْىذَقِّ َأَّْصْىَْبُٓ َِٗثبْىذَقِّ ََّصهَ )

  (َأْزظَْيَْبكَ ِإَّلَّ ٍُجَشًِّسا ََِّٗرًٝسا
105/ اإلسراء   12 

ََٗرَسٙ اىشََّْطَ ِإَذا طََيَؼْذ َرَصاَُٗز َػِْ مَِْٖفٌِْٖ )
ََِِِٞٞ َِٗإَذا َغَسَثْذ َرْقِسظٌُُْٖ َذاَد  َذاَد اْى

 ذََِٰىلَ ٍِِْ آَٝبدِ ۚ  اىشََِّبِه ٌَُْٕٗ ِفٜ َفْجٍَ٘ح ٍُِْْٔ 

 ٍََِْٗ ُْٝعِيْو ۖ   ٍَِْ َِْٖٝد َّللاَُّ َفَُٖ٘ اْىََُْٖزِد ۗ  َّللاَِّ 

 (َفَيِْ َرجَِد َىُٔ َِٗىًّب ٍُْسِشًدا

17/ الكيؼ  88 

 ِّْؼٌَ اى ََّ٘اُة ۚ  ٍُزَِّنِئَِٞ ِفَٖٞب َػَيٚ اْلََزاِالِ )

َْْذ ٍُْسَرَفًقب  (َٗدَُع
31/ الكيؼ  88 

 ُقْو ظََؤْرُي٘ ۖ   ََٗٝعَْؤُىَّ٘لَ َػِْ ِذٛ اْىَقْسَِِّْٞ )

 ِإَّّب ٍَنََّّب َىُٔ ِفٜ اْلَْزِض َػَيْٞنٌُْ ٍُِْْٔ ِذْمًسا

ٍء ظَجَجًب
ْ
َْْٞبُٓ ٍِِْ ُموِّ شَٜ   َفَؤْرجََغ ظَجَجًبَٗآَر

َٰ ِإَذا َثَيَغ ٍَْ ِسَة اىشََّْطِ َٗجََدَٕب َرْ ُسُة ِفٜ 
دَزَّٚ

/الكيؼ  
 83-86  

200 
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 ُقْيَْب َٝب َذا ۗ  َػٍِْٞ َدََِئٍخ ََٗٗجََد ِػَْْدَٕب َقًٍْ٘ب 

اْىَقْسَِِّْٞ ِإٍَّب َأُْ ُرَؼرَِّة َِٗإٍَّب َأُْ َرزَّخَِر ِفٌِْٖٞ 

 (دُْعًْب

َٰ جٌََََّٖ ِْٗزًاا)2
86/ مريـ (ََّٗعُُ٘  اْىَُجِْسٍَِِٞ ِإَىٚ  201 

َْبُٓ َصَْْؼَخ َىجُ٘ضٍ َىنٌُْ ِىُزذِْصَْنٌُْ ٍِِْ ) ََٗػيََّْ
 ( َفَْٖو َأُّْزٌْ شَبِمُسَُٗ ۖ  َثْؤِظنٌُْ 

80/ األنبياء  202 
ََٗذا اىُُِّ٘ ِإْذ َذََٕت ٍَُ بِظجًب َفَظَّ َأُْ َىِْ )

ِْٞٔ َفَْبَاَٰ ِفٜ اىظُُّيََبدِ َأُْ َّل ِإىَََٰٔ  َّْقِدَز َػَي
 (ِإَّلَّ َأَّْذ ظُجْذَبَّلَ ِإِّّٜ ُمُْْذ ٍَِِ اىظَّبِىََِِٞ 

87/ األنبياء  199 
ِٔ َُٝقُ٘ه َٝب ) َٰ ََٝدْٝ

ًَََْٗٝ٘ ََٝؼطُّ اىظَّبِىٌُ َػَيٚ
 (َىَْٞزِْٜ ارَّخَْرُد ٍََغ اىسَّظُِ٘ه ظَجَِٞلً 

27/ الفرقاف  87 

اآلية/السكرة اآلية  الصفحة 
َقبَه ََِٰٕرِٓ َّبَقٌخ َىَٖب ِشْسٌة ََٗىنٌُْ ِشْسُة ًٍَْٝ٘ )

َٕب ِثعٍُ٘ء َفَْٞؤخَُرُمٌْ َػَراُة ٍَْؼُيًٍ٘   ََّٗل َرََعُّ٘

 ( َفَؼَقُسَٕٗب َفَؤْصجَذُ٘ا َّبِاٍَِِٞ ًٍَْٝ٘ َػِظٌٍٞ 

/الشعراء  
155-157  

197 

ٍَ َُو اىَِّرَِٝ ارَّخَُرٗا ٍِِْ ُاُِٗ َّللاَِّ َأِْٗىَٞبَء )
 َِٗإَّ َإََِْٔٗ ۖ  مَََ َِو اْىَؼْْنَجُ٘دِ ارَّخََرْد َثًْٞزب 

 َىْ٘ َمبُّ٘ا ۖ  اْىجُُٞ٘دِ َىجَُْٞذ اْىَؼْْنَجُ٘دِ 

 (َْٝؼَيََُُ٘ 

41/ العنكبكت  200 

ٍََِْٗ ُٝعِْيٌْ َٗجَُْٖٔ ِإَىٚ َّللاَِّ ََُٕٗ٘ ٍُذِْعٌِ َفَقِد )
 
َٰ
 َِٗإَىٚ َّللاَِّ َػبِقجَُخ ۗ  اظْزََْعَلَ ِثبْىُؼْسَِٗح اْىُْ٘ثَقٚ

 (اْلٍُُ٘زِ 

22/ لقماف  85 

َٝب َأَُّٖٝب اىَِّرَِٝ آٍَُْ٘ا اْذُمُسٗا ِّْؼَََخ َّللاَِّ )
 ٌِْْٖٞ َػَيْٞنٌُْ ِإْذ جَبَءْرنٌُْ ُجٌُْ٘ا َفَؤْزظَْيَْب َػَي

 ََٗمبَُ َّللاَُّ ثََِب ۚ  ِزٝذًب َُٗجًُْ٘اا َىٌْ َرَسَْٕٗب 

 (َرْؼََُيَُ٘ َثِصًٞسا

9/ األحزاب  87 

 َفَيَّْ٘ل َأَُّّٔ َمبَُ َفبْىَزَقََُٔ اْىذُُ٘د ََُٕٗ٘ ٍُِيٌٌٞ )

َٰ ًَِْٝ٘ ٍَِِ اْىَُعَجِّذَِِٞ 
 َىَيجَِث ِفٜ َثْطِِْٔ ِإَىٚ

 (ُٝجَْؼ َُُ٘ 

/ الصافات  
142-144  

199 

َٰ جٌََََّٖ ُشًٍَسا )
 ۖ  َِٗظَٞق اىَِّرَِٝ َمَفُسٗا ِإَىٚ

َٰ
 دَزَّٚ

ِإَذا جَبُءَٕٗب ُفِزذَْذ َأْثَ٘اُثَٖب ََٗقبَه َىٌُْٖ 

خََصَُّزَٖب َأَىٌْ َْٝؤِرنٌُْ ُزظٌُو ٍِْْنٌُْ َْٝزُيَُ٘ َػَيْٞنٌُْ 

ِْْرُزَّٗنٌُْ ِىَقبَء ٍَِْٝ٘نٌُْ َََٰٕرا   ۚ  آَٝبدِ َزثِّنٌُْ َُٗٝ

َٰ َٗىََِٰنِْ دَقَّْذ َمِيََُخ اْىَؼَراةِ َػَيٚ 
َقبُى٘ا َثَيٚ

 (اْىنَبِفِسَِٝ 

71/ الزمر  201 

َٰ َزجٍُو ٍَِِ )
ََٗقبُى٘ا َىَّْ٘ل ُّصَِّه َََٰٕرا اْىُقْسآُُ َػَيٚ

 (اْىَقْسََٝزِِْٞ َػِظٌٍٞ 
31/ الزخرؼ  201 

10/ ؽ (َٗاىَّخَْو َثبِظَقبدٍ َىَٖب طَْيٌغ َِّعٞدٌ )  87 
ٌُِْٖٞ اىسِّٝخَ ) َِٗفٜ َػبٍا ِإْذ َأْزظَْيَْب َػَي

 )اْىَؼِقٌَٞ 
41/ الذاريات   86 
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13/ الرحمف (َفجَِؤِّ آَّلِء َزثِّنََُب ُرنَرَِّثبُِ )  6 
َٰ َزْفَسفٍ خُْعٍس ََٗػجَْقِسٍّي دِعَبٍُ )

76/ الرحمف (ٍُزَِّنِئَِٞ َػَيٚ  202 
( ٌِْْٖٞ  ٌُُٕ اْىَؼُدُّ ۚ  َٝذْعَجَُُ٘ ُموَّ َصْٞذٍَخ َػَي

َٰ ُْٝ َفنَُُ٘ ۖ   َقبَرَيٌُُٖ َّللاَُّ ۚ  َفبدَْرْزٌُْٕ 
 ( َأَّّٚ

4/ المنافقكف  86 
 َفبْصجِْس ِىذُْنٌِ َزثِّلَ ََّٗل َرُنِْ َمَصبدِتِ اْىذُ٘دِ )

 َىَّْ٘ل َأُْ َرَداَزَمُٔ ِّْؼٌََخ ِإْذ َّبَاَٰ ََُٕٗ٘ ٍَنْظًٌُ٘ 

 (ٍِِْ َزثِِّٔ َىُْجَِر ِثبْىَؼَساِء ََُٕٗ٘ ٍَْرًٌٍُ٘ 

49-48/ القمـ  198 

 ََٗأٍَّب َػبٌا َفَؤٍَّب َثَُُ٘ا َفُؤِْٕينُ٘ا ِثبىطَّبِغَٞخِ )

 (َفُؤِْٕينُ٘ا ِثِسٝخٍ َصْسَصٍس َػبِرَٞخٍ 
6-5/ الحاقة  86 

20-19/المدثر ( ُثَّ ُقِزَو َمَْٞ  َقدَّزَ َفُقِزَو َمَْٞ  َقدَّزَ )  14 
اآلية/السكرة اآلية  الصفحة 

7/ الطارؽ (َٝخُْسجُ ٍِِْ َثِِْٞ اىصُّْيتِ َٗاىزََّساِاتِ )  42 
ٌِْْٖٞ طًَْٞسا َأَثبِثٞوَ )  َرْسٌٍِِْٖٞ ََٗأْزظََو َػَي

وٍ   ( َفجََؼَيٌُْٖ َمَؼْص ٍ ٍَْؤُم٘هٍ ِثذِجَبَزٍح ٍِِْ ِظجِّٞ
5-3/ الفيؿ  200 

1/ الكافركف (ُقْو َٝب َأَُّٖٝب اْىنَبِفُسَُٗ )  6 
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 فيرس القكافي
 

 الصفحة عدد األبيات الكزف القافية
 قافية اليمزة

 34 1 الكامؿفي المسمميف لئيمة اآلباء 

 73 1 الكامؿعىٍيص تىفىرَّعى ميٍعظىـ البىٍطحاء 
 92 1 الكافر كنضرب حيف تختمط الدماءي 

، ريمحي لكاًئيا   178 3 الطكيؿليا مف بني شيبافى
ٍدرى الرٍُّمح ًقبؿى عنائيا ٌكٍيتي صى  203 1 الطكيؿ كىرى

 قافية األلؼ
 27 6 الكافرقىٍبؿى الٌتصٌدًع ًمٍف شىماليًؿ النٌكلى 
ـٍ ًمفى الغيًث الحيا  ناًزلىكي ذكا مى  63 4 الكامؿكىخي

ٍعؼي المتكًف كال اٍنًفصاـه في العرل  85 1 الكامؿ ضى
 129 1 الكامؿ قصب الجناح كأنبتكا ريشى الغنا
بابة بىٍعدىما ذىىىبى الصبا  90 3 الكامؿ كيؼى الصَّ

 قافية الباء
مىنيت المىكاًعدى كالكذىابا   29 3 الكافركى

 30 7 الطكيؿ أف ييعيبىؾى عاًئبي إلى آًؿ زيؽو 
ابىا  ًمبىا كخى  37 2 الكافرمىعى القىٍينىٍيًف إٍذ غي
ـي السَّحابا   38 1 الكافركال سيًقيىٍت قيبكريىي
 38 4 الكافريىشيفي سىكادي مىًحجًرىا الٌنقىابا 
بىتي ًسبابا   38 10 الكافرلىسىاءى ليا ًبمىٍقصى

با  ٍبصى داءى عىصى ًي ديىٍت تٍيـ حي  41 6 الكامؿلىقىٍد حي
بىٍيفى سكاًد اىٍعينييـٍ ًكتابا   42 1 الكافركى
ٍيًؿ أىٍفًنيىةى الًقباًب   45 3 الكافرًربىاطى الخى

 47 4 الطكيؿميجيده لىيَّ الكتيًؼ كشاعب 
 47 1 الكافركمىٍف عيًرفىٍت قىصاًئديهي اٍجتبلبا 
بيعىةى كىٍزفي ًمٍف تميـ تىٍكًذبي   55 6 الطكيؿرى
 59 4 الكامؿقيٍفدي الًعماًد قىصيرىةي األىٍطناًب 
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 الصفحة عدد األبيات الكزف القافية
 60 3 الكامؿأىٍك ًمٍثؿى بىٍيًت الحارث بًف ًشياًب 
ـٍ أف أغضبا  مىٍيكي  60 2 الكامؿإٌني أخاؼي عى
بيبي   76 5 الطكيؿكىًعٍندى ابًف سىٍعدو سيكَّره كىزى

 80 2 الكافركىأىٍمس الشىٍيبي قىٍد كىًرثى الشَّباب 
 80 3 البسيطصبّّ إلٍييا طىكاؿ الدىٍىًر مىٍكركبي 

مىبى الشَّبابا   81 2 الكافركىىذا الٌشٍيبي ٌقٍد غى
ٍمب  ـٍ يىٍبؽى ًنٍقيه في سيبلمىى كال صي لى  83 1 الطكيؿكى

 86 1 الكافر فأىسمعى ذا المىعارًج فاستجابا
 88 2 البسيط ما في اليكـى تثريب:  قاؿكاستعرفكا

 89 1 الكافر يىشيفي سكادى محجرىا الٌنقابا
 91 1 الكافر رأل الحجاج أثقبيا شيابا

 91 1 الكافر إذا غبَّ الحديث مف العذاب
 94 2 الكافركقد يرمى بي الحجر الصميب 

 96 1 الطكيؿيمرُّ كمٌر الرائح المتحمب 
ٍيرو قائـ فكؽ مىٍرقىب   99 1 الطكيؿكصيكة عى

ٍرده كميٍشرىبي : جكانبيا لكناف  100 1 الطكيؿكى
 102 2 الكامؿكحذرت ذلؾ مف أمير مشغب 
داللو بالصـر بعد التجنب   104 2 الطكيؿكا 
 105 3 الكافرىكل ما تستطيع لو طبلبا 
 110 1 الكافركريا حيث تعتقد الحقابا 

 111 1 البسيطمثؿ الدنانير حٌرات األشانيب 
 112 1 الكافربماء المزف يطرد الحبابا 

 112 1 الطكيؿراح ببرد قراح الماء مقطكب 
 127 1 الكافر أتحت مف السماء ليا انصابا
 131 1 الكافرببابي ميخدَّر ضًرـ الٌمعاب 

 132 1 الكافرصكاعؽ يخضعكف ليا الرقابا 
 143 3 الطكيؿسريعه عمييا حفظتي لممعاتب 
 143 3 الطكيؿعمى مائة شـٌ الذُّرل كالغكارًب 
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 الصفحة عدد األبيات الكزف القافية
 149 6 الطكيؿإليو مف الحاجاًت تنضى ركابييا 

 149 2 الطكيؿحيا األرض يسقي كٌؿ مىٍحؿو حبىابييا 
 150 7 الطكيؿكفاًؾ الذم تخشيف مف كٌؿ جانب 
 151 9 الطكيؿليا بالغنى إف لـ تصبيا شعكبييا 
 156 4 الطكيؿإليو مف اآلفاؽ مجتمع الركب 

 161 2 الطكيؿكابف المراغًة خمؼى العير مضركبي 
 165 4 الكافربعانتؾ المياميـ الرغابا 
 166 6 الكامؿسأقعد ال يجاكزه سبابي 

 171 8 الطكيؿلمف بدع األياـ ذات العجائب 
 169 8 الطكيؿييبلـ إذا ما األمري غبت عكاقبو 
 169 7 الطكيؿكميراث حربو جاًمده لؾ ذائبو 

ٍكبو ميعىٌمًب   169 6 الطكيؿكال شربت في ًجٍمًد حى
 174 7 الطكيؿعميَّ ليزدادٌف رغمان غضابييا 
ـي الشباب أطايبو   171 5 الطكيؿعمينا، كأيا
 180 3 الطكيؿلىوي ًلمَّةه لـ ييٍرـى عنيا غرابييا 
 180 7 الكافركتكًثري لي المىبلمىةى كالعتابا 

 181 3 الطكيؿتكٌلى عنؾ كيؿَّ شباًب : كقيٍمفى 
 185 4 الطكيؿكتعميؽ رٍحمي ماشيان غيرى راكب 

 186 2 الطكيؿكىيياتى مف شمس النيار الككاكب 
ًد المَّيىًب   187 3 البسيطيعمك شيابي لدل ميٍستىٍخمى

 187 2 الطكيؿعمى طٌيًئ باألقرعيًف كغالب 
 187 2 الطكيؿ  انتساب عيركؽى األكرميف إلى

 193 3 الكافرعمييا الناس كميـ غضابا 
 201 2 الكافر كأىؿ النار إذ كجدكا العذابا

ٌكب   201 1 الطكيؿكليسكا بكادو مف عماف ميصى
ٌيكفى بالٌريحاًف يكـ السَّباسًب   205 1 الطكيؿييحى
 205 2 الطكيؿإذا ما بدل يعش لو كؿ كككب 
 205 2 الطكيؿإذا طمعت لـ يبدي منيفَّ كككب 
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 الصفحة عدد األبيات الكزف القافية
 206 4 الطكيؿيناديو مغمكالن فتىن غيري جأنب 
 208 4 الطكيؿإذا ما تىمىٌطٍت بالفبلة ركابييا 
 209 3 الكافرطكاًلعى ال تطيؽي ليا جكابا 

 221 3 الطكيؿخبيب نعامات ركايحى خيضَّب 
 221 2 الطكيؿنتيج ًخداجو كىي ناجو ىبابييا 
، تىًحٌف سيميكبيا  ؿو ميٍمقىن  223 1 الطكيؿإلى رىجي

 223 3 الطكيؿإليؾ مع الصَّيب الميارم سيييكبييا 
 223 1 الطكيؿإليؾ مف الدٍَّىنا أتاؾ خبيبيا 

ٍكبىنييا، طيَّ البيركًد مف العصب   223 5 الطكيؿكري
 224 1 الطكيؿًمفى القرح أـ ما في المناسـ أنقبي 

 234 1 الكافرًرباط الخيًؿ أفنية القبابى 
 244 2 الطكيؿ مف اهلل أعطاىا مميؾ العكاقب

 245 1 الكافرعمكنا في السماء إلى السحاب 
 248 2 الطكيؿبسيفييا، فالشيب ال بيٌد غالبة 
 248 1 الطكيؿلىوي ًلٌمةه لـ ييٍرـى عنيا غيرابيا 

 248 1 الطكيؿكأفناهي مف كٌر الميالي ذىابيا 
 قافية التاء

 6 1 الكافرفأكلى فزارة أكلى فزارة 
قًَّع كالعىبلًة   47 1 الكافركبالكيًر الميرى

ًف البنات  34 1 الكافر بدار المؤـ في ًدمى
 127 1 الكافرعمى رغـ األنكؼ الراغمات 
 128 1 الكافر كعىٍف بازؾ يصؾ حباريات

 173 3 الطكيؿعمى طٌيءو في داًرىا الستظمًت 
 173 3 الطكيؿكلكف عجكزه أخبثت كأقٌمت 

 208 3 الكافر كقد ذىب القصائد لمركاة
 209 3 الكافر كأعناؽ اليدٌم مقٌمدات

 قافية الياء
 16 1 الكامؿكقبكليا كدبكرىا أثبلثا 
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 قافية الجيـ

 67 1 الكامؿبنكل األحبة دائـ التشحاج 
 93 1 الرجزفكلدت أعشى ضركطان عنبجا 

 96 1 الكامؿأك بالبحكر كشدة األمكاج 
 96 1 الكامؿىؿ أنت مف شرؾ المنية ناجي 
 103 4 الكامؿفانظر بتكضح باكر األحداج 
 118 1 الكامؿعمدان كرٌدت عنؾ دعكة عكىج 

 123 1 الكامؿعىسىؿه يجدف بو بغير مزاج 
 198 1 الطكيؿ ثكل في ثبلث مظممات ففرجا

 قافية الحاء
 7 1 الطكيؿكساع إلى الييجا بغير سبلح 
 28 5 الطكيؿعىكاًرضي ميزفو تستيؿُّ كتممحي 
 53 2 الطكيؿكطكح في ميكاه قـك تطكح 
 77 4 الكافر رىأىٍيتي الكارديف ذكم امتناحً 

، ًشكاءه ميمَّكحي   83 4 الطكيؿإذا لـ يىكيٍف ًرٍسؿه
 94 1 الكافركما جعؿ السقيـ إلى الصحيح 

 112 2 الطكيؿبصٌراء ًنٍيي أىٍتأىفىٍتوي الٌركايحي 
 113 2 الطكيؿإذا غار أرداؼ الثريا السكابح 

 116 1 الطكيؿفقد أقصدت تمؾ القمكب الصحائح 
 129 1 الكافركأٍثبىتَّ القكاًدـ في جناحي 

 137 2 الكافرأٌلؼَّ الًعيص ليس مف الٌنكاحي 
 قافية الداؿ

 11 2 الطكيؿتشػػابو مػكلػكد كػريػـ ككالػػد 
 12 2 الطكيؿكحمـ كحمـ السيؼ كالسيؼ مغمد 
 15 2 الطكيؿكيا حبذا نجد عمى النأم كالبعد 

اًلًد  ـٍ ًمٍثؿى خى  33 5 الطكيؿطىيبان أىٍدكاءىي
مى ًثقىةو أزكريؾى كاٍعًتمادىا   33 4 الكافرعى
 34 2 الكامؿال يتقكفى ًمفى الحراـ كىؤكدا 
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 الصفحة عدد األبيات الكزف القافية
 42 3 الكافرسىرابيبلن بناًئقيييفَّ سكد 

 43 2 الكافركلـؤ التيـ ما اختمؼ جديد 
 45 7 المتقاربكىصية ذم الٌرًحـً الميٍجيىًد 

ٍضًر المٌُّج أىعٍداًد   63 3 البسيطإلى خىضاًرـى خي
ـٍ تىٍيتًد : فىقالكا لى مىٍمتى كى  64 2 المتقاربضى

بىٍيري فىبل ييٍبعىدي   70 1 المتقاربكىأىما الزَّ
فاءى األىزد إذ منعىكا ًزيادا   70 2 الكافركى

ميًد  ًف الجى اًء في زىمى شيٍربى المى  76 3 الكافركى
ـٍ إاٌل ًبعداًد  ـٍ تيٍحصى ًعدَّتييي  77 2 البسيطلى
 78 1 الكافركليت خياليا بمننى يعكد 

كلىؾى فاتًَّخٍذ ًعٍندم يىدىا  ك فيضي  78 2 الكامؿأىٍرجي
ٍعدا   81 1 الطكيؿييفىرٍَّقفى بالًمٍدراة داجية جى

با ًقدىدا  سىٍرباؿى الصّْ  81 1 البسيطبىٍعدى الٌشباًب كى
بللىةى قىٍكـً ىيكدً  ٌمكا ضى قىٍد ضى  86 1 الكافر كى

يح ًإٍذ بيًعثىٍت نحسان عمى عاد  86 1 الكامؿ كالرّْ
نيكد  86 2 الكافر تيعاًرضي كٌؿ جائفة عى
 87 2 الكافر بساتينان يؤاًزريىا الحًصيدي 

 87 3 البسيطأىٍخمىٍفتـي عند أمر اهلل ميعادم 
 88 4 البسيط كمف أضؿَّ فما ييديو مف ىادم
ئذن فييا فىقىٍد خمدا   88 1 الطكيؿمف فىاز يىٍكمى
 92 1 الطكيؿ كأبمغي ماال يبمغي السيؼ مذكدم

 91 1 الطكيؿتمكح كباقي الكشـ في ظاىر اليد 
 96 1 الطكيؿبثني العناف كلـ يجيد 

 107 3 الطكيؿميظاًىري ًسٍمطي لؤلؤو كزبرجد 
 107 1 الطكيؿعميو نىًقيُّ المكف لـ يتخدًَّد 

 108 1 الطكيؿتقكؿ إذا اسكد الدُّجى فاطمعي بعدم 
 113 1 الطكيؿفرع البشاـ الذم تجمكبو البردا 
 116 2 الطكيؿلـ تمؽى أعينيـ حزنان كال رمدا 
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 117 1 الكامؿككجدت سيمؾ لمرماة صيكدا 

 117 1 الطكيؿعمى قصب زيف البرل كالمعاضد 
 117 3 الكافركحبُّؾ ما يىميحٍّ كما يبيدي 

 119 1 الطكيؿإذا غرقت فييا كبالعنير الكرد 
عىًد   121 1 المنسرحمشي النزيؼ المخمكر في الصَّ
 121 1 الطكيؿإلى قصب زيف البرل كالمعاضًد 

 121 1 الكامؿكترل السكار تزينو كالمعضدا 
 122 1 الكافركال تفشي الحديث كال تركد 
 125 1 الكافر فتمنع كالقمكب لو صكادم

مىدا   130 1 البسيطتعتاده مثؿ سىٍكًؼ الرائـ الجى
 135 1 الكافريشٌب كراء قنبمة كراد 

 139 1 الكامؿقرد يحثُّ عمى الزناء قركدان 
 156 3 الطكيؿكركبانيا أسمى إليؾ كأٍعمىدي 
 157 4 الطكيؿبأفَّ تميمان ليس ييٍغمىزي عكدىا 
ٍبؿو ميٍحكـ العيقىًد   158 3 الطكيؿًمٌني نىكاري ًبحى

 167 4 الطكيؿشماريخ صعباته تشؽُّ عمى العىٍبًد 
 182 4 الكامؿنىًزالن بحيثي تقيؿي عيٍفري األيبًَّد 

تفييا غيري شاًىد   184 4 الطكيؿكتأخير نفسو حى
 191 2 الطكيؿأىـ جفا  أـ جفف عينيؾ أرمد 
 193 2 الكافرشراري الناس مف حضرو كباًد 

ٍقعىًد   193 1 الطكيؿعمييـ ثياب الذؿ مف كؿ مى
ًقدي   199 1 البسيط سؿَّ الضغاًئف حتى ماتت الحى
 204 1 البسيط سىٍعدافي تيكضحى في أكبارىا الٌمبىدً 

 205 4 البسيط ترمي أكاذيو العبريف بالٌزبىدً 
 210 3 الطكيؿ ًلشقكتو إحدل الٌدكاىي التي أٍىدم

 212 3 الطكيؿ ذالًذلييا كاستأكرٍت لمميناًشد
 212 2 الطكيؿ عمى شعراء الناس يعمك قصيدىا
 216 3 الطكيؿ يىريٍحف ًخفافان في الميبلًء الميعىٌضدى 
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 224 2 الطكيؿ تجرُّ حكافييا السريحى الميقدَّدا
 224 2 الطكيؿ رجاًء نكاؿو منؾ، يا ابف ًزيادً 

 233 1 الطكيؿ كما طكرةن تحت الٌسًكٌية مف ًجٍمدً 
 قافية الراء

 7 1 المديدياؿ بكر أيف أيف الفرار 
 17 1 المديديا لبكر أيف أيف الفراري 

 30 5 البسيطمىٍف لؤلرامًؿ كاألضياؼ كالجاًر 
فَّ صخران إذا نشتك لنٌحار   31 3 البسيطكا 

 33 4 الطكيؿىؿ يقدح المـك في البحر : فقمت ليا
 36 3 الكامؿًرٍجسه فىمىٍيسى طىيكيريهي ًبطىيكر 
ٌكاري   36 2 البسيطييكبىٍؽ بًرٍجسو كلٍمٌسكآتى زى

ميطى ًسكل غىٌسافى جاران ييجيرىا   36 4 الطكيؿسى
 37 2 الكامؿكىذىبى البيعىٍيث، كأنفو يتقشَّري 
كيري   46 1 الكامؿكًفراشي أيمّْؾى كىٍمبىتاًف كى

كيري  ٍر ًبصاًحًب كىٍمبىتٍيًف كى  46 1 الكامؿفىاٍفخى
ًمٍعفى كالًميشاري   48 2 الكامؿكالكىمبتاف جي
شىراري  مىٍيو دىكاًخفه كى  48 1 الكامؿقىٍيفه عى

رُّ يىٍمنىعي ضٍيمىوي اإلٍنكاري   48 5 الكامؿكالحي
ٍيثي أىمىرَّت األكتاري   49 3 الكامؿكىالٌنزعي حى

مىٍيؾى ًمٍف ًسمةى القييكًف نىجاري   49 1 الكامؿكىعى
نىٍعًص ًبيا في كؿّْ يكـو ميشيًَّر   50 1 الطكيؿكى
 53 2 الكامؿلقيى اليكافي ىناؾى كالتىصغيرا 

 54 3 الكامؿًعٍند الٌمقاء كما تيرل في السامر 
 56 1 الطكيؿشىٍيباءى ذىات المناكب جميكرا 

ـٍ ًمٍف نىاًصًر  ميب كمالىيي  56 1 الطكيؿبىٍعدى الصَّ
ـي أىٍسفىع الخديًف مبكاري   60 3 البسيطميٍستىٍمًح
 61 3 الكامؿىبٌل غضبتى لنا كأٍنتى أميري 

 61 3 الكامؿبثقت عميؾ مف الفرات بحكري 
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 68 2 الكامؿليسى الكفيُّ لجاره كالغاًدًر   
 69 1 الطكيؿًضباعي مىغىاراتو يبادرف أىٍجعيرا 

عيكريىا   69 3 الطكيؿًضباعه أىًصٌمٍت في مغارو جي
 69 2 الكافرًفدا دىينا يبت لو خكار 

يري كضيَّعى األىٍدباًر  زى با الخى  70 1 الكامؿفىرى
 70 1 الطكيؿإذىا ما السَّرايا حىسَّ رٍكضان ميغيريىا 

 73 3 الطكيؿًبناءن يىفكؽي األىٍصبىغىيًف كال عىٍمرا 
ٌرثكؾى ًبناءن عىالي السُّكًر  ـٍ كى  74 1 البسيطىي

ًر  تىقيكـي الٌميؿى بالسُّكى  74 2 البسيطتىٍعصي اليىكىل كى
ٍفراكأفَّ بأٍحقىييا   77 1 الطكيؿ ميقىيَّرةن كى

تيؾى السٍَّفرا  مىٍيؾى السَّبلـي كما ًزيىارى  78 1 الطكيؿعى
تىٍيًف، لىشىطَّ ذىاؾ مىزىارا   79 1 الكامؿًمٍف رامى
 81 1 الكامؿفسىقى ببلدىًؾ دىيمةه ًمٍدراري 
ديمةه ًمٍدراري   82 1 الكامؿىىًزـه أىجىشُّ كى

 82 2 الكامؿكالبىٍدر تستقى بو األمطاري 
 83 1 الكافركيا ابف الذائديف عف الذمار 

 91 1 الكامؿ كأبك العياؿ يشفو اإلقتاري 
 92 2 الكافر جميؿ الرزء كالحدث الكبير

 93 1 الكامؿ يرجك انقضاء، كما كعدف اضمار
 95 1 البسيطلممسمميف كال مستشيد شارم 

 95 1 الكافرأحبُّ لحٌب فاطمة الديارا 
 95 2 الكافرأيقىٌبؿي ذا الجدار كذا الجدارا 

 104 3 البسيطأك ما بكاؤؾ إذا جيرانؾ ابتكركا 
 110 1 الكامؿعيشان كحاشية الفرند غريرا 

 110 1 الطكيؿإذ سىفىرىٍت عىٍف كاًضح المكًف أىٍزىرا 
 111 1 الطكيؿتييض بيذا القمب لمحتو كسىرا 
 113 4 البسيطعذب المقبٌؿ، مصقكؿ لو أشر  

 113 1 الطكيؿلو أشٌر كاألقحكاف المنٌكر 
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 115 1 البسيطأك مف دياتو لقتًؿ األعيف الحكر 

 117 1 البسيطقىمبي رىمىٍيتي ًبعىٍيًف اأٌلٍجدىًؿ الٌضارم 
 118 1 الطكيؿ إلى ربرب كسط جؤذر

 119 1 البسيطأبصرت منو فتيت المسؾ ينثر 
 121 1 المنسرحكىي كمثؿ العسمكج في الشجر 

 121 1 الطكيؿخبلخيؿ سممى المصمتات كسكرىا 
فىري   123 1 البسيطًمٍف ًنٍسكىةو زىانىييفَّ الدَّؿُّ كالخى
ٍرزىةى جاري  ـٌ حى  123 3 الكامؿيىٍخشى غىكاًئؿى أ
 128 2 البسيط لما رأيت زمافى الناس في ديبيرً 

 129 2 البسيطكمف يتيـو ضعيؼ الصكت كالنظر 
 129 2 البسيطزغب الحكاصؿ ال ماء كال شجر 

 130 1 البسيطسىٍكؼى الركائـ بىٌكان بيف أظآًر 
ًؿ الحجر   131 1 البسيطبالمنجنيؽ كلٌما ييٍرسى
 135 1 الكامؿككطئف تغمب ما ليا مف زاجر 
 135 1 البسيطبيٍمؽ تىكشؼ بىٍيفى البيٍمؽ أمياري 
 135 1 الكامؿكالبمؽ تحت بطكنيا األمياري 

 135 2 الكافرتياميان فراجعني اٌدكارم 
 137 1 البسيطىـ كرثكؾ بناء عالي السكر 
 139 1 الكافرأصابتو الصكاعؽ فاستدار 

 140 1 الكامؿلكسمتيـ جحؼ لمخزير لثاركا 
 142 5 الطكيؿبو في خميطو ال تناثى حرائره 
 146 5 الطكيؿتساقى المنايا بالردينية السُّمًر 
 152 8 الكامؿنيران يفيض لو عمى األنياًر 

 153 11 الطكيؿحيا الغيث يحيي مىٌيتى األرض ماطريهي 
ٌيرنني تحت ظٌؿ السّْدرة الًكبىرا   154 11 البسيطعى

 160 1 الطكيؿإلى شٌر القبائؿ كالٌديارا 
ٍيؿى ابف المراغة ما اٍستىثارا   160 3 الكافرفىكى
 160 3 الكامؿبمسبقيف لدل الفعاًؿ قصاًر 
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 162 5 الطكيؿكبلب تحت أجنيةو صغاًر 
 162 9 الكافرجريره ثـ ما منع الذمارا 

 163 5 الكامؿال يغدركف كال يفكفى لجاًر 
 175 3 الطكيؿخميسان كأركاف اليمامة ًمٍدسرا 

 175 3 الطكيؿخراريب صيؼ صعصعتيا صقكرىا 
 177 8 الطكيؿكفرَّ كشرُّ الناس بأسان فركرىا 

ٌيرنني تىٍحتى ًظؿَّ السدرة الًكبىرا   181 4 البسيطعى
 183 2 الكافرفقؿ في ليؿو طارقةو قصير 

 183 2 البسيطكقد تجرثـى ىادم الميؿ كاعتكرا 
ٍعًر  ٍذبه البيرل لنىكاًحؿو صي  183 2 الكامؿجى

 184 4 البسيطعند اإلماـ كلكف أيٌخرى القىدىري 
 187 7 الطكيؿكيضعؼي أضعافان كثيران عذيرىا 

دالء الفبلة حيائره   192 6 الطكيؿبو كا 
 192 3 الطكيؿنجكـى الميؿ ما كضحت لسارم 

 193 2 الكامؿلؤـ نسربمو إلى األظفاًر 
 194 2 الكافربثدًم المؤـ فاه مع الصغاًر 
 194 2 الكافربيكتى المؤـً كالعمًد الًقصارا 

 194 1 الطكيؿإذا اقتبسى الناسي المعاًليى مف ًبٍشًر 
ٍضرً   201 2 الكامؿ فرحيف فكؽى أسٌرةو خي

 202 3 الكامؿريسيؿي العذاًب برغكة البىٍكًر 
 204 2 الطكيؿمف الناس طٌران شمسيا كبدكرىا 
 204 1 الطكيؿكلىٍستي بحمد اهلًل كالدم الفزر 

 204 1 الكامؿلممحتدية، كذيك الجناًب األخضًر 
 205 1 المتقاربة، إٌما مخاضان ك إما عشارا 

را   205 4 البسيطكال الفراتي إذا آذيُّوي زىخى
 207 5 البسيطفي جحفؿ كسكاد الميؿ جٌراري 

را   210 4 البسيطسمعان إذا استمعكا صكتي كال بىصى
 210 2 الكامؿسكابؽ لك يرمى بيا لتفٌقرا 
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 211 2 الكامؿغٌراء ظاىرةن عمى األٍشعاًر 
 212 1 البسيطكسيرى جناحو ما تقكـ جباًيريهي 
ميَّ بزكبىرا  رىبه كانت عى  212 3 الطكيؿبيا جى

 213 1 الطكيؿكما انقضَّ بازو اقمتـي الريش كاسره 
 215 3 الطكيؿبأٍجراًمًو، كالنفس يخشى ضميرىا 

اًئًر   216 2 السريعبميٍذىىبو في مىٍرمىرو مى
 217 3 الطكيؿتذٌكرى شكقان ليس ناسيو عصرا 
 221 3 الطكيؿبيٌف إلى المٍجًد التميد مفاًخريهي 

 225 2 البسيطأشكى إلييا إذا راحت أـ الدَّيىري 
ةي الظيكر   225 6 الكافريىطىٍأفى دىمان، ميكىدَّحى

 230 2 الطكيؿلو مىٍربضه عنو يحيدي المساًفري 
را   230 2 البسيطًضٍرغامةو ييحًطـي الياماًت كالقىصى

 231 2 الكافركأعظميـ مف المخزاة عارا 
 232 2 الكامؿال يغدركف كال يفكف لجاًر 
 232 3 الكافرجرير ثـ ما منع الٌذمارا 
 232 2 الكافرفىجمىمىيا المخازم كالٌشنارا 

دى كاستطارا   232 4 الكافربغيثي حيف أٍنجى
 233 3 البسيطكسير جناحو ما تقكـ جبايره 
شىبو كقاًر   234 4 الكافرًنفيُّ الماء مف خى
 242 2 الكامؿ كالصالحكف عميؾ كاألبرار
 242 3 الكامؿكمع الجماؿ سكينة ككقار 
 244 3 الكافرأحبُّ الميتيف إلى ضميرم 

 245 3 المتقارببرغـ العيداًة كأكتارىا 
 قافية السيف

ـٍ ًمٍف حرّْ نارم قاًبسي   50 2 الطكيؿفىيىقبسىكي
 207 3 الكامؿ ترجك الحباءى كربُّيا لـ ييأسً 

 227 6 الطكيؿ عمى الٌزاًد ممشكؽ الذراعيف أطمسي 
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 قافية الياد
 93 1 البسيطفمطمت بعضان كأدت بعضان 

 قافية العيف
تىٍنعى الحكاًرمَّ الٌنجكـي الطَّكاًلعي   44 1 الطكيؿكى
قعا   50 2 الطكيؿقعكد القكافي ذا عمكب مكَّ

 50 1 الطكيؿبكيرؾ إفَّ الكير لمقيف نافع 
ٍيؿ يكمان نيقاًرعي   50 1 الطكيؿنيًعدُّ القىنا كالخى
نَّتيًف قىعاًقعي  ذيٍخره في الجى  50 3 الطكيؿكى

ٌمٍت ًمٍف نىثاىا المىساًمعي   68 2 الطكيؿأحاديثي صى
حاًفمىوي جيراؼه ًىٍبمىعي  ا جى  70 1 الكامؿفىشىحى

ٍفدىعيكا  كره إذا أىكمكا خزيران ضى  70 2 الكامؿخي
ـه كأـو أىٍربىعي   71 2 الكامؿقىٍيفه ًبًو حمى
بىيا بمكرمة ذراعا   73 1 الطكيؿكأىٍرحى

 74 2 الطكيؿكىأىٍنتى ابف سىيًؿ الٌراًسياًت الفكارًع 
ـٍ ال تىٍشبىعي   75 5 الكامؿال يىٍشبعىكفى كىأيمُّيي
ديمةه ال تيٍقًمعي   82 1 الكامؿىىًزجه الٌركاح، كى
ٍشـو في ميتيكًف األىشىاًجًع   91 1 الطكيؿبىٌقيةي كى
 92 1 البسيط شمس النياًر، فما تريد طمكعان 

 93 1 الطكيؿلتجزم قرضي كالقركض كدائعي 
 100 1 الطكيؿ كنؤم كجذـ الحكض أثمـ خاشع

 103 2 الكامؿأك كيمَّما رفعكا لبيف تجزعي 
 104 2 الطكيؿبقيةي كشـ في متكف األشاجع 
 104 3 الكامؿفي دار زينب كالحماـ الكٌقعي 
 123 1 الكامؿىمش الحديث كال ركاد سمفع 
 123 1 الكامؿمىنع الشفاء، كطابى المشرع 

 124 1 البسيطلك شئت رٌكل غميؿ اليائـ الشرع 
 124 1 الطكيؿضربف حباؿ المكت دكفى الشرائع 
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 130 1 الطكيؿمراضيع مثؿ الريش سفع المدامع 

 131 1 الكامؿعندم مخالطيا الٌسماـ المنقع 
 135 3 الطكيؿشركدو كركدو كؿ ركب تنازع 

 134 4 الطكيؿتشيعت إذ لـ يحـ إال المشايع 
 137 2 الطكيؿكأنت ابف سيؿ الراسيات الفكارع 

 139 1 الطكيؿلياـز قردو رنحتو الصكاقع 
 139 1 الطكيؿكالبف كثيؿو كاف خٌدؾ أضرعا 

 140 1 الطكيؿمطمقة حينان كحينان تراجع 
 140 2 الكامؿرغدا أك ضيؼ بني عقاؿ يخضع 
 148 4 الطكيؿبكيت عمى أىؿ القرل مف مجاًشع 
ميَّ المطاًمعي   156 2 الكامؿرحمت كما ضاقت عى

 159 2 الطكيؿ:- إذا كدت خبلت مف الحمـ أربع
 159 2 الطكيؿكأخرل يعاصييا أك يطيعيا 
لىده منيا فذاؾ الميذىٌرعي    195 3 الطكيؿلو كى

 174 8 الطكيؿكخيران إذا ىبَّ الٌرياحي الزعازع 
ٍزؿو مف عطائؾ ناًفعي   177 4 الكافرًكراـو ًبجى

 200 2 الطكيؿ عمى عيد ذم القرنيف كاف تضعضعان 
ـي صيفان جديدان كمىٍربىعا   209 2 الطكيؿأجٌركي

 209 2 الطكيؿكأفقأي عيني ذم الٌذباًب كأجدىعي 
 210 2 الطكيؿكلكٍف يخاؼي الطارقات كيفزعي 

شاش المقاًرعي   211 1 الطكيؿكما اختطؼى البازم الخى
 213 4 الطكيؿككيؼ بشيء كٍصميوي قد تقٌطعا 
 215 2 الطكيؿأقاحو ترٌكييا الٌذىاب المكاًمعي 

ُـّ رابع   225 2 الطكيؿىبكع الضحى خٌطارةه أ
 229 7 الطكيؿصيركؼ الميالي كالخطكب القكارع 
 244 2 الطكيؿ ترابان عمى مرسكمةو قد تضعضعا

 قافية الفاء
جيج الميعىٌرؼي  َـّ أفكاجى الحى  44 3 الطكيؿإذا ضى
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 46 1 الطكيؿكأنت بيزّْ المشرفية أعنؼ 

 69 2 الطكيؿلىوي البىٍدري كابو كاٍلككاًكبي كيسىؼي     
ٍف يىًمجي الماخكرى في الًحٍجًؿ يىٍرسيؼي   71 5 الطكيؿكمى

ـٍ تىنىٍموي الزَّعاًنؼي  ميـو لى  73 1 الطكيؿلىفىٍرعو صى
اًؼ   89 1 الرجزغٍيرى ثماني أٍينيؽو ًعجى

 94 1 البسيطاف سرت ساركا كاف قمت اربعكا كقفكا 

 94 1 الطكيؿكاف نحف أكمأنا الى الناس كقفكا 

 95 1 الطكيؿمف الماؿ اال مسحتا أك مجٌرؼ 

 111 1 البسيطأك درة ال يكارم، ضكءىا الصدؼ 
 111 1 البسيطغكاٌصيا ككقاىا طينيا الصدؼ 
ـٍ تىًشٍنيا المىراًصؼي   115 1 الطكيؿقيميكبان ًبنىٍبؿو لى
ـٍ يىٍتميييفَّ قاًطؼي   118 1 الطكيؿعناقيدي ًميؿّّ لى

 121 1 الرجزكالردؼ كاألنامؿ المطاؼ 
 132 1 الطكيؿشديد حباؿ المنجنيقيف مقذؼ 
 135 1 الطكيؿلفرع صميـ لـ تنمو الزعانؼ 

 183 6 الطكيؿرجا ليى أٍىمي البيٍرءى مف داء دانًؼ 
 188 3 الطكيؿكمىٍف ىيكى يرجك فىٍضمىوي الميتىضٌيؼي 
 217 6 الطكيؿ مىشاًعؼي بالٌديريف ريٍجحي الركاًدؼ
 218 8 الطكيؿًمراضي سيبلؿو أك ىكالؾ نيٌزؼي 

 قافية القاؼ
 65 6 الطكيؿ لجارو كعىافو في السَّبلًسًؿ ميكثىؽً 

 78 1 الكامؿ حٌتى تىفيٌؾ ًحباؿى عىافو ميكثىؽً 
ؽً  تىشىكَّ بابىةو كى  81 1 الكامؿ ًمٍف بىٍعًد طيكًؿ صى

مىٍينا  نىٍسج داكدو عى مىقاى كى  89 1 البسيطحى
 111 1 البسيط غكاص داريفى يخشى دكنيا الغرؽ

 113 1 الرجز كاألقحكاف اىتٌز في البراؽ
 118 3 البسيط كأفَّ إنسانيا في لجة غرؽ
 122 1 الرجز نىٍكـى الضحى كاضعة الركاؽً 
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 الصفحة عدد األبيات الكزف القافية
 164 5 الطكيؿمف الدارمييف الٌطكاؿ الشقاشؽ 
 182 3 الطكيؿمياًموي مف أرضو بعيدو خركقيا 
 189 3 الطكيؿىـ كرثكىا، ال كميب النكاىؽ 
 201 2 الطكيؿ إلى النار مشدكد الخناقة أزرقا

قا   216 4 البسيطغٌكاص داريف يخشى دكٌنيا الغىرى
 قافية الكاؼ

 54 1 الكافر كال غيٍمر كقد بىمغى احتناكا
 81 1 الكافركىذا الشيب أصبح قد عبلكا 

 121 2 الكافر كفي القٌرٌم ىيكمو ضناكا
 140 1 الكافر كقبؿ اليكـ ما فضحت حباكا

 قافية الالـ
ٍرب كائؿو عىٍف حيالي  8 1 الخفيؼ لىًقحىت، حى

 10 6 الطكيؿ ألٌح عمييا كؿُّ أسحـ ىطاؿ
 17 2 المتقارب عسى أف يمـ بركحي الخياؿ
 29 4 الطكيؿ ألح عمييا كؿ أسحـ ىطاؿ
 31 8 الطكيؿ زمانان فىشىٍت ًعبٌلتوي كمباًخميوي 

 51 7 الطكيؿالبيت الخنانيص كالٌنحبل كىؿ يجمع 
 52 2 الكامؿ يا ابفى القيكًف كذاؾ ًفٍعؿ الصيقؿً 

 52 4 الطكيؿ أىبىٍيدؿ يا أىٍفناءى سعدو لبٍيدىؿً 
 56 2 الكامؿ ىانىٍت عميَّ مىراًسنان كسبىاال

حاه كطابىٍت بالًعشٌي أىصاًئمو  57 4 الطكيؿ ضي
 58 6 الكامؿ طيميقان كما شىغىؿى القيكف شمالي
ٌمط قىًطـه ييخاؼ ًصيالي  58 1 الكامؿ ميتىخى
بىٍيًر ًإلى بىني الذَّياؿً  مىبي الزُّ  71 1 الكامؿ سى
 74 1 الكامؿكاهللي لىٍيسى ًلمىا قىضى تىبٍدٍيؿي 

حى السَّبيؿي   74 3 الكافرىيكى المىٍيدمَّ قىٍد كىضى
نىاًىؿي  ًمٍف ديكًنو بيدي المىبلى كالمى  78 1 الطكيؿكى
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ًمٍف غيرَّ الغىماـً ىىطيكؿي   82 1 الكامؿىىزجه كى

 89 1 الطكيؿكال عىرىض الدنيا عف الديف شاغمو 
 90 1 الطكيؿ كأىٌنؾ ميما تأمرم القمب يىٍفعىؿً 
 91 2 الكامؿليؿ المطٌي، كسيرىف ذميؿ 

 92 1 الطكيؿربيع اليتامى عصمة لؤلرامؿ 

 93 1 الكامؿفضبلن كنجيؿ فكؽى جيؿ الجاىؿ 
ٌيؿً   93 1 الكامؿ كيفكؽ جاىمنا فعاؿى الجي

دىًؿ   95 1 البسيطكال األصيؿ كال ذم الرأم كالجى
 99 1 الطكيؿبسقط الٌمكل بيف الٌدخكؿ فحكمىًؿ 

 99 1 الطكيؿبمنجرد قيد األكابًد ىيكؿ 
 100 1 الطكيؿلغيث مف الكسمي رائدة خاؿو 
 105 1 البسيطباألعزليف، كشاقتني العطابيؿ 

 105 1 البسيطمتيـ إثرىا لـ ييفد مكبكؿى 
 107 5 الطكيؿترائبيا مصقكلة كالسجنجًؿ 

 110 1 الطكيؿكريح الخزامى في ًدماث مسيًَّؿ 
بٌل   111 2 الخفيؼر عميو ابتنى الجماؿ كىحى
 114 3 الكافرفرات الريؽ ليس بو فمكؿ 

 114 3 البسيطخضراء جادى عمييا ميٍسبىؿه ىًطؿي 
 115 1 الكامؿقىطىعىٍت ًحبالىتىيا ألٍعمىى يىٍميىًؿ 

 116 1 الطكيؿرميف قمكب القـك بالحدؽ النجؿ 
 117 2 الكافرسيامان لـ يًرٍشفى ليا نباال 
 119 1 الكامؿكتصيد بعد تقتؿ كدالؿ 

 119 1 الخفيؼعيؿَّ بالمسؾ فيك مثؿ السديؿ 
ؿً   120 2 الطكيؿ عمى األرض إال نير مرطو أك ميرَّحى

 120 2 البسيطتمشي اليكينا كما يمشي الكجى الكًحؿي 
 125 1 الطكيؿ كمات اليكل لما أصيبت مقاتمو

 126 2 الطكيؿ كأرقط زيٍىمكؿ كعىٍرفاءي جيأؿً 
 128 1 الكامؿ حتى اختطفتؾ يا فرزدؽ مف عؿ
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 128 1 الطكيؿ عمى مربأ كالطير منو دكاخؿ

 129 1 الطكيؿتخطؼ حٌبات القمكب أجاد لو 
 130 1 البسيطحنت إلى جمدو منو كأكصاًؿ 
 131 1 الكامؿفسقيت آخرىـ بكأس األكؿ 

 132 1 المتقاربصكاعؽ مف بردو كابؿ 
 132 1 الطكيؿبحدراء يمقكف الصكاعؽ كاألزال 
 132 4 الكافرقكارع صدعت غرىض النضاؿ 

 133 2 الكامؿكضغا البعيث جدعت أنؼ األخطؿ 
 134 1 الكامؿلبني فدٍككس إذ جدعف عقاال 
 135 1 الطكيؿكتقطع أضعاؼ المتكف حايمو 
 140 1 الكامؿقبحان لحبكتؾ التي لـ تحمؿ 

 144 5 الطكيؿإلى الغكًر أحبلـه قميؿ عقكليا 
 146 10 الطكيؿكأٍيًدم شىمىاؿو باردات األناًمًؿ 

 147 2 الطكيؿعمى عيٍرض ليؿو ميدلىيْـّ الغياًطًؿ 
 101 3 الطكيؿلو عيٍقدىةن، إال شديدان ًدخالييا 
، عظاـو سجالييا   152 4 الطكيؿمآًثري أقكاـو

 152 4 الطكيؿإذا سيترت دكفى الضيكؼ حجالييا 
 155 9 الطكيؿبيكت إلييا العٌز عند المعاًقًؿ 
 157 7 الطكيؿإلى باب أبيات الكليد كبلليا 

بيىٍيشه ذك الفعاًؿ األفضؿي   161 3 الكامؿخالي حي
 161 1 الطكيؿفىريٌد كلـ ترجع بنجحو رسائمو 
 164 5 الكامؿيكـى التفاضؿ أألـي األخكاًؿ 

 164 3 الطكيؿففركا إفَّ الفرزدؽ آًكميٍو 
 165 2 الكامؿمف بيف أألـ أنؼو كسباؿ 

 165 3 الكامؿعجبلن يمرُّ بيا عمى األمثاًؿ 
 167 4 الطكيؿإذا كٍطبيوي ميحج الثمالة شاغمو 
ا المينىٌفًح مف ميعاًؿ   174 2 الكافركىقىٍشًر عىصى
 176 4 الكامؿكالخيؿي بيف عجاجتييا القىٍسطىؿي 
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 186 5 الكامؿمثؿ اٌدعاء سكل أبيؾ تىنىقىؿي 
 186 3 الطكيؿعطية ىؿ يمقى مف يبادلو 

 189 1 الكامؿكالسابغات إلى الكغى نتسربؿ 
 190 5 الطكيؿجمكعه مف الحاجات يرجى نكالييا 
 190 3 الطكيؿأقامت عمى أمكالنا آفىةى المٍحًؿ 

ًؿ   192 3 الكامؿما عىٍنؾ لي كلصاحبي مف مىٍزحى
ؿي   193 2 الكامؿإال المئيـ مف الفيحكلة تفحى
 195 1 الطكيؿذراعاهي مف أشياًدًه كأناًمميٍو 

 195 3 الطكيؿإلى الخطفى جاءت بذاؾ حكاًممو 
 198 3 الطكيؿ خرجت مف الغيٌمي، كال بالجعائؿ
 200 1 الكامؿ كقضى عميؾ بو الكتاب المنزؿ
ٍركىؿ  202 6 الكامؿ كأبك يزيد كذك القركح كجى

 203 1 الطكيؿ ككاف ًعداءي الكحش مٌني عمى باؿً 
 203 1 الطكيؿ يقكلكف ال تيمؾ أسن كتجمَّؿ
 214 3 الكامؿ قد طاؿ ما قتمت بغير قتيؿً 

ك المثاًث، كجيد غير معطاؿ  214 3 البسيط حي
 215 3 الطكيؿ لنا ظبية تحنك عمى رشاءو ًطٍفؿً 

دىؽى الكبلال  224 2 الكافر حديث الٌنٍزًر كالحى
ٌك  مكاًحميوٍ   221 2 الطكيؿ بأٍزىىرى كالديناًر  حي

 226 3 الطكيؿ تكائـ أطفاؿو مف السبسب المحؿ
ٍبري بو أبك األشباؿً   229 2 الكامؿ أكدل الًيزى

، كبلًكميوٍ  ريرو ٍبمى جى  229 3 الطكيؿ ثقيؿو عمى الحي
 230 4 الكامؿ كالناىقاتي ينحفى باإلعكاؿً 

 231 4 الكامؿ عىًجبلن يمرُّ بيا عمى األمثاؿً 
 231 2 الطكيؿ عميو مف الثٌقؿ الذم ىك حاممو

 233 2 الطكيؿإذا مات ربقان ثىٌمة كحبائميٍو 
 243 2 البسيط كيؼ العزاء كقد فارقت أشبالي
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 الصفحة عدد األبيات الكزف القافية
 قافية الميـ

 9 1 مجزكء الرجزكـ كـ ككـ كانت ككـ 
 12 1 الرجزكعممتو الكٌر كاإلقداما 
 13 1 الكافرلمثمي عند مثميـ مقاـ 

 17 1 الطكيؿكأعظـ بيا أعظـ بيا ثـ أعظـ 
امىا  ٍف كانت ًكخى  28 6 الكافرسكىنًت بيا، كاً 
 36 1 الطكيؿكجاءت بكزكازو ًقصري القكائـ 

ٍيري ًكراـً  مىيَّ غى ـى عى  42 1 الكامؿإفَّ الًمئا
ـي  في األىٍرحاـ ييٍخمىؽي كالمىشي  42 1 الكافركى
تىٍرغيـً   60 4 البسيطٌيٍبدك بأٍنًفؾى ًمٍف ذيؿٍّ كى

ـٍ بالمظىاًلـً  كعيكا قىٍكمىكي  62 2 الطكيؿكال أٍف تىري
 62 4 الطكيؿكراضو بيحٍكـً الٌصيًد ًمٍف آًؿ ىاًشـً 

ـٍ طىٍيريىا باألىشاًتـً  ٍعًثفى فيًي  62 3 الطكيؿًلجي
قاًسـً  مىركافى ًمٍف أىٍنفاًلنا في المى  64 6 الطكيؿكى
مىا   69 1 الطكيؿلىكافى كىناجو في عىطىالىةى أىٍعصى

كارى ًإلى بىني العىٌكاىـً   69 1 الكامؿأٌدل الجى
ما  ٍمضى باتى الٌصدل يىٍدعيك ًعقاالن كىضى  71 1 الطكيؿكى

قىٍد خيسَّ إاٌل في الخزير قىسيمييىا   71 1 الطكيؿكى
 72 4 الطكيؿكشىاعىٍت لىوي أيٍحدكثىةه في المىكاًسـً 

ٍيرو يىٍنتىمي  ًلكيؿَّ خى وي كى  73 2 الكامؿأىٍعياصي
ما ظىمىمكا  ٍفصو كى تَّعكا بأىبي حى  73 4 البسيطًإٍف ييمى

ـى  ٍغنى  74 2 الكامؿبالٌنٍصًر ىيزَّ ًلكىاؤهي كىاٍلمى
ان  نىٍستىٍسقي بغٌرًتًو الغىمامى  75 4 الكافركى
ـي  عى الٌنيا يىٍطريقيني ٌإذا ىىجى  79 1 الكافركى
ـي   79 1 البسيطتىكادي تىٍنفىٌض ًمٍنيا الحياًزي

ٍقتى الٌزيارًة فاٍرجعي ًبسىبلـً   79 1 الكامؿكى
 79 4 البسيطفي الخصًر منو كفي الكشحيف تيضيـ 

باًب ىىزيـً  ٍبؿى ميٍرتىجًس الرَّ  82 1 الكامؿأىٍك كى
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ـي   82 1 الكافرسيًقيًت الغىٍيثى أىيَّتييا الًخيا
ًتًو اٍنًفصاما  85 1 الكافر فبل تىٍخشى ًلعيركى
ًتًو اٍنًفصاما ٍبؿو ما لعيٍركى  85 1 الكافر ًبحى
 88 2 الكافر كحممان فاضبلن لذكم الحمكـ
 90 3 الكافر كقد ال تىٍعدىـ الحسناءي ذامان 
 1 الطكيؿ إليًؾ كما عيد لكفَّ بدائـ

 
90 

 91 1 الطكيؿ بناجو عميو الصيعرية مكدـ
 93 1 الطكيؿكتمقح كشافان ثـ تنتج فتتئـ 

 95 1 الكامؿ عضَّ الزماف كثقؿ ديف المغـر
 100 2 الطكيؿ كنؤيا كجذـ الحكض لـ يتثمـ
 109 1 الكافر كيرضى العيَّ مرجعيا المثاـ

 110 1 الكامؿ مقؿ الميا كسكالؼ األراـ
 114 1 الطكيؿ زجاجة خمر طابى فييا مداميا

 118 1 البسيط قد بٌؿ أجرعيا طٌؿ كتيميـ
 120 2 الكافر كمشي مكاعس كعثا ىياما

 122 1 الكامؿ فضؿ الرداء، كتتقي بالمعصـ
 122 1 الكافر إذا اتزرت بو عقدا ركاما
 124 2 الكافر أرل األشراب آجنة سداما

 127 1 الطكيؿكأطبلؤىا ينيضف مف كٌؿ مجثـ 
 129 1 البسيط ريشى الجناحيف مف آبائؾ النعـ
 133 1 البسيط ثـ اقعدم بعدىا يا تيـ أك قكمي

 133 5 الطكيؿ بقارعة أنفاذىا تقطر الدما
، فقد أصابيـ انتقاـ  ميَّ  134 4 الكافرعى

 136 1 الكافرنحاذر خمفيا خيبلن صياما 
ـي   134 2 الكافربصكتو كآخرى مستدي

 137 2 الكامؿأعياصو كلكؿ خير ينتمي 
 137 1 البسيطتجرم ليفَّ سكاقي األبطح العظـ 
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 138 1 الطكيؿكجاءت بكزكاز قصير القكائـ 

 138 2 الطكيؿليأمف قردان ليمو غير نائـً 
كاًلؽى كالحكامي   139 1 الكافرىكل بيف الحى
 144 3 الطكيؿعقابيؿي يمقانا ًمراران غرامييا 

ٌراحي إحدل العظايـً   145 5 الطكيؿغداة ثكل الجى
 145 5 الطكيؿتفيض بعينيو الدمكع السكاجـي 
 148 4 الطكيؿبو لممكالي في التراب انتقاما 

مكـه رسىٍت كالظالمك كٌؿ ظالـ   158 3 الطكيؿحي
 172 8 الطكيؿكلك سىألكا عف طىٌيءو كؿَّ عاًلـً 

ـٌ الجماجـ   175 8 الطكيؿعمى حيث تستسقيو أ
ـي  رى  178 4 البسيطكالبيت يىٍعًرفيوي كالًحؿُّ كالحى
ـً   182 1 البسيطكلف ترل خمقان شىٌران مف اليىرى
 182 1 الكافرأبكنا جاءى مف تحًت السَّبلىـ 

ٍمؿي المغاـر   185 3 الطكيؿإذا أثقؿ األعناؽي حى
 188 3 الكافرإذا زخرت بحكر بني تميـ 

 188 4 الطكيؿأبكنا أبك المستخمفيف األكاًرـ 
ـي   189 4 الطكيؿعمى ذىٍركًة أركانييا ال تييىدَّ
ٌمى الغماما   189 3 الكافركبالقمر الذم خى
ـي حتى تحكَّما   190 6 الطكيؿإذا دأب األقكا
 191 6 الكافرفما ًلعيرنل إليو مف انفصاـ 

 194 3 الطكيؿعمى طٌيءو األنباًط ضربةى الًزـ 
 194 2 الطكيؿإلى المؤـ داعو عنكما يتقدـ 
 195 2 الكافرمسيؿ فرارًة الحسب المئيـً 

َـّ تمامي   196 4 الطكيؿفمما انتيى ًشيبي، كت
 196 4 الطكيؿسىييخمدني في جنةو كسبلـ 

 196 1 الطكيؿ يمينؾ مف خضر البحكر طكاـ
 197 3 الطكيؿبأنعـ عيش في بيكت ريخاـً 
 197 4 الطكيؿ كزكجتو، مف خير دار مقاـ
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 199 5 الطكيؿ إني ميٍرتىؽو في السبللـ: غٌنى قاؿ

 200 1 الطكيؿإذا لـ تىعىٌمٍد عاقدات العزائـ 
 203 2 الطكيؿعىرىٍفتي رسكـى الدار بعد التكىيـ 
 203 1 الطكيؿفؤليان عىرىٍفتي الدار بعد تىكىىيـً 

كـه مىعى الماضي رؤكسى المخاًرـً   211 2 الطكيؿرىجي
 218 3 الكامؿأخشى عميؾ بنٌي إف طمبكا دمي 

 219 3 الكامؿًمف مقمتيًؾ كعارضيًؾ بأسيـ 
دىؽ الذكارؼ نرتمي   219 3 الكامؿإذ نحف بالحى

، يمقانا مراران غىرىامييا   219 8 الطكيؿعقابيؿى
 226 3 الطكيؿيثاري بالحٍي الميٍرقبلًت جثكميا 
 244 1 الطكيؿ كحامي تميـ عرضيا كالمراجـ
ًدرو في الٌضراغـ   245 1 الطكيؿرزٌيةي ًشٍبؿو ميخى

2الطكيؿبقارعة أنقاذىا تقطر الدما   2 246 
 قافية النكف

 6 1  مجزكء الكامؿدة يـك كلكا أيف أينا 
 11 1 البسيطف العارض اليتف بف العارض اليتف 

 15 1 البسيطابف العارض اليتف ابف العارض اليتف 
 17 1 مجزكء الكامؿدة يـك كلك أيف أينا؟ 

 24 2 الكافربعينيؾ ما شربت كمف سقاني 
 24 1 الكافركألفى قكليا كذبان كمينا 
يانا   40 1 الكامؿإياكـ، ثـ إياكـ، كا 

بيىدي العصا لـ ييٍرجى عتقان قطينيا   41 2 الطكيؿعى
ٍيفى شىقٍَّت عييكنيا   42 1 الطكيؿبأىٍنًؼ تيـو حى
 94 1 الكافرفنجيؿ فكؽ جيؿ الجاىمينا 
 99 1 الطكيؿكرسـو عفت آياتو منذ أزماًف 
 105 5 البسيطكحبذا ساكف الٌرياف مف كانا 

 108 1 الكافركما اضطربت متكف الشاربينا 
 108 4 الكافركقد أمنت عيكفى الكاشحينا 
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 115 1 البسيطقتمننا ثـ لـ يحييف قتبلنا 

 120 2 الكامؿيمشي اليكينا مشية السكراف 
 120 1 الكامؿيمشي يميدي كمشية النشكاف 
 133 1 الكافركما أشكم مقاتؿ مف رماني 

 145 1 البسيطتبكي عمى كمر القتمى بصفيف 

 147 9 الكامؿعيني بدمع دائـ اليمبلًف 
 158 5 الطكيؿعشٌية باًب القىٍصًر مف فىرىغاًف 
 160 3 البسيطال ترتقي كأشدَّ الناس أركانا 
قان بالماء طكفانا  202 3 البسيط بالريح أك غىرى
 204 2 الكافركنبطش حيف نبطش قادرينا 

 211 3 البسيطمىٍدحه عمى كٌؿ مىٍدحو كاف عميانا 
ٍكىنان فأتاني   227 7 الطكيؿدعكت لنارم مى

 228 5 الطكيؿأـ الٌشٍكؽي مني لممقيـ دعاني 
 242 3 البسيط قتمننا ثـ لـ يحييف قتبلنا

 قافية الياء
 32 2 البسيطمف العبيد كثمث مف مكالييا 

 92 1 البسيطمادت مف األرض أـ مادت ركاسييا 
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 فيرس المحتكيات
  
 الصفحة المكيكع

 أ إقرار 
 باإلىداء 

 جشكر كتقدير 
 دالممخص بالعربية 

 ك الممخص بالمغة اإلنجميزية
 حالمقدمة 

 1 الدراسة النظرية –الفصؿ األكؿ 

 2 مفيكـ التكرار :أكالن 
 5 التكرار عند القدماء :يانيان 

 5       الجاحظ 
 5       ابف قتيبة 
 6       الخطابي 
 7       ابف جني 

 8       أحمد بف فارس 
 8       أبك ىبلؿ العسكرم 
 9       ابف رشيؽ القيركاني 
 11       ابف سناف الخفاجي 

 12       عبد القاىر الجرجاني 
 13       الكرماني 

 13       ضياء الديف بف األثير 

 17       ابف أبي اإلصبع 
 17       الزركشي 

 18 التكرار عند المحدثيف :ياليان 
 18       نازؾ المبلئكة 
 20       مكسى ربايعة 
 20       فايز القرعاف 
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 الصفحة المكيكع
 21        فاطمة محجكب
 21       حسيف نصار 

 21       محمكد السيد شيخكف 
 21       عز الديف عمي السيد 

 22       حاتـ الٌصكر 
 22       فيد ناصر عاشكر 

 22       عصاـ شريتح 
 22       كجداف الصائغ 

 23 عبلقة التكرار باإلطناب :رابعان 
 25التكرار في ديكاف جرير - الفصؿ الياني

 27 تكرار األلفاظ :أكالن 
 27       تكرار األسماء 
 27       اسـ المحبكبة 
 30       اسـ المرثي 
 31       اسـ الممدكح 
 34       اسـ الميجك 

 37       تكرار أسماء القبائؿ 

 37       قبيمة نمير 
 41       قبيمة تيـ 

 44       تكرار ألفاظ تتعمؽ بمينة القيانة 
 53       تكرار ألفاظ تتعمؽ بالديف المسيحي في ىجاء األخطؿ 

 57       تكرار أسماء بعض األمكنة 
 57       تكرار بعض الصيغ 

 57       صيغة النداء 
 64       اسـ الفاعؿ 

 63       تكرار بعض األفعاؿ 
 65       صيغة اإلستفياـ 

 65       ضمير الجماعة نحف 
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 الصفحة المكيكع
 68 تكرار المعاني :يانيان 

 68        خذالف قـك الفرزدؽ لمزبير
 71معاني تعبر عف مينة القيانة 

 72       تكرار معاني في مدح الخمفاء 
 72       نسبتيـ إلى قريش 
 74       المعاني الدينية 

 75       الشككل كطمب الحاجة 
 78       طيؼ المحبكبة 

 80       الحديث عف الشيب 
 81       طمب السقيا 
 83       معاني الكـر 

 83       التناص 
 85       التناص الديني 
 90       التناص األدبي 

 97 تكرار الصكرة :ياليان 
 102       صكرة المكاف 
 107       صكرة المرأة 

 126       صكرة الحيكاف 
 131       تكرار أثر شعره عمى خصكمو 
 135       صكرة بعض مظاىر الطبيعة 

 138       صكرة ميجكيو 
 141 التكرار في ديكاف الفرزدؽ –الفصؿ اليالث 

 142 تكرار األلفاظ :أكالن 
 142       تكرار األسماء 

 142       اسـ المرأة 
 145       اسـ المرثي 
 159       اسـ الممدكح 
 160       اسـ الميجك 
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 الصفحة المكيكع
 170       تكرار أسماء القبائؿ 

 170       قبيمة باىمة 
 172        قبيمة قيس

 172        قبيمة طيء  
 174       تكرار الضمائر 

 174       ضمير الذات الٌنا 
 175       ضمير الذات الجماعية نحف 

 176       ضمير الغائب ىـ 
 177       ضمير المخاطب أنت 

 178       اسـ اإلشارة ىذا 
 179 تكرار المعاني :يانيان 

 179       الحديث عف الشيب 
 182       الحديث عف الطيؼ 

 184       حادثة نبك السيؼ مف يده 
 186       الطعف في نسب جرير 

 187       الفخر بقبيمتو 
 189       الفخر بمباس قكمو 
 190       التكسؿ كاالستغاثة 

 192       كصؼ خصكمو بالمـؤ 
 195       التناص الديني 
 203       التناص األدبي 

 208 تكرار الصكرة :ياليان 
 208       كصؼ أثر شعره 

 213       صكرة المرأة 
 221       صكرة الحيكاف 

 221       الناقة 
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 226       الذئب 
 229         األسد

 230       صكرة ميجكيو 

 235  مقارنات بيف الشاعريف–الفصؿ الرابع 

 236       قيمة التكرار في شعر جرير كالفرزدؽ 
 239       آراء النقاد في الشاعريف 
 241       مكازنات بيف الشاعريف 

 247       مكازنة تكرار المعاني عند الشاعريف 
 249       مكازنة تكرار الصكرة عند الشاعريف 

 251       جداكؿ إحصائية لممكازنة بيف تكرار األلفاظ عند الشاعريف 
 263الخاتمة 
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